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Kongressens öppnande 
Lördagen den 19 juni 2004

Hälsningsanförande

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande:
Kamrater, kongressdeltagare. Än en gång hjärtligt välkomna till Lands-
organisationens 25e ordinarie kongress! Jag riktar mig naturligtvis 
främst till er ombud. Det här är er kongress. Det är ni som är viktiga. 
Ni är viktiga inte bara den här veckan när vi ska formulera de beslut 
som ska ange riktningen för den närmaste fyraårsperioden. Ni kom-
mer att vara viktiga hela den här perioden för om ni visste hur många 
gånger det är man går tillbaka och säger; vad sa kongressen? Då ska 
ni veta att när vi säger det – vad sa kongressen? – då är det er vi talar 
om. Så ni är viktiga. Ni är viktiga också därför att ni fått förtroendet 
från era arbetskamrater och era organisationer att företräda dem här 
idag och under den här veckan. Ni ska visa vägen för den politik som 
vi ska bedriva under de närmaste fyra åren. 

Men jag vill naturligtvis också rikta ett välkommen till våra gäs-
ter och särskilt till det socialdemokratiska partiet, med Lasse Stjern-
kvist i spetsen nu då Göran Persson dessvärre är sjukskriven. Vi får 
väl skicka en hälsning till honom och hoppas att han har det bra, att 
han har en chans att följa vår kongress så där lite på avstånd. Jag tror 
säkert att hans tankar är hos oss här idag. Men inte bara Lasse är här, 
vi har också representanter från partiet i övrigt och från regeringen 
där jag särskilt hälsar välkommen Lars Engqvist som vice statsminis-
ter. Vi har andra ministrar här också. Jag har kanske inte sett er alla 
men jag har sett att Bosse Ringholm är här, Hasse Carlsson och Bar-
bro Holmberg. Om det är fler som jag inte har sett så är ni alla som 
är här naturligtvis också hjärtligt välkomna.

Och så vill jag hälsa välkommen till övriga fackföreningsrörelsen 
och hela folkrörelsesverige. Vi har många gäster här. Jag vill rikta sär-
skilt välkommen till min företrädare Bertil Jonsson, som jag vet är 
här. Du är naturligtvis mycket välkommen och jag tror att det är en 
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speciell känsla att för första gången få följa en kongress från åskådar-
plats. Jag vill också rikta ett mycket välkommen till alla er andra.

Sen har vi många internationella gäster. Vi har gäster här ifrån un-
gefär 40 länder världen över och ni är ännu fler till antalet. Det vi-
sar på hur viktigt det är i fackföreningsrörelsen att vi har kontakter 
med våra vänner såväl i Norden, Europa som övriga världen. Ni är 
naturligtvis också hjärtligt välkomna. Jag vill särskilt nämna vår gene-
ralsekreterare för Fria Fackföreningsinternationalen Guy Ryder, som 
snart kommer upp och talar, och Kari Tapiola från ILO som kom-
mer att tala till kongressen i morgon. I morgon kommer också John 
Monks, generalsekreterare för Europafacket att tala till kongressen. 
Ni är naturligtvis också hjärtligt välkomna.

Ja, vilken organisation är det då som samlas här. Om man tittar 
på våra stadgar så säger de vad LO ska gör, Det är att ”utöva den 
centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävanden att tillvara-
ta arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringsli-
vet och skall därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.” Det där är 
stadgar som förpliktar. Men samtidigt kanske lite svårt att ta på. Hur 
ser den organisationen ut? Ja, det är faktiskt den organisationen som 
vi formar med respekt för stadgarna och den organisationen den re-
presenterar vi tillsammans.

I samband med att jag hälsar välkommen vill jag passa på att bara 
helt kort reflektera lite över den gångna kongressperioden och jag vill 
göra det genom att titta lite på vad som har hänt i vår organisation. 
Hur ser vårt kärnuppdrag ut och vad har vi lyckats med i politiken? 
Tittar vi på organisationen så känner jag mig väldigt stolt över att vi 
tillsammans faktiskt har stärkt organisationen. LO är nu en tydlig 
arena för förbundens gemensamma beslutsfattande. Vi har 16 med-
lemsförbund idag. Under den gångna perioden har två förbund för-
svunnit. Ett därför att man gick till ett TCO-förbund. Det var För-
säkringsanställdas förbund som gick ihop med ST. Ett förbund finns 
representerat här men nu under namnet Kommunal, därför att Lant-
arbetarna och Kommunal gick samman under perioden.
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Vi har lite färre medlemmar än vi hade för fyra år sedan. Men jag 
vill ändå säga att vi inte har blivit svagare. Och det kan jag säga på 
grundval av att vi har lyckats hålla ihop trots att vi har haft svåra frå-
gor att hantera. Titta bara på den avtalsrörelse som vi nyss har gått 
igenom. Vi hade även en avtalsrörelse direkt efter den förra kongres-
sen. Vi har haft EMU-omröstningen. Vi har haft hela det arbete som 
vi kallade Ordning och Reda med anledning av att vi faktiskt från 
början stod lite olika i frågan om ska vi ha övergångsregler eller inte 
vid ett utvidgat EU. Men vi har lyckats ta oss igenom de frågorna.

Vi har samarbetat bra med TCO och SACO. TCO och SACO 
kommer naturligtvis också att tala till kongressen, TCOs ordföran-
de, Sture Nordh har vi hört tidigare men det är faktiskt första gång-
en som SACOs ordförande kommer att tala på vår kongress. Vi har 
ett starkt samarbete europafackligt och globalt och allt det här till-
sammans gör att vi idag känns stabilare än vi kanske gjort på mycket 
länge. Tillsammans är vi starka och då kan vi känna lite självförtro-
ende. Inte för att organisationen i sig ska, i något hus här på Norra 
Bantorget eller någon annanstans, ha muskler utan därför att med-
lemmarna ska känna det,  att kraften ska finnas i varenda medlem i 
varje förbund.

Hur ser det då ut med kärnuppdraget? Ja, under den gångna pe-
rioden har vi breddat det fackliga kärnuppdraget. Det har vi gjort, 
inte minst, genom att icke-diskriminering idag är en facklig kärnfrå-
ga som står högt uppe på dagordningen. Vi har under den gångna 
kongressperioden jobbat med lika värde, lika rätt. Vi har jobbat med 
integrationsprojektet under hela perioden i kampen för lika behand-
ling och det är nu en fråga som verkligen sitter i alla våra medlems-
förbund. Vi har jobbat med projektet ”Homo-bisexuella i omsorgen” 
för att också ge oss på den diskriminering som sker på grund av sexu-
ell läggning. Vi har tagit kampen för jämställda löner och trygga an-
ställningsvillkor och står verkligen starka när det gäller att gå i brä-
schen för en mer jämställd organisation och jämställt arbetsliv. Det 
här kanske upplevdes lite perifert för många tidigare, mjuka frågor 
som låg lite vid sidan av det fackliga kärnuppdraget. Men om vi ska 
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lyckas just med det vi hörde här i inledningen, om vi ska lyckas hålla 
löftet, så måste det verkligen omfatta alla. Då kan vi inte ha en ar-
betsmarknad där vissa grupper kanske tvingas att dumpas in för att 
man inte får jobb till samma villkor som gäller för de allra flesta. Så 
därför är det här verkligen fackliga kärnfrågor.

När det gäller politiken så sa jag att vi har genomgått två avtals-
rörelser under den här kongressperioden. Vi har så här med facit i 
hand, vi är inte riktigt klara, vi har faktiskt förbund som till och med 
är inne i en situation att det kanske blir konflikt. Men jag kan ändå 
tillåta mig att recensera lite både den här och den förra avtalsrörel-
sen och det vi kan säga så här långt är att vi har lyckats att hålla sam-
man. Att vi har visat styrkan i att kunna enas kring gemensamma 
krav och en gemensam profil på de lägst avlönade och på de kvin-
nodominerade jobben. Det har också varit en jobbig process. Vi har 
haft två stora konflikter, Elektrikerna och Kommunal. Båda de kon-
flikterna har dock lett till att vi har fått återverkningar på vår politik 
och det har påverkat det sätt som vi samarbetar på och jag tror att 
det är viktigt att vi drar lärdom av det som händer i vår organisation. 
Men vi har lyckats hålla ihop och jag tror att många förbund också 
känner, inte bara när vi alla samlas, stödet från varandra.

Vi har under kongressperioden tydligt tagit kampen för en bätt-
re arbetsmiljö. Många gånger har inte arbetsmiljön varit ingången 
utan det har handlat om att nu måste vi göra någonting åt långtids-
sjukskrivningarna. Och vi har suttit i både trepartssamtal och till-
växtssamtal med regeringen men för oss är ju ändå frågan om ar-
betsmiljön central för att vi vet att oavsett skälet till att en männis-
ka slås ut så är arbetsplatsen nyckeln tillbaka. Alltså måste vi sätta 
fokus på arbetsmiljöfrågorna och det har vi lyckats göra under den 
här perioden. 

Politiskt då. Vi fick en fortsatt socialdemokratisk regering vilket 
naturligtvis är oerhört betydelsefullt för fackföreningsrörelsens med-
lemmar. Vi flyttade fram positionerna rejält om man jämför med va-
let -98. Jag ska inte säga, ”man ska inte slå sig för bröstet och säga 
vad berodde det på då”. Men jag tror att vi gjorde ett viktigt jobb 
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inom fackföreningsrörelsen när vi först var ute i en ordentlig diskus-
sion om vilka frågor som var viktiga för medlemmarna och lyfte fram 
de frågorna och sen också myntade uttrycket ”Stolt men inte nöjd” 
samtidigt som vi jobbade med att rekrytera medlemmar till det so-
cialdemokratiska partiet. Partiet flyttar fram sina positioner när man 
har fackföreningsrörelsen med sig. Jag tror att Göran Persson sa en 
gång, vilket jag tyckte var väldigt bra; man säger alltid att vi ska gå 
i takt. Det kanske inte är det viktiga men det viktiga är att vi går åt 
samma håll. Det tycker jag verkligen att vi gör. 

Sen har vi EMU-omröstningen. Om jag ska titta tillbaka på den 
förra kongressperioden så vore det lite märkligt om jag inte nämnde 
den frågan. För det är den frågan som kanske på många sätt har varit 
jobbigast för oss att ta oss igenom under den här perioden. Många 
av er, även om ni inte var ombud på den kongressen, ja kanske någ-
ra var det men det är många som är nya, minns säkert debatten på 
kongressen där vi landade i ett beslut som innebar att vi skulle kun-
na ställa oss positiva under vissa omständigheter. Sen kan ni hela his-
torien. Det blev inte så därför att vi inte kom ända fram den gången 
med det socialdemokratiska partiet. Vi tyckte inte lika och då inne-
bar det att LO skulle inta en neutral hållning. Det är inte naturligt, 
jag vill hävda det, det är inte naturligt för en facklig organisation 
att inte ta ställning. Så därför var det en annorlunda situation och 
vi hade förbund som var väldigt aktiva på både ja- och nejsidan och 
många förbund som också var neutrala. Det som jag tycker så här 
efteråt ändå känns väldigt bra, är att vår organisation är intakt. Just 
därför att vi gick tillbaka, och det kan väl visa på kongressens bety-
delse, och verkligen tittade på, vad kongressen sa och sedan fattade 
beslut på extra representantskap, fattade beslut i styrelsen och hela 
tiden upprätthöll den demokratiska processen. Då kan man också 
behålla en organisation intakt även efter en sådan jobbig period som 
det faktiskt var. 

Internationellt vill jag också säga någonting. Vi har under den 
här perioden kanske mer än tidigare fått en öppnare värld. I EU är 
vi vana att tala om att här jobbar vi gränslöst men det gäller ju fak-
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tiskt också i hög utsträckning världen i övrigt. Vi är vana vid att ka-
pitalet, företagen och i viss mån människor rör sig gränslöst. Det vi 
ännu inte riktigt har klarat av att hantera är det faktum att demo-
kratin fortfarande är i huvudsak nationell. Vi har ett problem med 
hur vi formulerar de beslut som vi ska ta på en så kallad överstatlig 
nivå när det inte bara rör sig om den nationella nivån. Hur formule-
rar vi oss så att demokratin ska bli stark och verkligen vara en mot-
kraft till marknaden. Det har vi jobbat mycket med under perioden 
och kommer sannolikt att få fortsätta med. Men vi flyttar fram po-
sitionerna på den europeiska nivån och jag tycker att europafacket 
under de här fyra åren har utvecklats till att bli ett tydligt redskap 
för oss också på den nationella nivån därför att vi jobbar med sam-
ma sakfrågor idag. Jag tycker också att vi har utvecklat ett bra sam-
arbete med den Fria Fackföreningsinternationalen. 

Jag måste ändå få nämna när jag är inne på det internationella 
området för det kanske vore konstigt om jag inte sa det. Det som 
hände den 11 september 2001. Det är inte längre bara kapital och 
människor och företag som rör sig över gränserna. Nu har vi också 
fått en internationell terrorism. Det var naturligtvis ett fruktansvärt 
slag som kräver betydligt mer diskussion än att bara nämna det här. 
Men jag vill nämna det ändå därför att det som jag ser allvarligt på 
är att när vi ska möta den internationella terrorismen så har det på 
något sätt blivit som att det möts bäst genom mer stängda gränser, 
genom mer nationalism. Det är precis tvärtom, som vi måste göra. 
Vi måste ha mer internationellt utbyte, mer samarbete över både 
kulturella och religiösa gränser och framför allt måste vi ju ha en or-
dentlig och bra kamp mot världsfattigdomen och få en mer rättvis 
värld. Så ett konkret uttryck för den här internationella solidarite-
ten var den manifestation som LO hade under parollen ”Alla folks 
frihet – hela världens fred” när vi protesterade mot det nära förestå-
ende kriget i Irak.

Avslutningsvis då vi ser tillbaka på de fyra åren. Inför riksdags-
valet så myntade vi som sagt uttrycket ”Stolta men inte nöjda” och 
det kanske får vara mitt slutord över den gångna kongressperioden. 
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Jag är stolt, men inte nöjd, med det som vi tillsammans har uträttat. 
Jag tror att det är ett naturligt tillstånd för en fackligt aktiv att vara 
stolt, men inte nöjd, för den dan man är nöjd då är det nog dags att 
låta någon annan ta över. Det ligger l sakens natur att vi hela tiden 
ska vilja mer. Nu går vi vidare och många kloka beslut kommer att 
tas på den här kongressen och det ska vi strax återkomma till. 

Parentation
När jag talar om det som har hänt under den gångna kongressperioden 
vill jag också ägna en stund åt och uppmärksamma dem som lämnat 
oss för alltid under den gångna kongressperioden.

Det är naturligtvis under en period på fyra år, så att både vän-
ner, arbetskamrater och fackliga förtroendevalda har lämnat oss och 
vår organisation. Också många medlemmar som har fallit offer för 
bristerna i arbetslivet till följd av olycksfall, arbetsskador men också 
smygande arbetssjukdomar.

Jag vill hedra minnet av några av de kamrater som inte längre finns 
med oss i fackföreningsrörelsen. Alla har gjort sina insatser. De har 
alla kämpat i den gemensamma kampen för rättvisa och jämlikhet. 

De flesta har lämnat oss på grund av hög ålder. Men det är ock-
så flera som har lämnat oss mitt i livet, alldeles för tidigt, med så 
mycket kvar att ge.

Bland dem som ingick i LOs representantskap så vill jag nämna 
Ulla Lindström. Ulla var ombudsman på Kommunalarbetareförbun-
det och jag tror att vi är många som minns henne för hennes stora 
engagemang, särskilt i arbetsmiljö- och kulturfrågor.

Bland tidigare ledamöter i representantskapet vill jag också nämna 
Gunnar Rösegård, tidigare revisionsombudsman i Kommunal, Tho-
re Ziethén, tidigare förbundsombudsman i Byggnads, Stig Anders-
son, Fabriks och senare Industrifacket samt Torsten Andersson, Per 
Axelsson, Bengt Ekeblad, Evert Holmberg och Assar Fäldt, alla tidi-
gare verksamma inom Metall. 

   Det är flera tidigare pensionerade arbetskamrater i LO-kans-
liet som har lämnat oss under de här åren; Arvid Lundström, Birgit 
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Dahlskog, Gösta Wasell, Margareta Fontaine och Erik Bolinder. Erik 
kanske en del kommer ihåg som en stor profil i arbetsmiljöarbetet 
och känd som LO-doktorn.

 Även på LO har vi ett par kamrater som har dött mitt under sin 
verksamma tid. Ann-Mari Östberg, som var sekreterare på LO, job-
bade hela sitt yrkesverksamma liv på LO-kansliet och jag är över-
tygad om att, särskilt ni som har jobbat med arbetsmarknadsfrågor 
väl känner Ann-Marie. Hon var alltid full av kraft och dog alldeles 
för tidigt, 53 år gammal. 

Detsamma gällde Leo Cabrera. Han flydde undan det politiska 
förtrycket i Chile. Han mötte oss ofta med sitt stora leende nere i 
entrén, där han var noga med att hålla rent och snyggt.

Många av oss minns också Gudmund Larsson. Gudmund var 
starkt engagerad i forsknings- och EU-frågor. Han fick bara njuta ett 
par år av pensionärstillvaron. 

Det är också flera tidigare förbundsordförande som har avlidit 
under kongressperioden. Lars-Erik Nicklasson, tidigare ordförande i 
Statsanställdas Förbund mellan 1976 och 1984. 

Lars Sandberg var ordförande i Statsanställdas Förbund. Han blev 
sedan också ordförande i PRO. Han har dessutom kallats ”Sveriges 
skickligaste kongressordförande”. Han satt ordförande på sex LO-
kongresser och tio partikongresser. 

Karl-Åke Granlund var ordförande i Handelsanställdas förbund 
mellan 1974 och 1982, Bertil Gustavsson, ordförande i Transport 
mellan 1980 och 1982 och 

Åke Wänman, ordförande i Byggnads mellan 1991 och 1993.
Robert Andersson, tidigare avtalssekreterare i Grafikerna, Åke Jo-

hansson, tidigare förbundssekreterare i Fastighets, Tore Mårtensson, 
tidigare biträdande avtalssekreterare i Metall och Kjell Juhlin, tidi-
gare förbundssekreterare i Pappers, är också några av de förbunds-
ledningspersoner som har lämnat oss under perioden.

Några av dem som satt i förbundens ledningar har också läm-
nat oss alldeles för tidigt. Christer Jönsson var förbundssekreterare 
i Byggnads när han dog, bara 56 år gammal. Han rycktes bort efter 
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en kort tids sjukdom. Ulf Svensson var förbundskassör i SEKO när 
han lämnade oss för alltid, också han efter en tids sjukdom. Lars-
Inge Clasén avled dagen efter sin 60-årsdag. Han var förbundskassör 
i Fastighetsanställdas förbund.

Vi minns också John Herrström, som var ordförande för Hotell 
och Restaurang Facket. Han avled i december i fjol efter en kort 
tids sjukdom. Han startade sin yrkesbana som kock på Savoy Hotell 
i Malmö, där väcktes hans fackliga engagemang. Sen kom han till 
förbundet och var också en tid på Industrifacket när han hade utbil-
dat sig till jurist för att -95 sedan komma tillbaka till förbundet som 
ordförande. Jag tror vi kan minnas John för hans starka ideologi och 
hans otroligt starka känsla för medlemmarna. Hans yrkesstolthet, 
och den yrkesstoltheten var en stolthet som var för medlemmarna 
men också för sin egen yrkesstolthet. Vi är många som har lärt oss 
att hantera både kockknivar och hur vi ska krydda maten utav John. 
Han var på förra kongressen, för övrigt, starkt engagerad i debatten 
om ekonomisk brottslighet. Det är klart att det är en viktigt facklig 
fråga, hävdade han med all rätt.

Jag vill också nämna ett annat ombud från förra LO-kongressen 
och det är Fadi Moussa. Han var så oerhört stolt över att vara kon-
gressombud. Han kom till Sverige från Libanon 1988, var utbildad 
sjuksköterska men fick inget jobb inom sjukvården. Men han blev 
fackligt och politiskt aktiv. Han blev ordförande i FAI, Fackligt ak-
tiva invandrare. Han dog mitt i livet – föll ihop under ett kommun-
fullmäktigesammanträde drygt 30 år gammal. Många minns honom 
naturligtvis för hans starka engagemang för integrationsfrågorna. Men 
Fadi var också någonting så fantastiskt, han kom från Libanon, men 
jag har svårt att se någon som personifierade den svenska synen på 
den riktiga folkrörelsemänniskan på det sättet som Fadi gjorde.

Jag vill också slutligen hedra minnet av två socialdemokratiska 
politiker.

Kjell Larsson som hade sin bakgrund i fackföreningsrörelsen. Han 
arbetade på Byggnads utredningsenhet 1967–1971. Där var han känd 
som en av den legendariske Byggnadsordföranden Knut Johanssons 
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pojkar. Han arbetade många år i statsrådsberedningen, nära tre so-
cialdemokratiska partiledare och statsministrar och var sedan mil-
jöminister.

Till sist vill jag naturligtvis också nämna Anna Lindh som läm-
nade oss så tragiskt i september förra året. Hon var en av svensk ar-
betarrörelses främsta företrädare och en respekterad utrikesminis-
ter. Hennes död var ett slag mot hela vårt öppna samhälle och vår 
demokrati.

Allra sist dock, också ett tack till alla de kamrater som fallit of-
fer för förtryck och våld och fått plikta med sitt liv världen över en-
bart därför att de varit fackligt aktiva, enbart därför att de hade ett 
fackligt engagemang har de blivit mördade. Jag tycker att vi också 
tar med de kamraterna när vi nu hedrar våra kamrater som lämnat 
oss och det med tacksamhet. Det är med tacksamhet över deras in-
satser som vi nu lyser frid över deras minne.

Öppningstal 
Kongresskamrater. Jag har nu en stund tänkt på dem som har lämnat 
oss. Det är lätt att stanna kvar i sorgen och saknaden men jag tror att 
vi just nu ska försöka hämta styrkan i minnet, styrkan i det som många 
har gjort före oss. Den rörelse som vi arbetar i, verkar i, är en rörelse 
som är oerhört beroende av de många människornas engagemang. Så 
låt oss nu för en stund komma ihåg engagemanget och styrkan.

Kongressdeltagare. Varje dag går hundratusentals människor till 
jobb som de trivs med. Med bra arbetskamrater, med en arbetsmiljö 
som inte skadar dem och med hyggliga utvecklingsmöjligheter och 
inflytande över sitt arbete. 

Men det finns också en annan vardag som många människor och 
medlemmar skriver till mig och berättar om. Anna som var så glad 
när hon tog studenten, men som direkt fastnade i arbetslösheten. 
Naima som blev långtidssjukskriven bara 26 år gammal.  Peter som 
gått på vikariat i tre år och sen när han ska få en anställning så är 
det ånyo en projektanställning. Yousef som blev uppsagd med ome-
delbar verkan efter en arbetsskada. Marie som inte fick tillbaka sitt 
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jobb efter barnledigheten. 
Den här kongressen handlar om dem. Om vardagen och verklig-

heten för LO-förbundens medlemmar.
Kongressen kommer att behandla många viktiga utmaningar som 

rör oss alla. Men den största utmaningen är att vi får fler jobb, bätt-
re jobb och tryggare jobb. 

Kongressens uppgift kan beskrivas i en mening: Att utforma en 
politik som minskar gapet mellan vision och verklighet. Vår fack-
liga vision som vi skriver om i Bättre Byten: ”Medlemmar som är 
stolta, kunniga och medvetna. En arbetsmarknad med rikstäckande 
kollektivavtal för social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. En väl-
färd präglad av generositet och solidaritet. Ett land präglat av tillväxt 
och ekonomisk stabilitet. Ett land för alla i nära samarbete med an-
dra länder och folk.” Så lyder vår vision.

Den i särklass viktigaste frågan på vägen mot att nå den visionen 
är att klara kampen för jobben. Det kommer alltid främst. Arbete är 
grunden för välfärden. Klarar vi inte kampen mot arbetslösheten då 
klarar vi inte heller välfärden eller andra viktiga frågor. 

Yousef, Anna, Peter och de andra visar att arbetslösheten har 
många ansikten. 

Det håller inte längre att bara tala om de 211 000 människor som 
är öppet arbetslösa. Det är inte hela sanningen. Den siffran måste 
minst tredubblas om vi ska räkna med alla de som vill komma in om 
de bara får en chans. 

Jag möter många, och jag är övertygad om att ni gör det också, 
som känner sig utestängda för all framtid. De upplever inte bara att 
dörren till arbetsmarknaden är stängd utan den är låst och någon har 
slängt bort nyckeln. 

Vi måste bredda synsättet så att rätten till ett arbete omfattar alla 
– och då menar jag verkligen alla – som av olika skäl är utestängda 
från arbetsmarknaden. 

Jag tror att om 20 år så kommer man att fråga sig hur vi egent-
ligen tänkte. Att vi inte såg att alla kan bidra – efter förmåga. Att vi 
inte insåg att alla inte kan jobba 100 eller 120 procent av sin förmå-
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ga. Att vi inte förstod att välfärden förutsätter hela människor i ett 
helt arbetsliv. Det tror jag att man kommer att uppleva som myck-
et märkligt om tjugo år. 

Men åter till nutid. Varför är det då så svårt att pressa ner arbets-
lösheten? Vi har starka ansvarstagande fackföreningar. Vi har en so-
cialdemokratisk regering och i huvudsak samma arbetsrätt som vi 
hade under de år som vi låg väldigt nära full sysselsättning. Så var-
för ser det ut som det gör?

En del av förklaringen är den ökade globala konkurrensen och 
1990-talets massarbetslöshet. Vi har idag en mer utsatt arbetsmark-
nad med ökad press på löner och arbetsvillkor. Men konkurrensen 
används ju också ofta som argument för en ökad flexibilisering av 
svensk arbetsmarknad. 

Så förklaringen till att det ser ut som det gör ligger även hos de 
krafter som vill ha ett annat Sverige. Ett Sverige där allt ansvar läggs 
på individerna. Det är upp till var och en att se till att man inte bli 
sjuk. Det är upp till var och en att fixa sig ett jobb. 

Var har det gemensamma ansvaret tagit vägen? 
För vi har verktyg att göra något åt arbetslösheten. Vi kan göra så 

mycket mer inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har vuxenutbildning 
som ska ge utbildning över hela livet. Vi kan göra mer i den ekono-
miska politiken. Problemet är att verktygen inte används fullt ut. Is-
tället riktar vi blickarna mot individens beteende.  

Vad hjälper det att ställa krav på de arbetslösa om det inte finns till-
räckligt bra möjligheter att utbilda sig och skaffa sig ny kunskap? 

Vad hjälper det att vi har en arbetsmiljölag som kräver att arbe-
tet ska anpassas efter den enskilda individens förutsättningar om de 
som bäst behöver anpassning är de som först får gå? 

Vad hjälper det om vi har ett starkt anställningsskydd om arbets-
givaren ensidigt bestämmer turordningen?

Vad hjälper det att människor med utländsk bakgrund skaffar sig 
den utbildning som vi säger ska behövas men arbetsgivarna väljer att 
inte se deras kompetens. 

Det krävs en starkare vilja från alla inblandade parter. Vi kan kla-
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ra utmaningarna. Det går att skapa fler jobb. Det går att skapa bätt-
re jobb. Det går att skapa tryggare jobb. Och det ska vi göra tydligt 
på den här kongressen. 

Inget är mer värt att slåss för än arbete åt alla!
Kongressdeltagare! Den första utmaningen är fler jobb
Men ska vi få fler jobb behövs bättre utbildning. Ska vi få fler 

jobb krävs det att det finns företag som vågar och vill investera. Fler 
jobb kräver en offensiv politik som sätter fart på efterfrågan. Fler 
jobb kräver alltså ett bredare grepp. Och det går att göra betydligt 
mer än vad som görs idag. 

Alla ska ta ansvar – vi ska göra det, arbetsmarknadens parter, riks-
dag, regering och näringsliv. Parternas ansvar handlar i det här fallet 
i första hand om att klara lönebildningen. Nu har vi levererat treåri-
ga avtal på en nivå som både ger reallöneökningar till medlemmarna 
och som klarar konkurrenskraften. Avtal som också möjliggör fort-
satt låg ränta och låg inflation.

Det skapar möjligheter för regeringen att föra en mer expansiv 
ekonomisk politik. Men det har vi tyvärr inte sett så mycket av än. 
Nu krävs det krafttag.

Regeringen kan för det första stimulera konjunkturen genom att 
kompensera löntagarna för de egenavgifter som löntagarna var med 
och ställde upp med under krissaneringen på 1990-talet. Vi har rätt 
att få tillbaka de pengarna. Det är ett löfte som regeringen har lagt. 
Det skulle ge ordentlig skjuts åt svensk ekonomi. Men det förutsät-
ter ju förstås Bosse, att de inte ersätts av andra skatter och avgifter 
för då blir det ju inte den där skjutsen i ekonomin som vi vill ha.

Regeringen måste för det andra ta ett ökat ansvar för en mer ak-
tiv arbetsmarknadspolitik. Det är ju fullkomligt oacceptabelt att ar-
betsmarknadsutbildningen hålls på en så låg nivå. Vi behöver ett nytt 
kunskapslyft så att arbetskraften verkligen rustas att ta de nya jobb 
som vi vet kommer så småningom.

Men regeringen kan också se till att fler människor får en chans att 
komma tillbaka till arbetsmarknaden. Idag är det många som faller 
mellan stolarna. Vi får fler och fler larmrapporter om långtidssjuk-
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skrivna som inte anses tillräckligt sjuka för att få sjukersättning av 
försäkringskassan, som inte heller anses tillräckligt friska av arbets-
förmedlingen för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Det är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt att människor tillåts 
ramla mellan de system som byggdes upp för att skapa trygghet och 
i värsta fall, jag har lärt mig ett nytt ord, blir nollklassade, blir utan 
ersättning. Det här måste vi göra någonting åt. För att kunna satsa 
på de långtidssjuka, på yrkesinriktad rehabilitering så la Arbetsmark-
nadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket för ett år sedan en rapport 
som sa att det kostar 2 miljarder och då kan vi verkligen göra något 
aktivt för dessa människor. För ett år sedan! Två miljarder! Tänk er 
två miljarder i relation till vad sjukskrivningarna kostar. Det här är 
pengar som kommer att vara återbetalda snabbt genom den mänsk-
liga och samhällsekonomiska vinst det medför. Vi har väntat länge 
nog. Nu måste regeringen agera. 

Det kanske är så, nu vänder jag mig till mina kamrater från reger-
ingen, det kanske är så att ni i alla fall säger att, nja det är lite bekym-
mer för det där utrymmet finns ju inte. Men ni måste ju skaffa stör-
re marginaler. Budgetpolitiken är alldeles för stelbent. De arbetslösa 
kan inte gå och vänta på bättre tider. Och jag vill säga, LO står upp 
för att vi har ett tak för statens utgifter. Det är bra med en budget-
disciplin men när man sätter det tre år i taget då blir det tvångströja 
istället. En tvångströja som förhindrar regeringen att agera när man 
verkligen borde kunna göra något och aktivt agera. Det kan möjligt-
vis ge Sverige en liten stjärna i boken för att man ligger bra till bland 
EUs medlemsländer, men det ger ingen stjärna i boken om resulta-
tet är fortsatt hög arbetslöshet. 

Kampen mot arbetslösheten underlättas inte heller av en Riks-
bank som ser som sitt uppdrag att hålla inflationsnivån ständigt un-
der den medelnivå som är satt för inflationen. Det betyder tvärtom 
att kostnaden i form av arbetslösa är större än vad den behöver vara. 
Sveriges tillväxt hämmas alldeles i onödan. Det finns faktiskt inte 
heller något internationellt mästerskap för Riksbanker där ”lägst in-
flation vinner”. Sverige behöver inte vara bäst i klassen i en gren som 
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bara har förlorare.
Nu har jag riktat kritik mot Riksbanken, jag har riktat krav mot 

regeringen men självklart måste vi rikta krav mot näringslivet. De 
måste ta sitt ansvar för tillväxten. De måste ta sitt ansvar för job-
ben. De brukar ofta ropa efter stabila förutsättningar. Då kan vi säga 
varsågod! Ni har fått dem. För det är faktiskt så att förutsättningar-
na för investeringar är synnerligen goda inte minst med tanke på de 
avtal som parterna har levererat.

Jag förväntar mig faktiskt att nu, jag ska höja rösten och hoppas 
att det hörs utanför den här lokalen. Jag förväntar mig att direktö-
rerna fortsättningsvis ska tänka mindre på förmåner och skattesänk-
ningar som gynnar dem och som hamnar i deras egna plånböcker 
och som bygger på deras eget kapital och istället satsar på Sverige, 
satsar på jobben, satsar på tillväxten, det som de alltid håller fram 
som sin viktigaste fråga. Vi kommer aldrig att klara konkurrenskraf-
ten om inte företagen begriper att det är genom att satsa på bättre 
arbetsmiljö, mer kompetens hos de anställda, som vi kommer att få 
en tillväxt som långsiktigt kommer att klara konkurrenskraften. 

Jag tror att vi behöver skapa lite mer politiskt svängrum inte bara 
i Sverige utan också i arbetet över nationsgränserna om vi ska få fler 
jobb. Idag är det väldigt populärt att vara kritisk till överstatlighet. 
Jag är fruktansvärt kritisk mot en överstatlighet men den kan jag 
dessvärre inte göra någonting åt och det är kapitalets överstatlighet. 
Den bara finns där. Den rör sig fritt över gränserna och det måste vi 
förhålla oss till och det måste vi göra något åt.

Då är det självklart, och då kan jag citera det socialdemokratiska 
partiprogrammet, demokratin måste alltid vara överordnad markna-
den. Politiken och det fackliga arbetet är faktiskt den motkraft till 
kapitalet som kan göra någonting. Vi behöver utveckla vårt arbete 
inom EU. Det är den enda demokratiska plattform som vi har för 
att över nationsgränserna verkligen kunna ta kampen för full syssel-
sättning. 

Vad vi behöver tillsammans är en offensiv mot arbetslösheten. LO 
och det socialdemokratiska partiet är överens om målet full syssel-
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sättning. Partikongressen är lika tydlig som vår kongress. Arbete åt 
alla är det överordnade målet. 

Det räcker inte att vi är överens om målet. Vi måste också bli över-
ens om färden dit. Vi kan inte fortsätta att göra olika bedömningar. Vi 
måste samla oss kring en politik som vi kan stå bakom tillsammans, 
en strategi som gör att vägen mot full sysselsättning är tydlig. 

Fler jobb har aldrig skapats i tider av starka motsättningar och kon-
flikter. 
Fler jobb kan vi bara få om alla parter drar åt samma håll. 
Fler jobb kräver samarbete och en vilja att nå full sysselsättning. 
Fler jobb, kamrater, det är det värt att slåss för. 

Den andra utmaningen handlar om bättre jobb.
Varje vecka dödas en arbetare i Sverige. 
Varje vecka skadas drygt 600 anställda på jobbet. 
Har någon av er sett att det har skapat några stora rubriker på 

våra löpsedlar? Nej. Trots att det pågår varje vecka. Här i Sverige. Det 
kanske inte skapar några rubriker för det finns inga enkla lösningar. 
Vi måste arbeta förebyggande. Redan innan olyckan är framme. Ar-
betsplatserna måste anpassas efter de anställda. Vi måste arbeta sys-
tematiskt och långsiktigt. 

Vi har fyra områden i fokus. Det handlar om bättre kunskap ge-
nom partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Det handlar om 
en obligatorisk och kvalitetssäkrad företagshälsovård. Det handlar 
om systematiskt arbetsmiljöarbete och ökade möjligheter till reha-
bilitering. 

Det där har vi hört så många gånger och det har funnits så länge 
i arbetsmiljölagen. Varför ska det vara så svårt att genomföra det i 
praktiken? Varför ska det vara så lätt för en arbetsgivare att bryta 
mot arbetsmiljölagen? Varför blir vi inte mer upprörda när företag 
efter företag bryter mot lagen och överlåter betalningsansvaret på 
samhället?

Vi måste sätta stopp för det nu. Rött kort ska de ha! Företagen 
kan inte få fortsätta att slita ut människor och springa från notan.
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Bättre jobb handlar också om att ta makten över vårt eget liv ock-
så på arbetstid. Men ska vi kunna ta den makten måste vi också få 
mer makt över arbetets organisering och över arbetstiden. Vi vill ha 
ett arbetsliv där man kan utvecklas, där man kan påverka sin vardag 
och där man får använda hela sin kompetens. 

Vi kommer att behöva arbeta mer i framtiden, samtidigt som kra-
ven på mer egen fritid ökar. Vi ser nu att vi riskerar att få en tude-
lad arbetsmarknad där en del får kortare arbetstid, kanske möjlig-
het till större inflytande, mer makt över tiden medan andra får kor-
tare arbetstider i form av deltid och blir allt hårdare bundna av sin 
arbetstid. Det här ser vi delvis också i vårt egna stora kollektiv. Var-
för är det så viktigt, och jag ser fram emot den debatten, att vi verk-
ligen kan utforma en gemensam arbetstidspolitik inom fackfören-
ingsrörelsen. 

Bättre jobb handlar också om jobb som anpassas efter den en-
skildes förmåga. I de ”outsourcade”, anorektiska företagen liksom i 
de anbudsjagande entreprenadföretagen finns det inte plats för den 
som inte jobbar till 100 procent. Allt tycks vara tillåtet i jakten på 
allt högre produktivitet och ökade vinster. 

Är det rimligt att vi fortsätter att enbart mäta produktiviteten 
per timme och i det enskilda företaget, i den enskilda branschen? 
Är det inte rimligare att vi mäter produktiviteten hos befolkning-
en? Alla måste få vara med och bidra. Det är först då vi kan få en 
uthållig tillväxt. 

Det är därför dags för företagen att tänka om. Högre produktivi-
tet långsiktigt får vi av företag som tar tillvara kompetensen hos de 
anställda. Som förädlar och utvecklar produktionen men som också 
inser att man ska satsa på en god och utvecklande arbetsmiljö.

Bättre jobb handlar om både utveckling i arbetet och utveckling 
i lön. Vi ska inte konkurrera med låga löner. Högern både här hem-
ma och i EU har valt en annan väg. De pekar på USA som ett före-
dömligt exempel. 

De vill avreglera arbetsmarknaden, sänka lönerna, inskränka ar-
betsrätten och göra det enklare att avskeda. De hävdar att det bara 
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är så vi klarar konkurrensen med omvärlden. Det är därför de hyllar 
den nuvarande utformningen av tjänstedirektivet. 

De ser framför sig ett Europa där löntagarna ska betala priset för 
den fria marknadens vinster. Lyssna bara på kören av lovord som 
den svenska borgerligheten unisont sjunger om tjänstedirektivets 
förträfflighet.

Den strategin går tvärtemot den riktning som vi och den svenska 
regeringen drivit i EU. Vi måste arbeta hårdare för att sätta Europa 
i arbete. Vi måste använda den politiska kraften i människans tjänst 
– inte i marknadens. 

Vi ska inte ha en ny låglönesektor i Sverige. Vi ska kämpa för 
medlemmarnas jobb men aldrig, aldrig till priset av lägre löner. Man 
ska inte behöva ha tre jobb för att klara sig. Vi ska inte ha det som 
i USA. I Sverige ska man kunna leva på en lön! Det är det värt att 
slåss för.

Fackföreningsrörelsen har alltid värnat jobben. Det är inget nytt, 
det är ingenting vi har kommit på nu. Det finns en berömd, åtmins-
tone i fackliga kretsar, rapport till LO-kongressen 1951 ”Fackfören-
ingsrörelsen och den fulla sysselsättningen”, som bland annat Rudolf 
Meidner medverkade i. Redan där konstaterades att ”en höjning av 
medlemmarnas ekonomiska och sociala standard på längre sikt i hu-
vudsak endast kan ske om näringslivet fortlöpande effektiviseras”. 

Och allt sedan dess har vi jobbat efter den strategin. Det ska vi 
fortsätta göra. Vi ska naturligtvis förhindra att jobb lämnar Sverige. 
Vi ska naturligtvis förhindra att företag lägger ner. Men som sagt, ald-
rig, aldrig till priset av lägre lön och sämre anställningsvillkor.  

Den tredje utmaningen, kamrater, den handlar om tryggare 
jobb.

Då vill jag gå tillbaka till ett citat som ligger nästan 40 år tillba-
ka i tiden och det är Olof Palme som då myntar de klassiska orden: 
”Politik är att vilja.” Det har alltsedan dess varit en kompass för oss 
i arbetarrörelsen. Det uttrycker en gemensam vilja att förändra och 
förbättra arbetslivet och samhället. 

Det han sa är så fint, det är ”att vilja förändringen, därför att för-
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ändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlings-
kraft, stimulans åt drömmar och visioner”. 

Idag har tyvärr förändring blivit liktydigt med försämring för 
många. Det viktigaste skälet till det är att man inte känner trygghet. 
Och då förlorar man en del av sin framtidstro. 

Vi måste skapa trygghet i förändring. Samtidigt måste vi inse att 
livstidsanställningarnas tid är förbi. När jag var ung, det var ett tag 
sedan i och för sig, sa man att statens kaka är liten, men säker. Det 
sa man för övrigt också om vården där jag började jobba, där skulle 
man aldrig bli arbetslös. Man menade att det fanns skyddade sekto-
rer som skulle vara skyddade också i tider som var svåra och otryg-
ga. De sektorerna finns inte längre och då måste vi skapa den här 
tryggheten på annat sätt. 

Förutsättningarna för förändring måste bli bättre. Tryggheten 
måste öka så att alla ska ha modet att pröva något nytt. Det är där-
för vi säger trygghet i förändring. Nu har vi slutit ett omställnings-
avtal som kan ge fler möjlighet till ny utbildning och ny kunskap. 
Då kan risken för långvarig arbetslöshet minska bland dem som bli-
vit uppsagda. 

Alla måste ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Fortfarande sak-
nar många gymnasieutbildning. Därför behövs ett kunskapslyft, i syn-
nerhet på de orter som är hårt drabbade av arbetslöshet. Men kanske 
är det ändå så att det är i barndomen och ungdomen som det är som 
allra viktigast att vi får en skola som fungerar. En skola som verkli-
gen leder till att unga människor kommer ut i arbetslivet, stolta och 
trygga i sin kunskap. Då är det lite sorgesamt då man ser hur det ser 
ut för de ungdomar som lämnar gymnasiet i dag. Väldigt många av 
dem slutför inte sin gymnasieutbildning. På de yrkesförberedande 
programmen är det så många som nästan var tredje elev som inte 
slutför utbildningen. Och vi vet i huvudsak vilka som går på de yr-
kesförberedande programmen. Det är arbetarklassens barn som drab-
bas hårdast. Så vi måste också orka jobba med det som inte specifikt 
rör våra medlemmar idag men som rör våra medlemmars barn. Som 
rör nästa generations möjlighet att komma ut i ett arbetsliv som för-
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hoppningsvis bättre tar tillvara deras kunskap och kompetens.
Det är bara trygga människor som vågar försöka göra det där lilla 

extra. Tryggheten utvecklar mig som individ men det utvecklar ock-
så företaget och samhällen. Trygghet ger tillväxt. 

Därför är det dags för en modern arbetsrätt som förhindrar god-
tycke och diskriminering. Vi måste rensa upp i träsket av anställnings-
former. Att använda människor som dragspel, som bara får jobba när 
det passar arbetsgivaren är ett ofantligt resursslöseri och så oerhört 
cyniskt. Vi ska inte ha någon reservarbetskraft som knuffas ut bero-
ende på konjunkturer. 

Vi accepterar inte att arbetsgivarna själva får bestämma vilka som 
ska gå. Vi kräver att undantaget i turordningsreglerna avskaffas. I den 
frågan ska jag inte rikta kritiken mot regeringen, därför säger jag att 
ni får ligga på era samarbetspartier för den frågan är vi överens om. 
Vi accepterar inte heller att arbetsgivarna dribblar med 11 olika viss-
tidsanställningar som ingen av dem leder till trygghet. Vi kräver fasta 
och trygga jobb. Där måste jag säga till regeringen att det tar fruk-
tansvärt lång tid att komma till skott i den frågan. Även om jag vet 
att vi tycker lika där också, men lite mer handlingskraft. Vi accepte-
rar inte heller naturligtvis att arbetsgivarna utnyttjar unga kvinnor, 
för det är främst unga kvinnor idag, som erbjuds deltid. De får ing-
enting annat när de kommer ut i arbetslivet på sitt första jobb. Vi 
kräver att heltid ska vara en rättighet för alla. Så tillsätt utredare nu 
så det sker så fort som möjligt för även där är vi faktiskt överens.

Med de där applåderna förstår jag att ni tycker som jag - Trygga-
re jobb är värt att slåss för. 

Kampen för jobben är en facklig kärnfråga. Det handlar om al-
las lika rätt till trygga anställningar. Därför rör kampen mot diskri-
minering och kampen för ett mer integrerat arbetsliv själva kärnan 
i det fackliga uppdraget. 

Men villkoren i arbetslivet följer också ett väldigt otäckt klassmöns-
ter. Och rullar vi ut det är det inte bara klass utan det handlar också 
om kön. Kvinnor är systematiskt diskriminerade i Sverige idag. 

Maktordningen mellan könen gör att kvinnor får sämre lön men 
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också sämre villkor i arbetslivet, i familjen och i samhället. Det är 
därför vi måste se att klass och kön är lika starka orsaker till förtryck. 
Det var också därför som jag för fyra år sedan som nyvald LO-ordfö-
rande deklarerade att LO måste vara en feministisk organisation. Jag 
hörde sen att det fanns någon som sa ”var det riktigt bra att Wanja 
sa sådär”. Är det bra för jämställdheten?” Men jag tror att det är bra 
för jämställdheten.

Vårt fokus ska ligga på de vardagliga frågorna som rör arbetarklas-
sens kvinnor. De frågor som rör arbetslivet. Men också på det själv-
klara sambandet mellan arbetsliv och familjeliv. Det är i det sam-
manhanget vi ska se LO-styrelsens förslag om en mer jämställd för-
äldraförsäkring. 

Vi ser inte ojämställdheten mellan män och kvinnor som ett in-
dividuellt problem. Vi vill utmana och förändra strukturerna på ar-
betsmarknaden och i samhället. Därför, kamrater, är vi fackliga fe-
minister.

Kamrater, utmaningarna är stora, men förutsättningarna är, trots 
att det finns kritik här och där, bättre idag jämfört med tidigare. 

För på något sätt har det vänt. Visserligen är det så att nyliberalis-
men fortfarande lever och visserligen är det så att den får näring av 
högerkrafter både här hemma och utomlands. Men vi har fått nog av 
deras idéer. Idag är det inte många som vill ha mer av marknadskraf-
ter, mer av avregleringar, mer av utförsäljningar. Det som den aggres-
siva kampanjhögern investerade flera decenniers kamp och hundra-
tals miljoner i vill inte människor ha. 

Det har vänt kamrater! Den folkliga uppslutningen i Sverige för 
en politik som sätter rättvisan främst är stor. I tre riksdagsval i rad har 
socialdemokratin fått folkets förtroende att regera landet. Alla partier 
inklusive moderaterna har insett detta och söker sig sakta mot mit-
ten. Jag tycker att det är ett utmärkt tillfälle för socialdemokraterna 
att se till att inte komma för nära och ta ett kliv åt vänster. 

Kamrater – visst har det vänt! Kapitalet börjar nu på allvar möta 
motkrafter genom det fackliga arbetet över gränserna. Det utvidga-
de EU ger Europas löntagare en starkare position. Vi är starkare nu. 
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Vi är 60 miljoner organiserade löntagare med tillräcklig kraft för att 
utmana kapitalet. 

Kongressdeltagare! Med det i ryggen så är LO i kraft av sina för-
bund och i kraft av de många medlemmar som förbunden har en 
stark organisation. Och framtidens utmaningar klarar vi bäst till-
sammans. 

Vi ska tillsammans i LO-familjen stärka samarbetet. Det känns 
som något nytt håller på att växa fram på förbundens gemensam-
ma arena – LO. Rollerna mellan förbunden och LO är tydligare och 
mer självklara än tidigare. Vi har ställts inför svåra utmaningar som 
jag sa tidigare. Men vi har gått stärkta ur det. 

Alla inser vi att samarbetet bidrar till vår gemensamma styrka. 
En styrka som ger kraft att arbeta för det som är bäst för förbun-
dens medlemmar. 

Vi ska tillsammans med det socialdemokratiska partiet fortsätta 
kampen för ett tryggare arbetsliv och ett rättvisare Sverige. Vi har 
en ny facklig-politisk samverkan idag. Den bärs upp av människor 
och idéer i respekt för varandra. Fler medlemmar väljer att engagera 
sig i det socialdemokratiska partiet än kanske någonsin tidigare. Det 
ger ökad kraft åt alla oss som vill förändra Sverige. 

Vi ska tillsammans med våra fackliga vänner i Sverige, i Europa 
och i världen stärka löntagarnas ställning över nationsgränserna. EU 
håller på att utvecklas till en viktig arena där vi kan utforma avtal 
och ta beslut som ökar löntagarnas styrka. Tillsammans med fackli-
ga vänner i hela världen ska vi ta kampen för de fackliga rättigheter 
och de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Vi ska tillsammans med arbetsgivarna träffa uppgörelser som ut-
vecklar Sverige.

Visst finns det fortfarande de inom näringslivet som vill försvaga 
oss och våra idéer, men det känns ändå som den oförsonlighet och 
konfliktvilja som präglade Timbrohögern lite grann är på väg att av-
vecklas. Nu finns öppningar för en mer sansad och konstruktiv dia-
log. Men vi behöver precis som arbetsgivarna en konstruktiv mot-
part. Jag är beredd att sträcka ut handen till arbetsgivarnas företrä-
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dare om en ny samförståndsanda om hur vi skapar fler jobb, bättre 
jobb och tryggare jobb. 

Jag har pratat om några av våra viktigaste utmaningar. Det finns 
många frågor som behöver besvaras. Men jag tänker inte leverera de 
svaren. Så är det i en kongressöppning. Det här är bara början på en 
gemensam resa på jakt efter just svaren. Vi vet vilka utmaningarna 
är. Vi har inga färdiga svar ännu. Men en sak vet vi. Svaren ska vi for-
mulera tillsammans. Nu börjar vi. 

Med detta förklarar jag LOs 25e ordinarie kongress för öppnad. 
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            Punkt 2 

       Gästernas tal
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Lördagen den 19 juni

Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna:
Jag ska börja, kamrater, med att framföra en hälsning så att jag inte 
glömmer det, från partiet och partistyrelsen och dessutom från vår 
ordförande. Jag lovar Wanja att jag ska skicka tillbaka den här häls-
ningen om tillfrisknandet till Göran.

Jag måste säga, och jag har varit på några kongresser nu, att jag vill 
passa på att tacka för den här inledningen därför att vi som har va-
rit på kongresser känner så väl igen oss. Trots att det är några styck-
en, så känner man varje gång det där lite speciella pirret i magen när 
man ska åka på kongress. Man plockar fram slipsen, det händer inte 
så ofta, men när det är val och när man ska giftas och när det är LO-
kongress då gör man det - en del  av oss. Man kammar sig lite extra 
på morgonen. Ja ni vet allt det där som man gör när det är något rik-
tigt högtidligt och när man sedan kommer till kongressen så tar man 
fram den där kongressboken som blir mindre trots att en del av oss 
blir allt äldre Man tittar och studerar för att se vad blir det här för typ 
av kongress. Blir det som vanligt eller blir det annorlunda. Så hittar 
man Wanja förståss och en del andra bekanta Hans-Erik Svensson. 
Dan Gabrielsson, tyckte jag att jag såg, och Christina Zedell och så 
förstår man att här blir det tidsbrist. Så såg jag Ronny Beijer och då 
tänkte jag; här får landssekretariatet det kämpigt!

Framför allt, det som jag tycker känns allra bäst, det är att man 
vet att man snart kommer att få höra de där sex vackraste orden, det 
vet ni vilka de är va? Det är väl någon som varit på kongress förut? 
Ulla – vad är de vackraste orden du vet? (Ulla Lindqvist: Votering 
är begärd och ska verkställas.) De där sex orden sammanfattar väl-
digt väl mycket av det som arbetarrörelsen står för. De sammanfat-
tar väldigt mycket av det som jag tycker Wanja väl beskrev i sin in-
ledning, nämligen å ena sidan det som är grundskälet till att vi är här 
allihop – upprördheten över klyftorna och orättvisorna. Vi kommer 
från olika miljöer, olika länder men det som förenar oss är att vi al-
lihop någon gång har blivit upprörda över någon oförrätt i vår när-
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het eller i något annat land och så har vi därför fått ett engagemang. 
Det har växt någonting i oss. Men det är inte bara det, utan de där 
orden uttrycker också någonting annat, nämligen den där obändiga 
tron på att man med politiskt och fackligt vardagsslit och gnet kan 
förändra. Det är den där kombinationen som har gjort att ni idag 
samlas till en så viktig och betydelsefull kongress och som gör att vi 
andra lyssnar så uppmärksamt på vad ni kommer att säga.

Dessutom är det så att, precis som Wanja var inne på, att de där 
orden har fortfarande samma kraft. För så är det ju. Kanske till och 
med större kraft än vad de har haft på väldigt länge. När Wanja i sin 
inledning pratar om kampen för jobben, ett mänskligare arbetsliv, 
argumenterar emot de orättvisor som finns mellan svenskar och in-
vandrare, mellan kvinnor och män – de skamligt låga kvinnolönerna 
– då är det krav och verklighetsbeskrivningar som inte bara kling-
ar rent i era öron utan de har ett stöd långt utanför den här salen, 
till och med långt utanför arbetarrörelsen. Värderingarna står väl-
digt starka. 

Däremot skulle jag vilja stanna upp bara några minuter kring den-
na inledning. Det är klart att det andra benet som vår rörelse står 
på, tron på att man med fackligt-politiskt arbete kan förändra. Det 
är klart att också den tron är stark hos er, och den är stark hos mig. 
Jag ser med vilket självförtroende vi ger oss in i kommunfullmäk-
tigeförsamlingar eller fackliga förhandlingar eller i riksdagsval och 
vilket gensvar vi får. Men det är självklart, förra söndagen måste jag 
erkänna att även jag kände ett, inte stänk av förtvivlan, men jag var 
ändå naturligtvis bekymrad när jag såg att 63 procent hade valt att 
stanna hemma.

Det där gör att vi har skäl att fundera på vad det betyder. Vad be-
tyder det för just den här tron på förändring? För det första tror jag 
att vi ska göra det vi är så bra på inom arbetarrörelsen. Nämligen, 
att inte dra alltför snabba slutsatser. Det är det som är det stora be-
kymret när så många människor stannar hemma. Det är att de inte 
har uttryckt en åsikt så klart och tydligt. Då måste vi som är aktiva 
och som vill ha med allas engagemang stanna upp ett ögonblick och 
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faktiskt vänta på att vi får svaren. Därför kan jag bli lite bekymrad 
när en och annan omedelbart efter säger att det här är ett tecken på 
att man vill ha den här eller den där förändringen av politiken eller 
politikens former. Men jag är inte så säker på det.

Jag har hört rätt många som t ex har sagt att efter det här så har 
verkligen kravet på folkomröstning om den nya grundlagen fått ny 
fart. Jag förstår inte riktigt det. Argumenten för och emot är faktiskt 
desamma också idag. Dessutom, det som jag har varit kritisk emot 
det är att väldigt många av dem som argumenterar för en folkom-
röstning gör det därför att de beskriver det grundlagsförslag som har 
diskuterats på ett felaktigt sätt. Man hävdar att det innebär en om-
fattande dramatisk överstatlighet vilket jag inte håller med. Tvärtom 
så är det ett förslag som innebär en enklare, tydligare grundlag. Då är 
det klart att det vore granska motsägelsefullt att ändra uppfattning, 
att ändra synen på folkomröstning med tanke på valresultatet.

Visst ska vi vara oerhört ödmjuka och vi ska lyssna. Men vi får hel-
ler aldrig och det vet jag att en LO-kongress aldrig är, vara övertak-
tisk. Man måste alltid veta att de beslut man tar vilar på en solid 
ideologisk grund och övertygelse. Det är klart att då inser jag att det 
efter valet förra söndagen handlar om att vi i arbetarrörelsen måste 
ha en rejäl diskussion. För utan att skriva människor på näsan vad 
man har velat uttrycka så är det klart, tror jag, att en stämning och 
känsla kan man ändå känna. Och den tror jag många av er kände 
som var ute i valrörelsen.

Det var rätt många som sa ungefär så här: ja, det är klart att jag 
inser att det här är viktigt och det är klart att jag förstår att det be-
hövs internationellt samarbete och att en del frågor måste lösas in-
ternationellt. På den punkten får vi inte tveka. Där delar jag helt det 
Wanja sa i sin inledning. Det som händer nu får aldrig leda till att vi 
som alltid varit en internationell rörelse tvekar i vår övertygelse om 
att vissa frågor måste lösas över gränserna men däremot måste vi ta 
på stort allvar det som i alla fall många sa till mig och jag tror till er 
också. Spelar min röst någon roll? Är det inte så att det har blivit så 
avlägset och så stort att det som jag säger inte betyder något?
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Den känslan handlar nog en hel del om EU-samarbetet och vi 
måste fundera på hur det fungerar, hur ansvar ska fördelas. Den de-
batten måste vi ta ödmjukt och självkritiskt. Men jag är inte så säker 
på att det bara handlar om det. Jag tror att det handlar en hel del om 
de frågor som kommer att dominera den här kongressen. För känner 
man att man är maktlös på jobbet att man inte ens kan påverka det 
schema som man själv tycker är fullständigt absurt ja då kanske det 
inte är så konstigt att man ställer sig lite frågande när det dyker upp 
en partisekreterare och vädjar att man ska ta ställning till höger och 
vänster på europeisk nivå. Eller när man tycker att det är för jäkligt 
att man trots alla påstötningar ännu inte har fått bort klottret i bo-
stadsområdet. Då kanske det inte är så konstigt att man känner en 
viss uppgivenhet när det kommer en facklig, om än så entusiastisk, 
representant som Wanja och säger att nu måste du engagera dig i 
europapolitiken och hjälpa oss påverka Europa så att det går åt vän-
ster. Jag tror att den diskussion som vi måste ha i arbetarrörelsen ef-
ter valet förra söndagen den ska handla om EU-samarbetet, den ska 
handla om hur vi demokratiserar det, hur vi ser till så att det får en 
ökad legitimitet. Men det handlar också väldigt mycket om de var-
dagsfrågor som ni ska ägna den här kongressen åt.

Så med den förhoppningen vill jag återigen framföra en väldigt 
varm hälsning och dessutom apropå att just lyssna. Det är mycket 
som är värt att slåss för. För även om vi kan vara stolta över myck-
et så vet vi att det är mycket som inte är bra. Det står några rader i 
er kongressbok. Jag har läst den grundligt ska ni veta. Det står någ-
ra rader som jag tycker är poesi i en partisekretares öron. Det står så 
här: demokrati är en fråga om att prioritera. Och lite längre ner: vi 
ska tillsammans se till att våra ställningstaganden är realistiska och 
genomförbara. Det där att vi drömmer men aldrig förlorar fotfäs-
tet. Att vi alltid vet att våra beslut betyder ingenting om vi inte har 
våra arbetskamraters stöd. Våra krav, våra beslut betyder ju ingen-
ting om det är så att det bara är tomma paroller som saknar verk-
lighetsbakgrund. Det är just den insikten som formuleras så bra här 
som gör att det ni ska ägna er åt är värt att slåss för men det är också 
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värt att lyssna till. Och för att travestera både Wanja Lundby-We-
din och Göran Persson på en gång. Det är inte säkert att Socialde-
mokraterna och LO tycker lika i alla frågor. Det viktiga det är att vi 
går åt samma håll. Och Wanja – vi ska gå åt vänster. 

Guy Ryder, FFIs generalsekreterare:
Ordförande, kongressombud och gäster, jag är mycket glad att till den-
na den 25e LO-kongressen framföra broderliga hälsningar från Fria 
fackföreningsinternationalens världsvida fackliga familj bestående av 
150 miljoner medlemmar.

FFIs medlemmar jorden runt har alltid vänt blickarna mot sina 
kollegor här i Sverige för både inspiration och solidaritet.

Inspiration därför att, även om detta ibland kan förvåna er, den 
svenska modellen vida omkring ses som ett ideal för fackliga med-
lemmar. Visionen om en facklig utopi här i Sverige kanske inte rik-
tigt är i linje med realiteterna i ert arbete. Men det kan inte råda tvi-
vel om er rörelses bestående roll när det gäller att forma ert samhäl-
le och göra det bättre. Ni har mycket att vara stolta över. Men abso-
lut inte nöjda, inte än.

Och solidaritet eftersom LO och era kollegor inom TCO alltid 
har varit redo att ge praktisk hjälp som behövs för att bygga och 
upprätthålla starka fackförbund samt att använda ert inflytande när 
systrar och bröder utsätts för förtryck och deras rättigheter kränks. 
Våra vänner från Colombia och Zimbabwe kan vittna om det bätt-
re än jag.

FFI instämmer när det gäller att uttrycka sin uppskattning av den 
roll som ni spelar i vår international. LO är aktiva i vårt arbete och 
engagerade i de uppgifter vi har framför oss att göra fackligt interna-
tionellt arbete mer effektivt i denna globaliseringens tidsålder.

Ordförande, jag bör tala om för er att jag har bett om råd när det 
gäller de frågor som jag skulle tala om här idag. Man har sagt mig att 
det vore en smula farligt att tala om euron. Men å andra sidan att 
jag skulle vara helt på den säkra sidan om jag nämnde fotbolls-EM. 
Så grattis till Sveriges prestation – hitintills. Jag vill bara säga, med 
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respekt för mina danska kamrater, att jag hoppas att er kongress blir 
lika framgångsrik som ert fotbollslag har varit.

Och det är sant att vår internationella fackföreningsrörelse be-
höver några segrar för det arbetande folk vi företräder. Vi känner 
alla till att de senaste åren ofta har medfört allvarliga svårigheter för 
våra organisationer. Många har kämpat för att behålla sina medlem-
mar samt för att behålla sin förhandlingsstyrka i företagen och sin 
roll i samhället.

Ganska ofta hör vi våra kollegor berätta för oss att de i bästa fall 
står inför en orättvis och i värsta fall en omöjlig kamp. Att föränd-
ringarna på arbetsmarknaderna – arbetet i många länder förvand-
las i ökande grad till informellt arbete, de multinationella företa-
gens ökade makt, regeringar som bekymrar sig mer om att konkur-
rera om investering än att skydda arbetande människor – gör orga-
nisering och förhandlingar svårare än någonsin. Vidare kopplar de 
ofta ihop dessa problem med globaliseringen och frestas ibland att 
tro att om bara globaliseringen skulle upphöra så skulle deras pro-
blem också göra det.

Vilka slutsatser kan vi dra av dessa problem och denna oro?
Den första, tror jag, är att vi behöver vara redo att konfrontera 

verkligheten med praktiska internationella förslag. Globaliseringen 
upphör inte. Det är långt ifrån säkert att fackförbunden skulle dra 
nytta av att den försvann. Och på grund av vårt grundläggande in-
ternationella arbete, skulle vår rörelse säkerligen förkasta en återgång 
till nationell isolering som en lösning. FFI hör inte hemma i en kamp 
vare sig för eller emot globalisering.

Vår uppgift är mer komplicerad än så. Den är att försöka få till 
stånd grundläggande förändringar av det sätt den globala ekonomin 
styrs på och av det sätt den fungerar på. Fackförbund har tillbringat 
det första århundradet eller mer av den tid de funnits med att få na-
tionella marknader reglerade så att de ger socialt acceptabla resultat. 
Denna kamp är inte avslutad utan den internationella utmaningen 
är att ta upp samma arbete på den globala nivån. Och det är bråt-
tom eftersom regeringar har agerat med extraordinär snabbhet för 
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att skapa globala marknader, men har helt enkelt struntat i att ta på 
sig uppgiften att göra dem avhängiga av några effektiva regler. Någ-
ra kan ha betraktat utmaningen som orealistisk, eller som ett hinder 
för global tillväxt och skapande av välstånd. Men sanningen idag är 
att det är orealistiskt att ignorera det som så uppenbarligen behöver 
göras, och att den globala ekonomins hållbarhet – socialt och miljö-
mässigt – är avhängig av att vi agerar och agerar snabbt.

Den andra slutsatsen är att vi behöver ta en allvarlig titt på vår 
internationella fackföreningsrörelse. Är våra strukturer, vårt sätt att 
arbeta, våra prioriteringar de rätta för att möta de utmaningar vi står 
inför? Många landsorganisationer har gjort verkligt stora förändringar 
i sina organisationer under senare år. Kan den internationella rörelsen 
bara stå still när arbetsvärlden förändras runtomkring den?

De goda nyheterna är att vi har möjligheten att tackla båda dessa 
frågor under de kommande månaderna.

Under de senaste dagarna har ILO-konferensen i Genève slutfört 
en viktig diskussion om rapporten från Världskommissionen om glo-
baliseringens sociala dimension. Fackliga ombud från hela världen 
välkomnade rapporten och betonade behovet av brådskande åtgär-
der beträffande några av dess huvudrekommendationer.  Kommissi-
onen pekade inte bara på orättvisan och sårbarheten i den nuvaran-
de globaliseringsmodellen – man lämnade också konkreta förslag till 
vad man ska göra med dem. Den säger att de olika internationella 
organisationerna, vilka alla kan bidra till en rättvis globalisering, bör 
arbeta tillsammans, och man föreslår hur de kan samarbeta. Den sä-
ger att anständigt arbete för alla, liksom mer jobb och bättre jobb, 
bör vara en global politisk målsättning och rekommenderar åtgär-
der för att införa en global ekonomisk och social undre gräns för att 
hjälpa till att få detta till stånd. 

Det är uppmuntrande att kommissionens rapport får bred upp-
märksamhet och stöd. Den erbjuder en verklig och praktisk väg att 
ta upp globaliseringens utmaning. Under många år har FFI hävdat 
att mekanismer för att säkerställa den universella respekten för ar-
betstagares grundläggande rättigheter är kärnfrågan. Det är det enda 
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sättet att stoppa att mänskliga rättigheter offras för konkurrens-
trycket och kapplöpningen nedåt som driver ner arbetsnormerna i 
många länder.

Så vi ber er, vi ber våra medlemmar runt världen att hjälpa oss. 
Vi behöver att ni går till era regeringar och säger till dem att agera 
för den här rapporten. Vi behöver, och de behöver, förtroendet och 
ledarförmågan att säga att dessa frågor inte är för stora för oss att 
tackla. Men de är alltför stora för att vi ska ignorera dem.

Den andra möjligheten som vi har är när vi sätter på oss vår slips, 
kammar håret och åker till FFIs kongress, vilken kommer att äga rum 
i Japan i december i år. Vårt tema är ”Vi globaliserar solidaritet” och 
den uppgift vi har fastställt för kongressen är ”Att bygga framtidens 
internationella fackföreningsrörelse”. Uppenbarligen kommer vi att 
se på de många policyfrågor som fackliga organisationer står inför, 
men vårt fokus är helt klart på detta avgörande viktiga behov att 
göra vår internationella rörelse lika effektiv och verkningsfull som 
den behöver vara.

Låt mig säga att Olof Palme sa att politik är att vilja. En annan 
premiärminister, en brittisk premiärminister sa att politik är det möj-
ligas konst. FFI ska inte bara vara platsen där vi säger vad vi vill det 
måste också vara det instrument som vi använder för att göra det 
som vi vill möjligt. Vi måste göra det. FFI är inte tillräckligt nära våra 
nationella fackföreningsaktiviteter. Om väljarna inte röstade i valet 
till Europaparlamentet, om de inte kände sig nära den europeiska 
nivån, så möter vi det problemet över hela världen. Era medlemmar 
behöver veta att när de agerar internationellt så agerar de solidariskt 
men de angriper också de problem som är relevanta för dem själva. 
Det är vad vi måste göra. Jag tror att en av de vägar som vi kan väl-
ja är att föra samman alla oberoende demokratiska fackföreningar i 
världen i en enda enad internationell sammanslutning.

Det har varit en målsättning för FFI så länge som FFI har existe-
rat. Men för första gången tror jag att vi har en chans att faktiskt få 
det till stånd. Kontakter med Arbetarnas världsfederation under se-
naste året gör mig förhoppningsfull om att det ska visa sig möjligt 
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att lägga fram en rekommendation för vår kongress att skapa en ny 
gemensam international som skulle kunna grundas redan 2006.

Det är naturligtvis många svårigheter förenade med detta. Jag är 
mycket medveten om dem. Vilket fackligt samgående har någon-
sin varit lätt? Men saken är den att om vi lyckas så kommer vi att 
ge ett starkt budskap och skapa förutsättningar för ett verkligt stär-
kande av vårt internationella arbete. Jag tror att detta är den rätt-
ta vägen att följa.

Men vi behöver agera på andra ställen också. Tillsammans med 
de globala fackliga federationerna, i vilka LOs medlemsförbund har 
en ledande roll, och med TUAC, undersöker vi hur vi ska kunna för-
djupa de globala fackliga federationernas partnerskap.  Det finns up-
penbara fördelar med att arbeta mer nära samman och att samla våra 
resurser för att driva kampanj för gemensamma mål.

Vi behöver göra klart att arbetsförbindelserna mellan FFI och dess 
regionala organisationer förenar oss i ett enda och sammanhängande 
arbetsprogram jorden runt.

Och vi arbetar redan för att säkerställa att den omfattande finan-
sieringen av utvecklingsbistånd som kanaliseras för att stödja fackligt 
arbete blir så effektiv som den måste vara för att främja starka och 
hållbara organisationer. Allt detta tror vi, och mycket mer, är värt 
att slåss för. Enhet och solidaritet över gränserna behövs för att vin-
na striderna. FFI tackar er för allt ni redan har gjort och vi ser fram 
emot att fortsätta att arbeta med er om alla de frågor som vi måste 
lösa gemensamt.

Tack för ordet!
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Söndagen den 20 juni

Ardalan Shekarabi, SSU:
Kamrater! Jag vill börja med att gratulera er till den fantastiska fot-
bollssegern för Sverige som vi har sett under de senaste veckorna.

Jag har hört lite rykten om att man inte kommer att visa fotbolls-
matchen på kongressmiddagen. Jag hoppas att det är osanna rykten, 
för det är självklart att Landsorganisationen ska visa när Sverige spe-
lar fotboll! Det är också självklart av vi tillsammans ska se Sverige 
slå Danmark på tisdag.

Kamrater! Det känns fantastiskt att få komma hit till LOs kongress. 
Det är jättestort för mig, och det känns jättekul att få tala här.

Jag vill framföra de varmaste hälsningar från Sveriges Socialde-
mokratiska Ungdomsförbund.

Känslan att få komma till LOs kongress och prata som represen-
tant för LOs ungdomsförbund är fantastisk. Vi SSU-are är oerhört 
stolta över att inte bara vara partiets ungdomsförbund utan också 
vara Landsorganisationens ungdomsförbund, hela arbetarrörelsens 
ungdomsförbund, och stå upp för arbetarrörelsens värderingar när 
det gäller både det politiska arbetet och det fackliga arbetet.

Något fantastiskt vi har i vår historia är att vi under hela 1900-
talet lyckades hålla ihop arbetarrörelsen och också hålla ihop ung-
domsengagemanget, både på den fackliga sidan och på den politis-
ka sidan.

Kamrater! Det finns en hel del frågor som vi i SSU jobbar med 
för närvarande. Jag tänkte nämna några av de frågor som är viktiga 
för oss politiskt och organisatoriskt.

Jag satt för några månader sedan på ett tåg och råkade lyssna på 
ett samtal mellan två killar som åkte mellan Eskilstuna och Stock-
holm. En av dem var säkert 19–20 år och hade varit arbetslös i Es-
kilstuna under en längre period. Han hade sökt jobb efter jobb men 
inte lyckats hitta jobb på grund av den höga arbetslösheten.

Till slut hade han börjat söka jobb i Stockholm. Eftersom det finns 
fler jobb i Stockholm hade han till slut fått ett jobb där och hade 
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börjat pendla till Stockholm. Han började söka bostad där, satte in 
annonser och sökte bostad efter bostad. Men han fick ingen bostad, 
så han tvingades fortsätta pendla.

Men tyvärr blev pendlingen för dyr för honom. Efter en period såg 
han att det inte gick ihop ekonomiskt att pendla och fortsätta jobba i 
Stockholm, så han tvingades säga upp sig. Så flyttade han tillbaka till 
Eskilstuna och gick tillbaka till att försörja sig på socialbidrag där.

Han satt i samtal om det med sin vän. Då kände jag: Detta är ett 
stort misslyckande för socialdemokratin. Det är ett stort misslyck-
ande av två skäl. Det ena är att vi fortfarande har hög arbetslöshet 
bland ungdomar här i landet, och det andra är att det är omöjligt att 
få bostad i Stockholm för en ung människa.

Vi i SSU har valt de två frågorna och kommer att jobba med de 
två frågorna, för det är viktiga frågor för den unga generationen och 
för socialdemokratin som politiskt parti.

Den bostadsbrist som vi ser i en stor del av landet och den bo-
stadsbrist som man kan se här i Stockholm, Uppsala, Göteborg och 
Malmö – men inte bara i de städerna utan faktiskt i en stor del av 
landets kommuner – är en bostadsbrist som skapar ökade klyftor, 
förstärker de klyftor som finns mellan olika sociala grupper och ska-
par ett socialt utanförskap.

Den bostadsbristen kan lösas och bekämpas bara genom en ak-
tiv bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen ska föra. 
Marknaden kommer aldrig att lösa bostadskrisen och bostadsbristen 
för dem som har låg inkomst. Marknaden kommer aldrig att lösa bo-
stadsbristen för unga människor som fortfarande inte är etablerade 
på arbetsmarknaden. De kommer inte att kunna köpa dyra bostads-
rätter, utan de är beroende av en politik som ska föras av en reger-
ing så att man bygger billiga hyresrätter som ska finnas tillgängliga 
för de människor som har låga inkomster.

Men tyvärr har vi inte sett den politiken under de senaste 15 åren. 
Sverige behöver en aktiv bostadspolitik! Socialdemokratin behöver 
en aktiv bostadspolitik!

Det andra problem som den här killen hade var bristen på arbe-
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te i Eskilstuna. När jag är ute och träffar ungdomar runt om i landet 
möter jag mer och mer, oftare och oftare ungdomar som är arbets-
lösa, känner ett utanförskap och har stora problem att etablera sig 
på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Den ungdomsarbetslösheten märks faktiskt i hela landet. Det 
är problem i storstäderna, det är problem i glesbygden, och tyvärr 
är vissa regioner i landet extra hårt drabbade. I Hälsingland, Dalar-
na och stora delar av Norrland finns det en mycket hög ungdoms-
arbetslöshet.

När man tittar på statistiken ser man inte så glädjande siffror. 
Mellan januari 2003 och januari 2004 ökade ungdomsarbetslöshe-
ten med hela 50 procent i Sverige. Det innebär att unga människor 
lämnar gymnasieskolan med hopp om att få ett arbete och med hopp 
om att kunna försörja sig och förverkliga sina livsdrömmar men ty-
värr stoppas på grund av hög arbetslöshet.

Det påminner oss om den situation som vi hade i början och mit-
ten av 90-talet, där tusentals unga människor direkt hamnade i ar-
betslöshet med socialt utanförskap som många tyvärr aldrig lycka-
des ta sig ur.

Det får inte hända igen. Vi får inte acceptera att ungdomsarbets-
lösheten hamnar på samma nivå som på 90-talet. Vi får aldrig ac-
ceptera att den här typen av arbetslöshet kastar ut tusental ungdo-
mar i ett utanförskap som är jättesvårt att ta sig ur.

Det är ingen bra start i livet att gå ut gymnasieskolan och vara be-
roende av socialbidrag. Man drabbas ju dubbelt. Har man inte haft 
någon försörjning, har man inte haft någon inkomst, då har man 
också stora svårigheter att etablera sig i trygghetssystemen. Man har 
inte rätt till a kassa. Man har inte rätt till det trygghetssystem som 
vi socialdemokrater har byggt upp under de senaste 70–80 åren. Då 
är man också tvungen att vända sig till socialen och vara beroende 
av socialbidrag.

Den starten ska ingen ung behöva få i Sverige! Socialdemokratin 
– och hela arbetarrörelsen – ska alltid kämpa för full sysselsättning. 
Alla människor ska ha rätt till ett arbete!
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Ibland blir jag orolig när jag märker att vi i samhället börjar ac-
ceptera 4–5 procents arbetslöshet. Jag börjar bli orolig när jag mär-
ker att folk tycker att det är helt okej att det finns arbetslöshet och 
att det inte förs en hårdare debatt om det.

Det ska vara mer kritik av den situation som vi har inte bara i 
Sverige utan i hela Europa. Vi får aldrig acceptera att 4, 5 eller 6 pro-
cents arbetslöshet blir en normal situation för Europa eller Sverige, 
utan när vi ser ökad arbetslöshet måste vi hela tiden gå tillbaka till 
vår ideologi, gå tillbaka till våra grundläggande värderingar och då 
hitta drömmen om full sysselsättning och alla människors rätt till 
arbete.

Det är det som är socialdemokratisk politik. Det är det som är 
vår ideologi. Det är det som har varit så framgångsrikt under 1900-
talet. Det ska också vara framgångsrik politik under de kommande 
hundra åren!

En annan fråga som är viktig för SSU och som blir viktigare och 
viktigare för varje år som går är integrationsfrågorna. Sverige var 
ett etniskt homogent land för hundra år sedan, men det är det inte 
längre.

Men märkte det inte minst i fredags, när vi satt där alla och tit-
tade på det svenska fotbollslandslaget och verkligen var nära att dö 
av nervositet i första halvlek och kände: Det här kommer inte att gå 
bra – det blir en upprepning av EM 2000.

Men så kom Zlatan Ibrahimovic, med bakgrunden att han är född 
i Jugoslavien, och gör det fantastiska mål som faktiskt är omöjligt att 
göra – det går egentligen inte att förklara rent fysiskt hur han gjor-
de det målet.

Jag satt i Gävle och tittade på matchen. Jag ser människor hop-
pa upp och skrika, och jag själv hoppar upp och skriker. Och så tit-
tar jag mig runt och ser: Här har jag en tjej från Somalia, som sitter 
bredvid mig. Och intill sitter fyra killar med bakgrund i Iran. Läng-
re fram sitter det fem etniska svenskar, och bakom oss sitter det tio 
etniska svenska.

Vi hejade alla på samma fotbollslag. Det hade inte hänt för fem 
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eller tio år sedan. Jag hejade inte ens på Sverige för tio år sedan.
När man ser Zlatan älska Sverige med det mål han gör och när man 

ser på sig själv att man blir så otroligt stolt över Sverige och äntligen 
känner sig som svensk, fast man inte är född här, då känner man att 
Sverige har förändrats, och det är en fantastisk förändring.

Det land som Sverige var för 50 år sedan – när mindre än 5 pro-
cent av befolkningen hade utländsk bakgrund – har till idag förvand-
lats till ett land där minst 20 procent av befolkningen har minst en 
förälder som är född utomlands. Sverige är alltså det land i Europa 
som har högst andel utlandsfödda, förmodligen Europas mest mång-
kulturella land.

Det är en fantastisk möjlighet för Sverige. Även om det finns ett 
antal problem och även om det finns ett antal utmaningar som vi 
självfallet måste ta fram politiska lösningar för, är det en enorm möj-
lighet med den här typen av mångfald i ett land – det är en styrka.

Problemet blir när den mångfalden inte återfinns i samhällets alla 
delar. Den mångfald som finns ute på gatan, den mångfald som nu-
mera finns i det svenska fotbollslandslaget, ska snart finnas också i 
LO och på LO-kongressen, för det är den svenska arbetarrörelsens 
viktigaste uppgift och det är den svenska fackföreningsrörelsen vik-
tigaste uppgift att vara en folkrörelse.

En folkrörelse ska representera hela folket, och då får det inte 
finnas den typ av etnisk underrepresentation som tyvärr finns i ar-
betarrörelsen idag.

Vi i SSU har inlett ett arbete. Vi har sedan slutet av 90-talet job-
bat med att öka den interna mångfalden i vårt förbund. Vi har job-
bat med att rekrytera ungdomar från olika etniska grupper. Vi har 
jobbat med att se till att det blir naturligt att vara SSUare även om 
man är en muslimsk tjej som har slöja. Så måste också andra delar 
av arbetarrörelsen göra.

Vill vi vara framgångsrika de kommande hundra åren, precis lika 
mycket som vi har varit de senaste hundra åren, måste vi också få 
med oss invandrargrupperna. Det är en stor utmaning, och vi kom-
mer att lyckas!
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Kamrater! När jag var på väg hit i morse på tåget från Uppsala 
funderade jag på: Vad är vår uppgift i socialdemokratin? Ibland tän-
ker man inför valet att vi bara ställer upp i val per automatik och 
kanske inte tänker så mycket på vad som är vårt uppdrag, vad som 
är vår uppgift som politisk rörelsen.

Det enkla svaret är egentligen: samhällsförändring. Socialdemo-
kratin har alltid stått för samhällsförändring. Den svenska arbetar-
rörelsen har alltid stått för samhällsförändring. Man har alltid haft 
en vision av ett annat samhälle, en omöjlig vision.

Men det som har skilt svensk arbetarrörelsen från arbetarrörelsen 
i andra länder är att man har lyckats förena den omöjliga visionen 
om de omöjliga sakerna med de möjliga verktygen. Man har haft en 
omöjlig vision, men man har också hittat de små, små samhällsför-
ändringar och de små, små reformer som har lett till att vi har kun-
nat förverkliga våra drömmar.

Ett parti eller en arbetarrörelse som glömmer visioner förvandlas 
till ett förvaltningsparti, ett maktparti. Ett parti som glömmer verk-
tygen, som inte lyckas ta fram de politiska förslag som faktiskt kan 
föra samhället framåt förvandlas till ett dogmatiskt parti som bara 
pratar om plakatpolitik. Det har vi sett många exempel på i Europa, 
och därför har det också gått dåligt för de partierna.

Vår uppgift som svensk arbetarrörelse och svensk socialdemokra-
ti är att se till att behålla och utveckla de omöjliga visionerna och 
samtidigt hitta verktygen för att förändra samhället.

Risken är att man efter tio år med regeringsmakt glömmer de 
omöjliga visionerna. Då fastnar man i förvaltningen. Då fastnar man 
i de tekniska förslagen, i kommunallagarna.

Men vi ska tillsammans – SSU och LO – se till att partiet och so-
cialdemokratin tar fram de omöjliga visionerna och fortsätter med 
det samhällsförändrande arbetet!

Jag har under de senaste sex veckorna varit ute och kampanjat 
i EU-valet. Det är klart att det inte känns så roligt när man ser på 
hur det gick. Men det är en påminnelse om att om vi socialdemo-
krater vill fortsätta jobba med samhällsförändring, då kommer inte 
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nationalstaten att räcka till. Inom nationalstatens ramar kommer vi 
inte att kunna lyckas utveckla och behålla den socialdemokratiska 
samhällsmodellen. Vi kommer inte att kunna utveckla och behål-
la den svenska arbetsmarknadsmodellen, om vi inte har flyttat fram 
våra positioner när det gäller internationellt samarbete och europe-
iskt samarbete.

Valresultatet visar att vi har misslyckats med att formulera den 
visionen och att kommunicera den till väljarna. Vi har inte lyckats 
visa väljarna varför vi behöver Europeiska unionen. De flesta av oss 
här inne vet i alla fall att det är omöjligt att föra en socialdemokra-
tisk politik som är framgångsrik under de kommande 50 åren om vi 
inte jobbar internationellt.

Låt oss nu samla ihop oss, skärpa oss och formulera en politik 
som vanliga väljare förstår! Och låt oss vara ärliga med väljarna! Låt 
oss vara ärliga med fackföreningsmedlemmarna och säga: Vi behö-
ver EU. Vi behöver internationellt samarbete.

Den dag vi accepterar att marknadskrafterna sätter dagordningen, 
den dag vi låter storföretagen och storföretagens vinstintresse vara 
den politiska dagordningen internationellt, den dagen har vi också 
förlorat slaget om det politiska spelet.

Det är otroligt viktigt att vi förankrar idén om internationellt 
samarbete och den europeiska unionen. Det är otroligt viktigt att 
vi inte accepterar att människor som Berlusconi, Jacques Chirac el-
ler för den delen George W Bush styr världen, för vi vet att när de 
människorna styr världen, när Berlusconi och Chirac sätter den po-
litiska dagordningen i Europeiska unionen, då är det inte fackfören-
ingsrörelsen som blir stark, och då är det inte de socialdemokratiska 
idéerna som vinner.

Vi ska fortsätta jobba med samhällsförändring. Vi ska se till att 
också vinna det politiska slaget internationellt. Men då måste vi ock-
så lyckas förankra idén om det europiska samarbetet här hemma i 
Sverige.

Kamrater! Jag är otroligt glad över att samarbetet mellan SSU 
och LO och samarbetet mellan SSU och LO-förbunden har utveck-
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lats och förstärkts under de senaste åren. Jag är otroligt glad över 
att se att vi börjar få fler och fler projekt tillsammans med ett antal 
LO-förbund och att vi tillsammans börjar jobba med att förstärka 
det ungdomspolitiska och fackligt-politiska arbetet mellan förbun-
den och SSU.

Vi behöver ju mer samarbete mellan SSUare och fackligt aktiva 
kamrater. Vi behöver se till att fler människor som är fackligt akti-
va och som är unga kommer in i politiken och engagerar sig i ung-
domsförbunden och sedan också i partiet.

Vi i SSU vill inte vara ett förbund som attraherar bara de 50 pro-
cent av ungdomarna som läser på de teoretiska programmen i gym-
nasiet. Vi vill inte vara ett ungdomsförbund som attraherar bara de 
50 procent av ungdomarna som går vidare till högre studier efter 
gymnasiet.

Vi ska vara ett förbund för alla ungdomar. Det inkluderar också de 
50 procent av ungdomarna som läser yrkesförberedande program på 
gymnasiet och som inte går vidare till högre studier. Det är först då 
SSU kan vara en folkrörelse, om vi kan lyckas med detta och också 
lyckas med vårt samarbete mellan LO-förbunden och SSU.

Låt oss nu fortsätta det goda samarbetet! Låt oss fortsätta med 
att bygga upp fler projekt centralt och lokalt och se till att SSU-sam-
arbetet med förbunden blir ännu tätare! Låt oss tillsammans jobba 
för att fler fackliga ungdomar ska engagera sig politiskt i ungdoms-
förbunden och partiet!

Till slut vill jag framföra en hälsning från ett projekt som heter 
Livsviktigt. Jag är ambassadör där. Vi pratar om solidaritet. Ni kan 
här på kongressen arbeta med praktisk solidaritet, för projektet Livs-
viktigt handlar om att man ska anmäla sig till organdonationsregist-
ret. Det är faktiskt en väldigt viktig solidaritetsfråga. Det finns folk 
från projektet här utanför, och jag hoppas också att ni tar med er det 
här budskapet till era medlemmar.

Tack så hemskt mycket för att jag har fått tala här! Jag vill återi-
gen framföra de varmaste hälsningar från Sveriges Socialdemokra-
tiska Ungdomsförbund.
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Måndagen den 21 juni

Sture Nordh, TCO:
Kära vänner! Det är härligt att komma till detta Folkets Hus, där så 
många kloka beslut har fattas genom åren, och mötas av en arbetande 
kongress, mitt i diskussionen och mitt i beslutsfattandet.

Jag, som har suttit här en halvtimme eller så, hade lite svårt att 
styra mig och inte ropa ja eller nej i voteringarna. Men jag tror att 
jag lyckades, och jag hade i alla fall ingen röstknapp, så det var inte 
jag som avgjorde frågan i den senaste voteringen.

Tack för möjligheten att komma hit och framföra en hälsning från 
TCO till LO-kongressen! Och tack för gott samarbete i stort och i 
smått, det vardagliga, fackliga samarbetet och utbytet mellan våra 
organisationer som spelar allt större roll, både här hemma och inte 
minst på europeisk nivå!

Det är många frågor där vi i grunden har samma intressen. Wan-
ja definierade väldigt många av dem i sitt inledningsanförande i lör-
dags: jobben förstås, rätten till arbete, ekonomin, anställningsformer-
na och så diskrimineringsfrågorna, som kanske är den allra viktigaste 
uppgiften för oss just nu – att se till att alla har samma rätt, att ing-
en missgynnas eller särbehandlas.

När det gäller välfärdsfrågorna är våra intressen också likartade. Vi 
värnar en generell välfärdspolitik, och jag hoppas att ni idag, när ni 
har diskuterat de frågorna, också har övervägt vårt kloka förslag om 
en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Om ni inte har gjort 
det får vi väl fortsätta diskussionerna i den frågan.

Jag menar, som så många andra, att vi lever i en tid av ett epok-
skifte. Det är djupgående förändringar som berör våra medlemmar, 
på den internationella scenen och genom globaliseringen av ekono-
min. Den drivs fram av informationstekniken och kunskapssamhäl-
lets utbredning.

Det finns tidigare epoker av globalisering. Precis som under de 
epokerna – jag tänker framför allt på revolutionen genom masstran-
sporterna, först med sjöfarten och sedan med järnvägarna – har glo-
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baliseringen nu lett till en starkare ekonomisk utveckling. Det behö-
ver arbetande människor världen över så väl, precis som Guy Ryder 
sade i sin hälsning till kongressen häromdagen.

Men globaliseringen innebär också ökade risker för nya sociala 
klyftor. Vi ser hur kulturella gränser, branschgränser och nationella 
gränser bryts. Globaliseringen av ett alltmer internationellt arbetan-
de kapital har förskjutit makten. Det internationella kapitalet arbe-
tar oberoende av nationalstaternas gränser och också oberoende av 
vårt land.

Vårt uppdrag i de fackliga organisationerna, i allt ert beslutsfat-
tande här och i allt det vi gör dagligen, gäller att förbättra villkoren 
för våra medlemmar. Ska vi kunna göra det måste vi finnas där ar-
betsgivarna fattar sina beslut, lokalt i företag och förvaltningar, på 
nationell nivå men också övernationellt, när besluten fattas på de 
nivåerna.

Gentemot det internationaliserade kapitalet behöver vi balanse-
rande, demokratiska institutioner. EU är en sådan institution. Trots 
sina brister och tillkortakommanden är det den möjlighet till de-
mokratiskt inflytande som finns i vår del av världen. Det är bara de-
mokrati som kan garantera sociala hänsyn, rättigheter för löntagar-
na och att detta inte alltid ska stå tillbaka för det ekonomiska. EU är 
det som kan bidra till det.

När vi funderar över hur valkampanjen inför EU-parlamentsvalet 
skulle kunna karakteriseras tycker jag att en paroll som ett av parti-
erna använde karakteriserar hela valet. ”Ett smalare men vassare EU” 
verkar vara någon sorts summering av valrörelsen.

Men vad betyder det? Vad betyder ”ett vassare och smalare EU”? 
Betyder det att EU kommer att prioritera anställningsvillkoren och 
rätten till kollektivavtal när vi ska arbeta med tjänstedirektivet? Är 
det någon som tror det?

Kommer ett smalare och vassare EU att etablera inflytande i eu-
ropabolagen, stärka arbetsmiljöreglerna och kraftfullt driva proces-
serna för fler jobb här hemma hos oss och runt om i Europa?

Mellanstatliga avtal argumenterar en del för. Är det någon som tror 
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att mellanstatliga avtal som handlar om handel kommer att reglera 
kvinnors och mäns lika rätt till yrkesarbete och föräldraansvar?

Ett smalt och vasst EU kommer av allt att döma inte att priorite-
ra de frågorna. Däremot kommer man att ägna sig åt att avskaffa alla 
handelshinder, att stärka det ekonomiska samarbetet och helt säkert 
fortsätta att upprätthålla alldeles orimliga jordbrukssubventioner. Det 
kommer ett smalt och vasst EU att ägna sig åt! Inte blir det den de-
mokratiska kraft för sociala och mänskliga hänsyn som vi vill ha!

Ett smalt och vasst EU kan mycket väl bli vasst – men snarare 
i meningen kantigt och okänsligt för alla av oss som inte har den 
tjockaste huden!

Men det är inte, kongressombud, ett fett och slött EU som jag vill 
ha – för det är väl motsatsen!

En del av er invänder kanske att EU idag inte alls arbetar för de 
sociala mål som jag talar om. Det ligger mycket i det. Men det är en 
fråga om vår egen kraft, i vilken mån vi klarar av att påverka, till-
sammans med våra kamrater och alla de krafter som arbetar för våra 
värderingar och människors rätt i arbetsliv och samhälle.

Den demokratiska struktur som är nödvändig för att detta ska vara 
möjligt för oss alldeles vanliga människor, den finns där!

Också på Europanivå måste vi kämpa för våra värderingar och se 
till att de omfattas av fler. Det är i grunden bara ett fullföjande av 
det som är fackets egentliga idé, att genom samverkan från arbets-
platsen, i yrket och i branschen, nationellt, nordiskt, europeiskt och 
globalt åstadkomma förändringar.

Jag menar – det är min utmaning till kongressen – att vi inte till-
räckligt målmedvetet har arbetat med de europeiska frågorna. Åt-
minstone gäller det oss i TCO, och jag tror att det gäller också er.

Hur mycket samtalar vi på medlemsmötena, i diskussionerna med 
de enskilda förbundsmedlemmarna om vår vision av vad EU ska ut-
vecklas till och hur EU ska kunna användas till att bli en förmån, en 
kraft för förbättringar i våra medlemmars vardag? Hur diskuterar vi 
avvägningen mellan de resurser som vi satsar i påverkansarbetet här 
hemma jämfört med i Europa? I vilken mån syns vi i den europe-
iska debatten?
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Jag tror att det är viktigt att erkänna att Europasamarbetet är svå-
rare än arbetet här hemma, att tradition och kulturella skillnader fak-
tiskt påverkar oss och ofta utgör ett hinder.

Jag lånar ett resonemang av Göran Rosenberg, som i boken Plik-
ten, profiten och konsten att vara människa säger ungefär så här:

Samarbeten och federationer är varken lättbildade eller lättstyr-
da, i synnerhet om de ska styras demokratiskt, eftersom det kräver av 
människor att vi bejakar olikhet och mångfald och därmed också oe-
nighet och konflikt, som själva utgångspunkten för gemenskapen.

Motsatsen till mångfald är enhetlighet. Det är en mycket mer nä-
raliggande utgångspunkt för gemenskap. Det bygger de nationella de-
mokratierna ofta på som har varit framgångsrika och stärkt enhetlig-
het och harmoni snarare än mångfald och konflikt.

Drömmar om enhetlighet leder fel idag. Det är inte tillräckligt. I 
värsta fall slutar det som på Balkan.

Så långt Göran Rosenberg.
Med de svårigheterna måste vi satsa mer på Europaarbetet. Vi 

måste gemensamt, som de bäst organiserade i detta land och i Nor-
den, formulera visionen av hur vi vill att Europasamarbetet ska ut-
vecklas. De viktiga frågorna i EU är inte gurkors krokighet. Det är 
inte jordgubbars storlek. Och det är inte ens – om jag får säga det 
själv – snusets tillåtlighet, som det av handelsskäl finns regler för.

Det är i stället: Hur blir det med jobben? Hur ska vi klara löne-
ökningar och villkor med en tuffare internationell konkurrens? Hur 
ska vi klara välfärden med en åldrande befolkning? Hur ska vi attack-
era bristerna på jämställdhet? Hur ska vi få rimliga anställningsfor-
mer? Hur ska det bli med utbildningsmöjligheterna, med männis-
kors lika rätt till arbete och utveckling, med arbetstiderna och med 
arbetsmiljön?

Det är också Europafrågor, eftersom de är sammanknutna med 
den ekonomiska utvecklingen och sker över nationsgränserna. Det 
kräver minimiregler för att vi ska motverka sämre villkor som grund 
för konkurrensen.

Precis om detta handlar tjänstedirektivet. Precis om detta hand-
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lar det löfte som ni brukar tala om – men på europeisk nivå. Vi vill – 
och ser fram emot att – tillsammans med er, tillsammans med SACO 
och tillsammans med nordiska och europeiska kolleger våga konflik-
ten för att nå mångfalden!

Låt oss, kongressombud, gemensamt satsa för Europa, ett Europa 
präglat av löntagarnas krav och behov!

Jag önskar er fortsatt framgång med kongressen!
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Tisdagen den 22 juni 2004

Anna Ekström, SACO:
För första gången får jag säga: Tusen tack för inbjudan! Tänk att få 
vara den SACO-ordförande som är den första att bjudas in och tala 
till LO-kongressen!

Men inte är det första gången ni lyssnar till någon som har vux-
it upp bland studiecirklar, försäkringsrådgivning och valberedningar 
och som har travat över tidningen Du och jobbet. Inte är det första 
gången ni lyssnar till en som tonåring skickades iväg att handla och 
inte fick köpa papperspåsar i affären utan fick släpa med sig den där 
tygkassen som det stod ”Föreningen för arbetarskydd” på. Jag bar den 
med märket inåt, kan jag avslöja.

Kort sagt: Inte är det första gången ni lyssnar till någon som har 
vuxit upp som dotter till en väldigt aktiv kommunalarbetare.

Min mamma, hon kan skriva protokoll! Hon har gått på kurs på 
Hasseludden och Åkers Runö. Hon träffar fortfarande – fast hon nu 
är pensionär – sina gamla kompisar från Kommunal: Christina, som 
nu heter Bondelid och förr hette Wetterqvist, Anita Möller, Ines Isaks-
son, Ingrid Höglund, Ing-Marie, Aino, Gun-Britt, Gun och Käte. Det 
är namn som har nämnts många gånger i den här lokalen.

Så är det att växa upp som dotter till en aktiv kommunalarbetare 
– då blir man liksom facklig, vare sig man vill det eller inte.

Då och då stöter jag på Marianne Forsman, som var SACO-re-
presentant i Stockholms stads centrala skyddskommitté, när det be-
gav sig och staden hade en sådan. Hon talar också mycket varmt om 
min mamma och om det samarbete som då fanns i skyddskommit-
tén mellan SACO och Kommunal.

Jag är övertygad om att det inte är någon slump. Jag är fullkom-
ligt säker på att det finns ett väldigt naturligt och gott samarbete inte 
minst lokalt mellan SACO-företrädare och LO-företrädare. Vad det 
beror på kan man fundera lite på, men jag är säker på att ett av skälen 
är att vi finns mitt i verksamheten och mitt i produktionen. Vi fören-
as av en stark yrkesstolthet och en känsla för våra patienter, kunder 
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eller klienter, de bilar som vi bygger eller vad vi nu håller på med. Vi 
känner samma djupa tillfredsställelse över ett gott dagsverke.

Det är något som binder oss samman. Det binder samman aka-
demiker och andra arbetare, för att citera titeln på en krönika som 
presenterades i tidskriften Tiden för ungefär 40 år sedan. Den skrevs 
av Bertil Östergren, som var en stor man i SACOs historia.

Då – när den krönikan skrevs – hade SACO knappt 100 000 med-
lemmar. Idag är vi i SACO på väg mot 600 000 medlemmar. Under 
min korta tid som ordförande, två och ett halvt år, har vi netto ökat 
vårt medlemstal med 10 procent.

Det är inte dåligt. Men det är inte heller så konstigt. Idag, till skill-
nad från när Bertil Östergren skrev sin krönika på 60-talet, har re-
geringen ett mål: 50 procent av en årskull ska ha påbörjat en treår-
ig högskoleutbildning innan de fyller 25 år. 50 procent – det är era 
ungar!

Därför vet ni det som inte så många i regeringen vet, att de som 
idag går ut högskolan inte får några jobb. Ni vet det eftersom det är 
era barn jag pratar om. Ni vet att de ibland förvägras service av ar-
betsförmedlingen, eftersom de tros klara sig själva. Det vet ni, för 
det är faktiskt era ungar det handlar om.

Era ungar blir ganska ofta medlemmar hos oss, och det tycker vi 
mycket om. Vi brukar räkna med att ungefär hälften av SACO-med-
lemmarna är första eller andra generationens klassresenärer.

Det goda samarbete som ofta finns lokalt, hur ser vi det på cen-
tral nivå? Också här tycker jag mig se att samarbetet har ökat un-
der de senaste tio åren. Tänk bara på industriavtalet! Där samarbe-
tar Metall, SIF, CF och ett antal andra LO-förbund på daglig basis, 
och de samarbetar inte bara kring förhandlingar, utan de samarbetar 
också kring industripolitik.

Själv trodde jag, när jag blev ordförande för SACO, att jag skul-
le få ägna en hel del tid åt EU-frågor. Tänk så fel jag hade! Det blev 
mycket mer.

Den som idag ska företräda medlemmar och göra det på ett klokt 
sätt och se till att vi i Sverige har en bra reglering när det gäller ar-
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betsrätt, arbetstid och arbetsmiljö gör helt enkelt inte ett gott dags-
verke om man håller sig inom rikets gränser.

Idag är det fullkomligt självklart att den som ska se till att vi har 
bra regler i Sverige påverkar de regler som tas fram inom EU-syste-
met. Just när det gäller arbetstid, arbetsrätt och arbetsmiljö är det 
sedan snart 50 år tillbaka en självklarhet i Europa att de reglerna i 
stor utsträckning bestäms gemensamt.

Det är inte så konstigt. Det är ganska piffigt att ha en gemensam 
marknad där reglerna är så lika som möjligt, och därför är det bra att 
vi i Europa samarbetar kring de frågorna.

Vi som har förmånen att företräda medlemmarna på den centra-
la nivån är rätt glada kanske inte över att få åka till Bryssel klockan 
7 på morgonen men över att få ha chansen att påverka våra med-
lemmars vardagsvillkor i direkta förhandlingar och direkt arbete för 
att påverka direktiv.

Titta på de lagar och förordningar som har kommit från närings-
departementet de senaste åren, och tänk efter! Hur många av de la-
garna och förordningarna är egentligen hemmakokta och gjorda bara 
för svenskt bruk av svenska byråkrater? Ni kommer att se att det näs-
tan inte är en enda en!

Lagstiftningen om turordningsregler var nog bara svensk, liksom 
lagen om medlingsinstitutet, som kom för några år sedan. Men i öv-
rigt handlar det om direktiv som är framtagna och skrivna i det ge-
mensamma europeiska systemet och översatta till svenska.

Betyder det att vi sitter som passiva mottagare av direktiv som 
bara dimper ner från Bryssel och som vi bara passivt får översätta till 
svenska? Nej, långt därifrån. Det betyder att det är väl kända regler 
som kommer, regler som vi har varit med att påverka hela vägen.

Tro mig: Det är inte svårare att påverka ett europeiskt direktiv än 
det är att påverka en svensk lag. Man kanske måste prata lite fler språk, 
och man får ta 7 planet i stället för att ta bussen. Men det är samma 
mekanismer, samma värderingar och samma politik här som där.

Vi samarbetar mycket när det gäller Europafrågorna och de öv-
riga internationella frågorna. Men det innebär inte att vi alltid tyck-
er lika.
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LO vill till exempel ha mindre löneskillnader. Vi i SACO vill för-
stås att utbildning ska löna sig ännu bättre. Ni gillar er organiserade 
fackligt-politiska samverkan. Vi är väldigt förtjusta i att vara obrotts-
ligt partipolitiskt obundna.

Vi kommer till olika slutsatser i en del fall. Ta till exempel tjäns-
tedirektivet! Det vill ni skrota och lägga i papperskorgen. Vi vill 
utgå från det förslag som finns och göra det ännu bättre. Det vill vi 
göra eftersom svenska arkitekter diskrimineras på den franska tjäns-
temarknaden, svenska sjukgymnaster inte får jobb i England fast de 
borde få det och svenska psykologer utestängs från den tyska arbets-
marknaden.

Men det som håller oss samman är att vi vill förändra direkti-
vet på ungefär samma sätt. Det skiljer sig lite i detaljerna, men i de 
grundläggande frågorna står vi faktiskt enade.

Man kan göra en lång lista på områden där vi tycker lite olika. Det 
kanske är oartigt att stå här och belasta er med det, när man för för-
sta gången äntligen fick en inbjudan att prata om vad vi tycker olika 
om. Men jag tycker inte att vi ska vara rädda för att tycka olika. Det 
är just i de lägena som samarbete är som allra viktigaste. Det är då 
det är som allra bäst att veta hur den andra resonerar.

Om vi fick vår vilja igenom precis hela tiden skulle LO vara mått-
ligt intresserat av att hålla ihop med oss, prata med oss och se till att 
vi visste vad vi tyckte om varandras åsikter. Ni skulle absolut hitta 
andra vägar till inflytande – jag kan ana vilka.

Om ni fick er vilja igenom precis varenda gång – ibland känns det 
som om ni får det – då tröttnar vi förstås, och då väljer vi andra vä-
gar. Det kanske till och med är så att mina medlemmar i ett sådant 
läge väljer andra vägar än en facklig organisering.

Nej, grogrunden för samarbete, som gör att vi samarbetar väl, är 
att vi har stor respekt för varandras utgångspunkter och varandras 
analyser, har stor respekt för varandras skilda ståndpunkter och ännu 
större respekt för våra gemensamma värderingar. Med den grunden 
är jag övertygad om att det finns allt att vinna på att vi samarbetar 
ännu mer än vad vi har gjort hittills.
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Den respekten tycker jag ska vara grundmurad, och jag tycker inte 
att man ska hymla med den. Ett skäl till att LO ska tycka att det är 
bra att vi på SACO-kanten är som vi är, det är förstås – om man får 
vara lite fräckt organisationspolitisk – att skälet till att vi är som vi 
är, det är att vi företräder våra medlemmar.

Tack vare oss har Sverige den höga organisationsgrad som vi har. 
Det hade vi aldrig haft om inte 97 procent av veterinärerna och 98 
procent av arbetsterapeuterna hade varit medlemmar i fackliga or-
ganisationer. Vi hade inte varit det om inte präster, officerare och till 
och med domare hade varit organiserade i fackliga organisationer i 
Sverige, något som faktiskt är unikt när man tittar ut över världen.

Om ni fick oss precis som ni ville ha oss, då skulle det ske till pri-
set av att vi inte representerade de medlemmar som vi faktiskt re-
presenterar och som vill vara med hos oss.

Därför tycker jag att ni ska vara glada över att vi är som vi är, på 
samma sätt som vi är ruskigt glada över att ni är som ni är. Det kan-
ske är så det allra bästa samarbetet byggs – inte genom att det ena 
laget gör 5–0 mot det andra eller något liknande. Det bästa samar-
betet kanske byggs på ett väl avvägt sätt. Varför inte med 2–2?

Med de orden vill jag från djupet av mitt hjärta tacka för att jag 
fick komma hit och tala till er. Jag önskar er all lycka med kongres-
sen, och jag noterar tacksamt att kalaset börjar lite tidigt ikväll. Tack 
ska ni ha!

Lars Engqvist, Socialdemokraterna:
Bästa kongressdeltagare, kamrater! För många år sedan fick den gamle 
handelsministern Gunnar Lange i uppdrag att ersätta Gunnar Sträng 
på en av arbetarrörelsens stora möten – jag tror att det var på en Bygg-
nadskongress.

Gunnar Lange var naturligtvis väldigt orolig. Han visste att det 
var svårt att träda in i stället för folktalaren Gunnar Sträng, och han 
kände väl att åhörarna skulle bli en smula besvikna. Men nu var det 
så att Gunnar Lange hade en enastående förmåga att säga fel i de 
mest osannolika sammanhang, och det räddade honom många gång-
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er. Så Gunnar Lange gick upp i talarstolen och tittade ut över för-
samlingen, och så sade han:

Nu blev ni allt överraskade! Ni trodde väl att Gunnar Lange skul-
le komma, men här står Gunnar Sträng!

Jag ska uppriktigt säga att det inte är alldeles enkelt att träda in i 
Göran Perssons ställe. Men jag är glad över att få möjlighet att fram-
föra en hälsning från partiet, från regeringen och också från Göran 
själv.

Låt mig först säga ett hjärtligt grattis till Wanja. Det känns fak-
tiskt tryggt att ha en så entusiastisk och klok kvinna i ledningen för 
Landsorganisationen.

Låt mig också framföra ett tack för ett mycket gott samarbete un-
der de gångna åren. Om arbetarrörelsen ska flytta fram sina positio-
ner krävs en levande dialog mellan fackföreningsrörelsen och par-
tiet. En sådan dialog förutsätter att vi lyssnar noggrant till varandra 
och tar del av varandras erfarenheter.

Borgerligheten klagar ofta över de nära förbindelserna mellan 
fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Men i själva verket har 
de aldrig förstått vad facklig-politisk samverkan egentligen handlar 
om. I grunden rör det sig om ett gemensamt uppdrag, att företräda 
samhällets mest utsatta, att klargöra deras perspektiv och att föra 
fram deras krav på förändringar.

För fackföreningsrörelsen har det, såvitt jag förstår, alltid varit vik-
tigt att ha nära till ett politiskt instrument för de förändringar som 
sträcker sig bortom det man kan komma överens med arbetsgivar-
na om, och för det socialdemokratiska partiet utgör fackförenings-
rörelsen den viktigaste källan till kunskap om hur politiken påver-
kar medborgarna, hur samhällets brister griper in i människors var-
dag och hur förändringar kan öppna nya möjligheter.

Utan samarbetet med fackföreningsrörelsen riskerar det social-
demokratiska partiet att förlora sin sociala förankring. Därför är en 
LO-kongress en viktig stimulans för framtidsdebatten också inom 
det socialdemokratiska partiet. LOs mål för framtiden är värt att 
slåss för även för partiet!
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Med ett nära samarbete mellan fackföreningsrörelsen och social-
demokratin kan vi också bättre möta de utmaningar som följer med 
den internationella konjunkturen. Vi har under de senaste åren va-
rit bättre rustade än vår omvärld för att möta den internationella 
lågkonjunkturen. Vi har också ett bättre utgångsläge än de flesta an-
dra länder när konjunkturen nu vänder. Genom en klok lönestrate-
gi har ni i fackföreningsrörelsen sett till att vi nu har förutsättningar 
för en ökad tillväxt med reala lönehöjningar och för att pressa till-
baka arbetslösheten.

Kongressdeltagare! I år kan vi fira ett politiskt jubileum. Det är 
nämligen tio år sedan vi tog över efter regeringen Bildt. Ni minns 
säkert hur det var.

När den borgerliga regeringen avgick var välfärden hotad i grun-
den av ekonomiskt förfall, massarbetslöshet och minustillväxt. Sta-
tens årliga budgetunderskott var gigantiskt – över 200 miljarder. 
Statsskulden växte lavinartat. Den var 84 procent av BNP. Utslaget 
på varje invånare i vårt land innebar det en skuld på 140 000 kro-
nor. Räntan för ett tioårigt lån var 11,25 procent. Arbetslösheten var 
över 8 procent.

Den socialdemokratiska regeringens första uppgift blev att sanera 
ekonomin. Det var, berättar de som var med, inget lustfyllt arbete. 
Men vi lyckade skapa balans i statens ekonomi. Vi fick ner statsskul-
den till 50 procent av BNP. Vi halverade arbetslösheten, och vi halv-
erade räntorna. Vi fick fart på tillväxten. Sverige har under de senaste 
tio åren haft en starkare tillväxt än både EU och OECD-länderna.

Eftersom jag som socialminister har förhindrat utförsäljningen av 
vår sjukvård har den borgerliga pressen kallat mig ”stoppministern”. 
Och eftersom de borgerliga tidningarna bara räknar privatiseringar 
och marknadsanpassningar som reformer påstår de att ingenting har 
hänt i vården. För oss andra kan det vara värt att notera följande.

Under saneringsperioden i mitten av 90-talet tvingades kommu-
ner och landsting till omfattande nedskärningar. Men när ekono-
min väl vände kunde vi tillföra nya resurser till vården och omsor-
gen. Sjukvårdens andel av BNP har sedan 1998 ökat från 8,4 pro-
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cent till 9,2 procent. Det motsvarar en resursförstärkning på ca 20 
miljarder kronor.

Antalet anställda i kommunernas äldreomsorg har under de se-
naste sex åren ökat med 35 000. Antalet läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor i landstingens sjukvård har ökat med 16 000. Den-
na resursförstärkning har öppnat för en rad reformer: en systema-
tisk prispress på läkemedel, fritt vårdval i hela landet, upprustning 
av primärvården, maxtaxa i äldreomsorgen och inte minst ett hög-
kostnadsskydd i tandvården för alla som är över 65 år och som be-
höver omfattande protetik. Hittills har över 80 000 människor be-
viljats en tandvårdsbehandling som för bara något år sedan var för-
behållen bara de välbärgade.

Apropå gårdagens kongressbeslut om tandvården: Vi ska inte ac-
ceptera att människor tvingas avstå från tandvård av ekonomiska skäl. 
Högkostnadsskyddet för alla över 65 år är ett första steg. När ekono-
min medger det ska vi ta nya steg för att få ett fungerande högkost-
nadsskydd för tandvården för alla.

När vi således ser tillbaka på vad vi har åstadkommit under dessa 
tio år har vi anledning att vara stolta. Vi har återskapat starka stats-
finanser, pressat tillbaka den öppna arbetslösheten och genomfört 
kraftfulla satsningar på kunskap och välfärd.

Men vi kan inte vara nöjda. Som en följd av den internationella 
nedgången under de senaste åren har den öppna arbetslösheten sti-
git igen, och trots positiva signaler om en vändning i konjunkturen 
kan vi ännu inte se någon riktig vändning för sysselsättningen. Det i 
sin tur tvingar kommuner och landsting till smärtsamma besparing-
ar som drabbar alla medborgare. Då växer otryggheten.

Vi har långt kvar innan vi kan vara nöjda. Vi kan vara nöjda bara 
när alla har ett tryggt arbete, när vi har rättvisa löner, när vi har en 
jämlik och jämställd fördelning, när vi har kommit bort från all dis-
kriminering, när vi med en generell och solidarisk välfärd kan erbjuda 
människor trygghet i förändringar och när vi vet att kvaliteten i sko-
lan, vården och omsorgen garanterar både utveckling och trygghet.

Kamrater! Det ligger stora uppgifter framför oss.
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Lördagens öppningsspel visade att en kongress först och främst 
är en möjlighet för de valda ombuden, för er, att få utlopp för sam-
hällskritik och att tillsammans med andra ställa krav på förändring 
och förbättring.

Men mellan utskottsarbetet, talarlistorna och propositionsord-
ningarna är en kongress också ett utmärkt tillfälle till eftertanke. Då 
och då känner väl ni alla precis som jag ett behov av att reflektera 
över varför vi egentligen är med och att svara på frågan: Varför har 
vi gått med i arbetarrörelsen och engagerat oss?

Jag är säker på att de flesta ger samma svar som jag: Det är en re-
aktion mot orättvisan, mot att somliga obekymrat kan leva i lyx och 
materiellt överflöd, medan andra knappt kan försörja sig. Det är en 
dröm om ett samhälle där människor möts som jämlikar.

Att engagera sig fackligt och politiskt i arbetarrörelsen är att bin-
da samman kritiken mot vardagens orättvisor med visionen om ett 
jämlikt samhälle och att tillsammans med andra baxa en trög verk-
lighet åtminstone en bit närmare visionen.

Arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och socialdemokratin väx-
te fram i en tid när den dominerande föreställningen var att ting-
ens ordning inte bestämdes av människan utan av ett oblitt öde el-
ler en oåtkomlig högre makt. Människan hade att anpassa sitt liv till 
ödet eller till vad hon kunde förstå av den högre maktens avsikter. 
Att kräva något annat, något bättre, var ett fåfängt försök att sätta 
sig upp mot den högre makten. Därför mötte arbetarrörelsens med-
lemmar hårt motstånd.

När de krävde jämlikhet och social rättvisa fick de till svar: Stora 
ekonomiska skillnader är välgörande. Det är de förmögna som bär 
upp samhället. Risken för fattigdom är bara stärkande för den all-
männa moralen.

När de krävde allmän och lika rösträtt hytte det gamla klassam-
hällets försvarare med näven och sade: Samhället kommer att van-
skötas om alla får vara med och bestämma. Besluten ska ligga hos 
dem som har en förmögenhet att försvara.

När de krävde arbete åt alla fick de höra: Den som inte har något 
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arbete får skylla sig själv. För de dugliga och för de plikttrogna finns 
alltid uppgifter. Och så är det bra för alla arbetsgivare om det finns 
ledigt folk. Det håller lönerna nere och facket borta.

När de krävde en skola åt alla sade högern: Det är slöseri att offra 
resurser på att alla ska bilda sig. Varför ska arbetarna läsa historia och 
skönlitteratur? De behöver på sin höjd kunna räkna och skriva.

Och när de krävde en rejäl pension åt alla svarade överklassen: 
Det är väl upp till var och en att spara till sin ålderdom. Inte kan vi 
gemensamt ta ansvar för att försörja alla gamla.

Men steg för steg röjde arbetarrörelsen undan i denna bråte av 
fördomar. Arbetarrörelsen vann gehör för den enkla tanken att vi har 
lika värde och lika rättigheter och att det är möjligt att bygga ett an-
nat samhälle – om vi vill och om vi bestämmer oss för det.

Det är få om ens någon som idag förnekar allas rätt att vara med 
i besluten om samhällets utveckling, och det är få – fast de faktiskt 
finns – som idag öppet argumenterar för ojämlikhet.

De som en gång pläderade för stora skillnader tycks för överskåd-
lig tid ha gett upp hoppet om att vinna gehör för sina idéer. I stället 
har de bytt hållning.

När de inte tror att de kan få stöd för det de egentligen vill på-
står de i stället att alternativet är omöjligt. Så kan vi se hur borgerli-
ga debattörer numera, med en artig bugning, säger att idén med en 
välfärdsstat som ger alla medborgare en god trygghet är en vacker 
tanke – men att den tyvärr är omöjlig.

Vi kan också se hur samhällsvetare av olika slag stiger in på are-
nan för att just bekräfta denna omöjlighet. De säger inte att det är 
någon orimlig tanke att vi alla ska ha samma rätt till en trygg ål-
derdom eller att alla ska ha rätt till vård. Men de påstår att en rad 
obönhörliga förändringar i vårt samhälle och i vår omvärld lägger 
hinder i vägen.

Den sociala utjämningen hindrar tillväxten, säger de. Internatio-
naliseringen av vår ekonomi, globaliseringen och den demografiska 
utvecklingen omöjliggör välfärdsstaten. Därför, säger de, är det dags 
för den stora nedmonteringen. Det politiska uppdraget ska bara 
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handla om att begränsa och minimera det gemensamma – allt an-
nat är omöjligt.

Den egendomliga tanken bakom detta resonemang tycks vara att 
vi hade råd med social trygghet när vi var fattiga men att ju rikare vi 
blir, desto mindre råd har vi att ta ansvar för varandra.

Den som bemödar sig att gå igenom dessa påståenden kan kon-
statera att de inte håller. Globaliseringen hindrar oss inte från att ge-
mensamt bygga välfärden. Det faktum att vi lever längre och att an-
delen äldre blir större är heller inget hinder. Det är tvärtom något 
som vi har anledning att glädja oss åt. Och jämlikhet är inget hinder 
för tillväxten – tvärtom. De länder i Europa som har de minsta so-
ciala skillnaderna har faktiskt också högst tillväxt.

Visst ställer internationaliseringen och globaliseringen arbetarrö-
relsen inför nya utmaningar. När kapitalet rör sig fritt över nations-
gränserna måste det fackliga arbetet bli gränslöst. Och när marknads-
krafterna är globala måste politiken bli internationell. Men också i 
framtiden gäller att vi själva bestämmer hur vi vill använda resulta-
tet av vårt eget arbete och att vi kan utveckla vår välfärd om vi ser 
till att ha full sysselsättning.

Det är, kamrater, dags att ställa omöjligförklararna åt sidan. Det 
gör vi genom att åter sätta våra visioner och idéer i centrum för sam-
hällsdebatten!

Sedan flera år vandrar jag några veckor varje vår. Att ge sig ut i 
den svenska naturen och följa några vandringsleder är en märkvär-
dig upplevelse. Här i Sverige står naturen till allas förfogande. Här 
är det ett lagbrott att sätta upp skyltar med texten ”Privat område 
– obehöriga äga ej tillträde”.

Genom den unika allemansrätten har vi garanterat varje medbor-
gare fritt tillträde oavsett vem som äger marken, och med gemen-
sam planering och gemensamt arbete har vi gjort naturen tillgäng-
lig. Här finns planerade leder, vindskydd, övernattningar, eldstäder, 
ja, till och med upphuggen ved.

Ett sätt att beskriva den moderna socialdemokratins vision är att 
utgå från allemansrättens principer. På samma sätt som allemansrät-
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ten ger varje medborgare rätt att ta del av naturen ska varje med-
borgare ha rätt till individuell utveckling genom arbete, utbildning, 
kultur, bostad, vård och omsorg.

För oss är det till exempel självklart att den svenska sjukvården 
ska följa allemansrättens principer. Rätten till vård och behandling 
får inte avgöras av den enskildes ekonomi, och sjukvårdens utveck-
ling ska inte bestämmas av vilka delar av vården som ger den snab-
baste ekonomiska avkastningen. Patienten är ingen kund, och vår-
den är ingen marknad!

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har kommit överens 
om att till hösten presentera regler för sjukvårdens framtida ägarfor-
mer. De nya reglerna sätter stopp för gräddfiler i vården.

På de sjukhus som vi tillsammans finansierar via våra skatter ska 
allemansrätten gälla. Där ska patientens medicinska behov – inte 
plånbokens storlek – vara avgörande.

I den gemensamma vården ska inga förturer ges åt försäkrings-
bolagen. Reglerna innebär också att landstingen inte får överlämna 
driftsansvaret för landstingens sjukhus till vinstutdelande bolag. Vin-
sten ska stanna i vården.

I valrörelsen lovade partiet att under denna mandatperioden ge-
nomföra en nationell behandlingsgaranti. Den innebär att en patient 
ska erbjudas beslutad behandling inom 90 dagar. Detta är viktigt, om 
vi vill slå vakt om den gemensamma sjukvården. Om inte patienten 
kan erbjudas behandling inom rimlig tid raseras förtroendet för den 
allmänna sjukvården.

I årets vårproposition har regeringen avsatt resurser för att kun-
na införa en sådan garanti under nästa år. Vi är överens med Lands-
tingsförbundet, som nu har tagit samma beslut på sin kongress, och 
landstingen står nu beredda för att inleda arbetet. Nu väntar vi bara 
på besked från våra samarbetspartier. Vi hoppas naturligtvis att också 
de vill slå vakt om den offentliga sjukvården genom att få ner vän-
tetiderna.

Tillsammans ska vi försäkra oss om att sjukvården blir en del av 
allemansrätten. Det, kamrater, är det värt att slåss för!
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Allemansrättens idéer ska naturligtvis gälla också äldreomsorgen. 
Ofta får jag frågan: Har vi en god äldreomsorg i Sverige idag? Möjli-
gen blir den som frågar lite överraskad när jag säger: Nej, det har vi 
inte – inte än. Även om vi kan vara stolta över mycket i äldrevården 
kan vi konstatera att vi har mycket kvar innan vi kan vara nöjda.

Sanningen är att vi aldrig har haft en riktigt god omsorg om de 
äldre. I slutet av 1940-talet gjorde Ivar Lo Johansson på uppdrag av 
tidningen Vi en resa genom Sverige, från Ystad till Haparanda, för att 
skildra den tidens åldringsvård. Det var en skildring av stor misär.

Den svenska åldringsvården präglades under många år av att de 
äldre fördes samman i väldiga ålderdomshem, ofta med jättelika, 
anonyma vårdsalar. Så sent som i valrörelsen 1985 – det är bara 19 
år sedan – var det många som ansåg att idén om ett eget rum i lång-
vården, som man då sade, var fullkomligt orealistisk. Men steg för 
steg har äldreomsorgen byggts ut. Idag är vårt gemensamma ansvar 
för att garantera en trygg ålderdom tydligt: alla ska ha rätt till en god 
vård på äldre dagar.

Vård och omsorg på lika villkor kräver en gemensamt finansie-
rad och demokratiskt styrd äldreomsorg. Alternativet – en äldreom-
sorg byggd på privata försäkringslösningar – skulle oundvikligen leda 
till stora klyftor.

För att trygga en äldreomsorg för alla på lika villkor krävs en lång-
siktig handlingsplan. Regeringen har därför inlett ett samarbete med 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om framtidens 
äldreomsorg. Vi ska tillsammans redovisa hur vi klarar äldreomsor-
gens långsiktiga finansiering. Och vi ska visa att vi kan klara perso-
nalrekryteringen.

För det krävs att kommunerna erbjuder goda anställningsvillkor, 
stimulerande arbetsmiljöer, ökat medbestämmande för personalen 
och kompetensutveckling. Tio statliga myndigheter fick för två år 
sedan i uppdrag att utarbeta en nationell plan för att klara personal-
rekryteringen. Häromdagen kom deras förslag. Det ska bli ett om-
sorgslyft.

De närmaste årens reformpolitik måste naturligtvis också handla 
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om våra barn och ungdomar. Barn ska inte behöva leva i fattigdom 
i Sverige. Insatser som höjt underhållsstöd och bättre bostadsbidrag 
görs nu för att förbättra situationen för utsatta barn.

Satsningen på fler lärare och fler andra vuxna i grundskolan och 
förskolan fortsätter. Vi behöver gå igenom ungdomars villkor på bred 
front. Arbetslösheten bland unga måste minska. Anställningsformer-
na måste bli färre och otrygga villkor bekämpas. Alla unga måste ges 
möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden med goda kunskaper. Ung-
domars ökade ohälsa – inte minst bland flickor – måste uppmärk-
sammas. Möjligheten för unga människor att skaffa sig en egen bo-
stad måste förbättras.

Bästa kongressdeltagare! För att klara dessa välfärdsmål fordras 
att fler kommer i arbete. Därför är det fullkomligt oacceptabelt att 
mer än en kvarts miljon människor idag är öppet arbetslösa och att 
lika många tvingas vara borta från jobbet på grund av sjukdom. Vi 
måste pressa tillbaka arbetslösheten under 4 procent. Full sysselsätt-
ning är målet!

Därför krävs en ekonomisk politik som stimulerar tillväxt och sys-
selsättning och som skapar förutsättningar för fler jobb i företag och 
i offentlig sektor. Vi måste se till att människor kan komma tillbaka 
till trygga och meningsfulla jobb. Kampen mot ohälsa måste fortsät-
ta. Inom arbetsmarknadspolitiken höjs nu ambitionerna. Möjlighe-
terna för invandrarna att få arbete ska öka genom särskilda insatser. 
Jobben för arbetshandikappade ska bli fler.

Det är värt att slåss för allas rätt till ett tryggt arbete!
Kamrater! Förra helgen inbjöds de svenska väljarna att utse leda-

möter i EUs parlament. Mer än 60 procent avstod från att använda 
sig av denna möjlighet, och av dem som röstade var det bara en fjär-
dedel som röstade på socialdemokraterna.

Detta är ett uselt valresultat för oss socialdemokrater. Det är uselt 
i förhållande till våra förväntningar, och det är uselt i förhållande till 
förra EU-valet. Det finns all anledning att fundera noga på vad det-
ta vittnar om.

Nu krävs det en noggrann analys inom arbetarrörelsen av vad som 
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har hänt och vilka slutsatser vi ska dra. Det enda glädjande är att 
väljarna inte omedelbart kopplar ihop EU-frågan med den allmänna 
hållningen till socialdemokratin och dess värderingar. Socialdemokra-
terna åtnjuter fortfarande ett mycket starkt stöd hos väljarna.

Däremot är det naturligtvis inte möjligt att behålla ett allmänt för-
troende om det för lång tid finns en klyfta mellan partiet och väljarna 
i en av de stora framtidsfrågorna, nämligen vilken roll vi ska spela i 
Europa och vilken roll Europa ska spela i det svenska samhället.

En sak är säker: Vi måste tydligare klargöra att Europapolitiken 
innehåller samma motsättningar mellan marknaden och det gemen-
samma och mellan höger och vänster som den svenska politiken. Vi 
måste föra samma kamp mot högerkrafterna i Europa som här hem-
ma. Det handlar om rätten till trygga jobb, kamp mot lönedumpning 
och rätten att själva bestämma över vår välfärd.

Kamrater! Starka krafter vill bryta upp den svenska modellen. Re-
sursrika kapitalintressen vill komma in i den del av samhället som 
vi i demokratisk ordning har bestämt att vi solidariskt ska ta ansvar 
för. De privata försäkringsbolagen vill ta hand om en växande del av 
finansieringen av sjukvården och äldreomsorgen. Privatkapitalet vill 
ta över vårdproduktionen. Privathandeln vill ta över läkemedelsför-
säljningen.

Dessa intressen backas upp av allehanda tankesmedjor, propa-
gandacentraler och borgerlig press, allt under den gemensamma pa-
rollen: Den svenska modellen, med solidarisk finansiering och ett ge-
mensamt ansvar, är ute – nu är det dags för marknaden.

Jag vet att det är tufft att stå emot. Men jag vet också att det är 
absolut nödvändigt. När det privata vinstintresset är som mest ag-
gressivt måste vi ha kraft att hävda den enkla idén om alla männis-
kors lika värde. Då ska vårt besked vara att vi ska utveckla välfärden 
– inte avveckla den.

Då krävs det, kamrater, en aktiv och kraftfull fackföreningsrörel-
se! Tack ska ni ha!

Anförande av Kari Tapiola, FFI, och John Monks, EFS, finns un-
der dagordningspunkt 17.
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                                    Punkt 3

Rapport från fullmakts-
granskningskommittén
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Lördagen den 19 juni

Hans Olsson, LO-revisor lämnade följande rapport:
Enligt Landsorganisationens stadgar paragraf 4 mom 4 ska mandaten 
fördelas mellan förbunden i förhållande till det antal medlemmar som 
förbunden enligt de medlemsrapporter jämlikt paragraf 12 mom 3 som 
varit tillgängliga minst fem månader före kongressens öppnande.  

I enlighet med stadgarna har till grund för beräkningen av re-
presentationen vid kongressen lagts medlemsrapporterna per den 
31 december 2002. Enligt denna rapportering var vid nämnda tid-
punkt 16 förbund med 1 660 443 medlemmar anslutna till Lands-
organisationen. Under kongressperioden har Lantarbetarförbundet 
gått samman med Kommunalarbetareförbundet och Försäkringsan-
ställdas förbund övergått till TCO.

Samtliga förbund är representerade vid kongressen och ombu-
dens antal är 300. Vidare deltar styrelsens 15 ledamöter och repre-
sentantskapets 106 ledamöter. Dessutom tillkommer fyra revisorer, 
varav en auktoriserad, svenska och utländska gäster samt funktionä-
rer och tjänstemän.

Yttrande-, förslags- och rösträtt har enligt stadgarna, de 300 om-
buden, 15 styrelseledamöter och representantskapets 106 ledamö-
ter, sammanlagt 421 personer. Yttrande och förslagsrätt har dess-
utom de tre förtroendevalda revisorerna samt de funktionärer och 
tjänstemän som är föredragande vid kongressen eller genom särskilt 
medgivande ges denna rätt.

Då vi funnit fullmakterna vara i behörigt skick och representa-
tionsrätten i överensstämmelse med gällande stadgar och nämnda 
rapporter, föreslår vi, LO-revisorerna, att kongressen godkänner sam-
liga mandat. 
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Rapport från Uppropet
 

Ulla Lindqvist, styrelsen:
Liksom vid de tidigare kongresserna har vi prickat av de röstberättigade 
deltagarna  vid ingången. De uppgick till 416 röstberättigade. I dessa 
ingår ombud, ledamöter av representantskapet och LOs styrelse.

Följande har beviljats permission: Radina Raicevic, Hotell och 
Restauranganställdas förbund permission den 19 juni och Birgitta 
Widén, Industrifacket, från kl 14.00 den 19 juni. 

Följande personer kommer senare på grund av transportproblem: 
Lars-Åke Almqvist, Anette Brattberg och Anita Lundberg, samtliga 
från Kommunalarbetareförbundet.

Följande förändringar har skett i den deltagarförteckning som 
finns i kongressguiden: 

För ombuden:
Gun-Britt Arvholm, Kommunalarbetareförbundet, 
har ersatts av Meta Finnkvist.
Mats Hansson, Kommunalarbetareförbundet, 
har ersatts av Anders Pettersson.
Conny Ohlsson, Kommunalarbetareförbundet 
har ersatts av Britt Israelsson.
Margareta Palmedal, Kommunalarbetareförbundet, finns upptagen 
som representantskapsledamot men går in som ombud.
Anne Georgsson ersätter Margareta som representantskapsledamot.
Conny Johanssson, Metallindustriarbetareförbundet, 
har ersatts av Olle Robertsson.
Arianne Sundman. SEKO, har ersatts av Christina Wärn.
Ann-Marie Pettersson, Skogs- och Träfacket, 
har ersatts av Ronny Nilsson.

För Representantskapet:
Tommy Olausson, Elektrikerförbundet, 
har ersatts av Clas Göran Olsson
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Annika Jansson, Kommunalarbetarförbundet, 
har ersatts av Anita Lundberg.

Jag hemställer att kongressen att kongressen fastställer deltagarför-
teckningen.

Beslut

Kongressen beslutade

att fastställa deltagarförteckningen.
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Deltagarförteckning

Förbundens ombud

Namn    Hemort

Byggnadsarbetareförbundet
Roland Andreasson  Örby
Mats Arnsmar   Mölndal
Gunnar Dahlberg  Umeå
Jan Ejdersund   Uppsala
Mats Engström   Västerås
Tommy Fundin  Söderhamn
Richard Hellmark  Sundbyberg
Lars Hildingsson  Malmö
Anders Johansson  Lundsbrunn
Mats Johansson  Helsingborg
Torgny Johansson  Solna
Lars Karlsson   Norrköping
Lars Mejern Larsson  Karlstad
Tord Persson   Lund
Arnold Pettersson  Trollhättan
Bertil Pääjärvi   Kalix
Lars Svensson   Malmö
Kjell-Åke Trygg  Jönköping

Elektrikerförbundet
Rune Larsson   Jonstorp
Peter Svensson   Umeå
Nicklas Tempel   Nacka
Ronny Wenngren  Skarpnäck

Fastighetsanställdas förbund
Mohamad El-Marghichi Sundbyberg
Birgitta Eriksson  Östersund
Thomas Gustavsson  Göteborg



70 ❘  

Tommy Nilsson  Halmstad
Yvonne Nygårds  Falun
Marie-Louise Olsson  Varberg
Leif Rohdin   Kalmar

Grafiska Fackförbundet
Stefan Granér Hägersten
Lennart Haglund  Nybro
Lorentz Lundgren  Strömstad
Thomas Persson  Ystad
Victoria Strand Ätran

Handelsanställdas förbund
Per Erik Andersson  Skellefteå
Tomas Andersson  Uppsala
Tord Bengtsson   Söderköping
Annika de Klonia  Bandhagen
Claudio Estrada-Astudillo Haninge
Maria Hammarlund  Söderhamn
Matthias Henriksson-Grahn Vårby
Torgny Jacobsson  Gävle
Rose-Marie Johansson  Nora
Linda Jonsson   Östersund
Christina Jungevi  Hjälteby
Arja Kantomaa   Haparanda
Anders Kjellsten  Karlstad
Christel Kuparinen  Växjö
Ronny Larsson   Malungsfors
Monica Lindström  Tibro
Karin Malmfjord  Tärnaby
Therese Möller   Staffanstorp
Dan Nilsson   Västervik
Lena Nyman   Sandviken
Kerstin Rosell   Falkenberg
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Michael Sjörén   Hanaskog
Inger Sjöstrand   Dala-Husby
Eva Strömberg   Strängnäs
Marie Söderqvist  Huskvarna
Gunnel Tegnér   Munka-Ljungby

Hotell och Restaurang Facket
Margit Bik   Halmstad
Stefan Davidsson  Nässjö
Dan Fransson   Stockholm
Therése Hulthén  Stockholm
Peter Larm   Göteborg
Tomas Pettersson  Stockholm
Katarina Prodan  Bålsta
Helena Proos   Enköping
Radina Raicevic  Malmö
Kaj Wesslén   Sundsvall

Industrifacket
Robert Bengtsson  Herrljunga
Lena Blomkvist  Nyköping
Peter Danielsson  Alstermo
Catharina Hellerstedt  Hägersten
Stefan Hultman  Sundsvall
Bo Johansson   Umeå
Conny Jonsson   Ljusne
Hans-Åke Mårtensson  Åkarp
Pentti Niemi   Stockholm
Åke Nilsson   Johannishus
Jan Rydh   Vittaryd
Kurt Walther   Stockholm
Birgitta Widén   Stockholm
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Kommunalarbetareförbundet
Majlene Ahlgren  Enköping
Ricardo Amio   Sävedalen
Bertil Andersson  Skepplanda
Billy Andersson  Sveg
Camilla Andersson  Vintrosa
Rolf Andersson   Stockholm
Dan Arvidsson   Ödåkra
Roger Behrendtz  Umeå
Solveig Berglund  Sorsele
Eivor Blomstrand  Åskloster
Margareta Bohman  Stenhamra
Christina Bondelid  Stockholm
Anette Brattberg  Uddevalla
Gunn Bredstedt  Linköping
Lena Byström   Bjästa
Sirpa Bäckström  Luleå
Stefan Carlsson  Jönköping
Claes Dahlqvist  Katrineholm
Carina Dahlström  Göteborg
Christina Dahlström  Skene
Göran Dellentoft  Hudiksvall
Anna-Bella Eklund  Örebro
Bengt Ekstrand   Ystad
Tommy Eliasson  Färjestaden
Sten Elofson   Flen
Annica Enbom   Hallstahammar
Ann-Katrin Eneblom  Karlskoga
Karl-Henric Ericsson  Stockholm
Martina Fagerström  Lindås
Annika Falk   Kungsängen
Meta Finnkvist   Uddeholm
Karin Fornander-Sundberg Aska
Hans Forsberg   Torsåker
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Peter Freij   Ryssby
Dan Gabrielsson  Falköping
Rosa Gardtman  Västerlanda
Sonja Glans   Malmö
Ewa Glimhed   Malmö
Ewa Groth-Larsson  Oviken
Susanne Gällhagen  Tyresö
Mikael Hansson  Kode
Ulf Hansson   Bromölla
Annelie Hellander  Borlänge
Bo Hjalmarsson  Braås
Britt Israelsson   Nybro
Gladys Jannelli   Angered
Britt Janwald   Fagersta
Reneé Jeryd   Gråbo
Jörgen Johansson  Åby
Kerstin Johnson  Karlstad
Marie Jokio   Bandhagen
Marie-Louise Jonander  Norrköping
Birgitta Jonsson  Västerås
Magnus Jonsson  Dalhem
Birthe Josephson  Uppsala
Hans Jönsson   Eksjö
Anette Karlsson  Sävsjö
Bengt-Göran Karlsson   Hjo
Ann-Ci Larsson  Hedemora
Ann-Margreth Larsson  Höganäs
Berit Larsson   Tumba
Henrik Larsson   Trollhättan
Lars-Göran Lehrmark  Tungelsta
Marianne Lindberg  Piteå
Mats Lindblad   Vallåkra
Lotta Lundén   Sundbyberg
Leif Lundgren   Lomma
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Despina Mavrokostidou Hägersten
Anna-Riekje Niburg  Mora
Päivi Nieminen  Angered
Per Nilsson   Boden
Irma Numelin   Forsa
Eva Olofsson   Lycksele
Rosemarie Olofsson  Knislinge
Hans Olsson   Karlstad
Lena Ottosson   Halmstad
Margareta Palmedal  Visby
Håkan Persson   Torslanda
Åsa Persson   Delsbo
Anders Pettersson  Åkersberga
Magnus Pettersson  Ronneby
Marianne Pettersson  Trelleborg
Barbro Pousette  Tumba 
Lena Retzius   Stockholm
Jimmy Runesson  Kävlinge
Bo Sandholm   Haninge
Eivor Sandström  Glommersträsk
Lars-Åke Sandström  Älta
Yvonne Schelander  Haninge
Erik Sjödin   Sollefteå
Inger Strömblad  Uppsala
Elisabeth Strömqvist  Härnösand
Eva Strömqvist   Holmsjö
Birgitta Sundkvist  Ludvika
Jan-Eric Swedman  Enköping
Carina Svensson  Malmö
Johanna Svensson  Falköping
Michael Svensson  Halmstad
Håkan Unnerdal  Eskilstuna
Kent Wall   Haninge
Anja Westberg   Berghem
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Ewa Wetterström  Stockholm
Elenor Wikman  Fagersta
Yeshiwork Wondmeneh Tumba
Suzie Vondracek  Saltsjöbaden
Christina Zedell  Tullinge
Annika Örn   Borås

Livsmedelsarbetareförbundet
Anders Hernborg  Göteborg
Benny Jönsson   Kristianstad
Eva Karlsson   Stockholm
Pauli Kristiansson  Stockholm
Carl Gunnar Krooks  Lunde
Johan Larsson   Skellefteå
Mikael Nilsson   Stockholm
Kersti Sandberg  Kumla

Metallindustriarbetareförbundet
Jan-Erik Abrahamsson  Mörrum
Ann-Christine Adamsson Haninge
Lennart Alverå   Göteborg
Torgny Ammunet  Bankeryd
Alf Andersson   Brålanda
Jan-Åke Andersson  Avesta
Olle Andersson  Alvesta
Simon Andrijevski  Landskrona
Bengt Antoniusson  Oxie
Ann-Christine Antonsson Uddevalla
Niklas Aus   Mjölby
Per Bastrup   Sollentuna
Anette Berg   Tobo
Thomas Bergh   Alingsås
Mats-Ove Berglund  Gideå
Björn Bågfelt   Ålem
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Kennet Carlsson  Göteborg
Sören Carlsson   Oxelösund
Kristina Davidsson  Kumla
Dan Eriksson   Sundsbruk
Kennet Eriksson  Skövde
Morgan Fagerström  Träslövsläge
Joachim Fors   Sösdala
Martin Gunnarsson  Hok
Ulf Hansson   Dala-Husby
Anne Helin   Göteborg
Per Hyytiäinen   Karlstad
Håkan Jivesand  Arvika
Kent Johansson   Köpingebro
Per-Erik Johansson  Sävar
Roger Karlstedt  Motala
Jorma Keski-Saari  Guldsmedshyttan
Ingrid Körberg   Hallstahammar
Ingemar Larsson  Mora
Otto Larsson   Överkalix
Jan Anders Lindfors  Lyckeby
Eric Lindqvist   Skellefteå
Lars-Erik Lordh  Flen
Sirpa Mäkipää   Eskilstuna
Ingvar Nilsson   Kalmar
Jan Nilsson   Skarpnäck
Egon Ohlsson   Munka-Ljungby
Örjan Olsson   Bollnäs
Hans Pettersson  Norrköping
Mats-Ove Pettersson  Gävle
Olle Robertsson  Sölvesborg
Mats-Åke Selfors  Västerås
Sirpa Sirviö   Trollhättan
Tommy Stensson  Burseryd
Ronny Strömberg  Hällefors
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Jonas Sundström  Lidköping
Lennart Thörnlund  Luleå
Yvonne Wretman  Åtvidaberg

Musikerförbundet
Tony Madsen   Stockholm

Målareförbundet
Curth Eriksson   Växjö
Jan-Olof Gustavsson  Hägersten
Hans Lindberg   Holmsund

Pappersindustriarbetareförbundet
Anders Berlin   Norrköping 
Lars-Göran Johansson  Falun
Ola Johansson   Dalskog
Ulf Pettersson   Göteborg

SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Lena Aldenmark  Helsingborg
Christer Alnebratt  Karlstad
Gerardo Berrios  Sköndal
Ronny Beyer   Borlänge
Jerker Dahlberg  Kågeröd
Christine Dougias Andersson Tumba
Bo Ericson   Örebro
José Blanco Garcia  Tyresö
Bjarne Isacson   Sollentuna
Eva-Lena Jansson  Örebro
Lars Johansson   Karlsborg
Annika Kallin   Domsjö
Carina Lindström  Frösön
Peter Lundmark  Umeå
Roal Nilssen   Åkersberga
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Lars-Olov Pettersson  Johanneshov
Kenny Reinhold  Hisings Backa
Eva Sjöstedt   Malmö
Paul Svensson   Billesholm
Helen Thornberg  Solna
Christina Wärn   Hasselfors

Skogs- och Träfacket
Tony Berggren   Stenstorp
Alf Hallén   Torpshammar
Kenneth Johansson  Mörlunda
Thomas Johnsson  Skeppshult
Björn Jönsson   Sävsjö
Jimmy Landefjäll  Emmaboda
Kurt Larsson   Överkalix
Lena Mattsson   Enskededalen
Ronny Nilsson

Transportarbetareförbundet
Per-Erik Andh   Visby
Annika Hedström  Örebro
Ronny Jönsson   Anderstorp
Magnus Lagerqvist  Huskvarna
Peter Lövkvist   Valbo
Bo Nilsson   Vällingby
Kersti Norén Dahlström Asarum
Annika Persson   Nyköping
Sven-Inge Persson  Björbo
Karin Peterson   Torslanda
Poul Rask   Lidköping
Mattias Risslén   Umeå
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Representantskapet

Byggnadsarbetareförbundet
Lars Aveholt
Gunnar Ericson
Åke Ericsson
Thomas Gustavsson
Leif Jansson
Torbjörn Molander

Elektrikerförbundet
Stig Larsson
Claes Göran Olsson 
Jonas Wallin

Fastighetsanställdas förbund
Anders Bergsten
Pia Håkansson
Sten-Erik Johansson

Grafiska Fackförbundet
Tommy Andersson
Hans Eriksson
Michael Nyqvist

Handelsanställdas förbund
Anita Bergström
Maria Bosdotter
Urban Dalgren
Lars-Anders Häggström
Gunilla Karlsson
Anders Rydahl
Helén Sandgren-Stenmark
Björn Sjöblom
Tommy Tillgren
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Hotell- och Restaurang Facket
Birgitta Kihlberg
Ella Niia
Per Persson
Carina Wendle

Industrifacket
Leif Håkansson
Kristina Häggman
Marie Nilsson
Vivi-Ann Roos
Hans-Erik Svensson

Kommunalarbetareförbundet
Lars-Åke Almqvist
Birgitta Andersson
Marianne Andersson
Birgitta Asklöf
Anders Bergström
Kristina Björk
Hans Björkman
Monica Bäckman
Ewa-Britt Dahl
Evy Eriksson
Anne Catrine Fornedal
Anne Georgsson
Marianne Giheden
Elisabet Hammarstedt
Lennart Johansson
Siw Karlsson
Anita Lundberg
Eva Nilsson
Tommy Nilsson
Rose-Marie Norberg-Lundh
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Karin Näsmark
Ronald Ohlsson
Ronny Olsson
Håkan Pettersson
Lars Randerz
Gerda Svendsen
Christer Thilén
Claes-Göran Thunberg
Lasse Thörn
Hans Unander
Inga-Lena Wallin

Livsmedelsarbetareförbundet
Berith Andersson
Åsa Hååkman
Gerald Lindberg
Hans-Olof Nilsson

Metallindustriarbetareförbundet
Karl-Anders Andersson
Håkan Arnelid
Martin Burén
Lena Fornstedt
Kennet Freiholtz
Ulla Heikkilä
Conny Holm
Birgitta Lanér
Bengt Larsson
Olle Ludvigsson
Stefan Löfvén
Jan Nilsson
Rune Nyström
Bjarne Rasmussen
Berth Thulin
Anders Tiderman
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Musikerförbundet
Jan Granvik

Målareförbundet
Hans-Åke Engdahl
Lars-Åke Lundin

Pappersindustriarbetareförbundet
Dick Gidlöf
Bengt Hallberg
Carina Magnusson-Fernlund

SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Tomas Abrahamsson
Yvonne Hansson
Sven-Olof Hellman
Göran Larsson
Gabriella Lavecchia
Karl-Göran Mattsson
Göran Olsson

Skogs- och Träfacket
Åsa Arvidsson
Patrik Björck
Kjell Dahlström
Magnus Johansson

Transportarbetareförbundet
Anders Berg
Claes Linder
Sten-Ove Niklasson
Ali Shibl
Martin Viredius
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LOs styrelse
Leif Håkansson 
Ulla Lindqvist 
Wanja Lundby-Wedin 
Erland Olauson 
Hans Tilly 
Hans Öhlund 
Jan Österlind 
Ninel Jansson 
Leif Ohlsson 
Ylva Thörn 
Åke Södergren 
Göran Johnsson 
Sune Ekbåge 
Jan Rudén 
Per Winberg 
 

Revisorer
Åke Danielsson
Claes Nykvist 
Sten Lundqvist 
Hans Olsson 

Svenska gäster
Regeringen
Lars-Erik Lövdén
Barbro Holmberg
Carin Jämtin
Lars Engqvist
Berit Andnor
Pär Nuder
Marita Ulvskog
Leif Pagrotsky
Hans Karlsson
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Socialdemokratiska partistyrelsen
Lars Stiernqvist
Mona Sahlin
Bosse Ringholm
Britt Bohlin Olsson
Agneta Karlsson
Brigitta Lönegård
Caroline Helmersson Olsson
Bernt Jansson
Kjell Westerlund

AFA Försäkring
Torgny Wännström

Arbetarnas Bildningsförbund
Elsie Bäcklund Sandberg

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Karin Englund

Arbetets Museum
Anders Lind

Arbetsmarknadsråd Washington
Ragne Beiming

Bilda Förlag
Bengt Fasth

Broderskapsrörelsen
Anna Berger Kettner
Olle Burell
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Folkets Hus och Parker
Åke Gustavsson

Folkrörelsernas Servicecenter
Lars Burman

Folksam-LO Fondförsäkring
Jan Karlsson

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Rune Åberg

Föreningssparbanken
Kjell Andersson

HSBs Riksförbund
Jan Hellman

Kooperativa förbundet KF
Nina Jarlbäck

LO-TCO Rättsskydd AB
Dan Holke

Nordea
Göran Palmgren

Olof Palmes Internationella Centrum
Thomas Hammarberg

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Nils Gustavsson
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Riksbyggen
Ronnie Andersson
Göran Krona

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Peter Schönefeld

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet
Nalin Pekgul

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
Ardalan Shekarabi

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
Anna Ekström

Sveriges Konsumentråd
Charlotte Hedin

Sveriges Kristna Råd
Åke Nordqvist

Tjänstemännens Centralorganisation
Sture Nordh
Bengt Nörby

Unga Örnas Riksförbund
Monica Green

Arbetsmiljöverket
Kenth Pettersson

Arbetslivsinstitutet
Lars Magnusson



 ❘ 87

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS
Anders L Johansson

Medlingsinstitutet
Anders Lindström

Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning, HomO
Christine Gilljam

Brunnsviks folkhögskola
Sanna Melin

Runö Folkhögskola
Tage Johansson

Örenäs Folkhögskola
Rose-Marie Andersson

LO-TCO Biståndsnämnd
Håkan Löndahl

Prevent
Henrik Lindahl

Trygghetsfonden SAF-LO
Gunnila Rudebeck

Verdandi
Inge Fäldt

Fora Försäkring
Anders Modig
Börje Grahn
Henry Persson
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Enskilda personer
Sune Ahlén
Bo Bergnehr
Rune Blomkvist
Björn Burell
Bo Carlsson
Boel Carlsson
Curt G Carlsson
Inger Carlsson
Kalle Danielsson
Sture Edvall
Torbjörn Ekelund
Mauritz Eliasson
Barbro Eriksson
Ove Eriksson
Lars-Erik Esbjörnsson
Harry Fjällström
Kerstin Garneij
Nils Gunnarsson
Kenneth Gustafsson
Anita Hagelin
Eva Hummelgren
Leif Hägg
Sven-Olof Hägglund
Sterne Johannesson
Bo Johansson
Ulla Johansson
Bertil Jonsson
Barbro Karlsson
Erik Karlsson
Kent Karlsson
Roger Karlsson
Ingalill Landqvist-Westh
Rolf Lindh
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Rudolf Meidner
Rune Molin
Gunvor Ngarambe
Carina Nilsson
Kurt Norberg
Göte Nyberg
Gustav Persson
Lars-Göran Pettersson
Leif Pettersson
Björn Samuelsson
Gösta Sandberg
Gertrud Sigurdsen
Lennart Sjöberg
Lars Starkerud
Bo Tengberg
Håkan Walander

LO-distriktens ordförande
Anders Andersson
Bo Andersson
Hasse Andersson
Claes Bloch
Svante Bylund
Urban Dahlgren
Ann-Marie Fagerström
Gun Gustafsson
K G Hammarberg
Nils-Göran Holmqvist
Per Hägglund
Lena Israelsson
Conny Kristensen Gahnström
Göte Wahlström
Rolf Wiberg
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Utländska gäster

EFS
John Monks

FFI
Guy Ryder

ICATU (Internationella arabiska fackliga samorganisationen)
Rajab Maatouk

ILO
Kari Tapiola

NFS
Anders Larsson

SAMAK
Peter Palshöj

TUAC
Veronica Nilsson

Belgien
Marc Leemans, CSC
Rudy de Leuuw, FGTB

Canada
Kenneth V Geogetti med fru Cindy Oliver, CLC
Stephen Benedict, CLC

Colombia
Boris de Jesús Montes de Oca Anaya, CUT
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Danmark
Tine Aurvig-Huggenberger, LO
Hans Jensen, LO

Estland
Harri Taliga, EAKL

Finland
Pirkko Nikula, STTK
Marjaana Valkonen, SAK
Eija Hietanen, SAK

Frankrike
Marie-José Fleury, CFDT
Francine Blanche, CGT
Yves Veyrier, FO

Grekland
Christos Polyzogopoulos, GSEE
Zoe Tzotze, GSEE

Holland
Claire Courteille, FNV

Island
Gretar Thorsteinsson, ASI

Italien
Carmelo Cedrone, UIL
Guiseppe Iuliano CISL
Gianni Vinay, CGIL

Japan
Mr Shigeru Nakajima, JTUC-Rengo
Akiku Okubo, JTUC, Rengo
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Kenya
George Odiko, COTU

Nigeria
Ivor M Takor, Nigeria Labour Congress

Norge
Randi Björgen, YS
Gerd-Liv Valla, LO
Roar och Astrid Flåthen, LO
Ingunn Yssen, LO

Palestina
Nasser Younis, PGFTU
Neda Abu Zanet, PGFTU

Polen
Andrzej Matla, NSZZ Solidaritet

Portugal
Joao de Deus Pires, UGT-P med Maria Fernandez
Anabela Magalhaes, CGTP

Ryssland
Anatoly Surin, FNPR

Spanien
Javier Doz, CC.OO
Manuel Bonmati, UGT

Storbritannien
Roger Lyons med fru Kitty, TUC
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Sydafrika
Joe Nkosi, COSATU

Turkiet
Mahmut Seren, Disk
Kani Beko, Disk

Tyskland
Thorben Albrecht, DGB

Ungern
Erika Koller, Liga

USA
Jerry Zellhoefer, ALF-CIO

Zimbabwe
L Matombo, ZCTU

Österrike
Karl-Heinz Nachtnebel, ÖGB

Ambassader i Stockholm
Frank Hempel, tyska ambassaden
V Barbin, ryska ambassaden
N Pjatkov, ryska ambassaden
R Mironov, ryska ambassaden
Alexej Takhnenko, ryska ambassaden
Anthony Cary, brittiska ambassaden
Claes Bertilsson, brittiska ambassaden
Peter Pramberger, Österrikes ambassadör
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LO
Administrativa enheten
Yvonne Strömberg
Armando Pérez Castro
Halina Salo
Veronica Santana
Sören Selberg 
Anneli  Alriksson
Rose-Marie Andersson
Bo Bylund
Eva Bystedt
Carlos Gutiérrez
Carlos Cabrera
Zenebech Eriksson
Ann-Charlotte Karlsson
Lena Linderoth
Zofia Teng
Henning Svensson
Ulf Åhman

Arbetsutskottet
Gunilla Lundén
Eva From
Gunnel Eriksson
Mats Eriksson
Johan Hall
Heli Kärkkäinen
Ann Larsson
Ulla-Britt Larsson
Lise-Lott Hansson

Ekonomienheten
Kjell Ahlberg  
Ann-Christin Thurby
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Bo Abrahamsson
Anders Andersson
Lars Arwidsson
Sture Hertz
Ann-Christine Gezelius
Gerardo Saez
Akat Saginer
Erik Spernaes

Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter 
Dan Andersson
Monika Arvidsson
Maud Jansson 
Berit Göthberg
Maria-Paz  Acchiardo
Jeanette Bergström
Per Johansson 
Åsa-Pia Järliden-Bergström
Yvonne  Bohlenius
Jenny Lindblad
Lars Ernsäter
Lena Westerlund
Annette Hermansson
Anna Thoursie
Albin Kainelainen
Inger Lenas
Ann-Kirsti Löfgren
Kicki Malmström
Mats Morin
Annelie Palm
Monica Pettersson
Thord Pettersson
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Enheten för facklig utbildning
Marie Linder  
Marianne Thelenius
Sara Jägare
Roger Svensson
Sonnie Knutling
Ewa Lundell
Bo Carselid
Birgitta Ekstam
Anna Hansen Plog
Magnus Johansson
Jonas Ivman
Ann-Christin Holgersson
Johnny Hägerman
Yvonne Persson
Helén Pettersson
Olle Sahlström
Björn Arnoldhsson

Internationella enheten
Ulf Edström
Lena Jeanneret 
Lise-Lott Lenberg
Lars Nyberg
Gunilla Persson
Anne Rautiainen-Nylund
Bo Rönngren
Malgosia Stefaniak
Torbjörn Strandberg
Keth Thapper 

Informationsenheten
Birgitta Jönsson
Margareta Thorell
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Göran Larsson  
Annette Kirmo 
Riitta Venäläinen
Marja Koivisto
Åsa Nordenskiöld
Agneta Carleson
Arne  Ahlström
Lotta Grönblad
Reine Boström
Pamela Flores
Peter Forsström
Jonas Hellberg
Conny Hellström
Ronny Holmberg
Christina Jonsson
Rita Ingemarsson
Ingemar Olsson
Mikael Romero
Kim Sundström
Rose-Mari Södergren
Jan Sparrman

IT-enheten
Mats Jönsson
Jörgen Andreasson
Lars Gustafsson
Peppe Jämsä
Rickard Schuber
Rachid Zeitoun

Löne- och välfärdsenheten
Jörgen Andersson
Anita Järvenpää
Sten Gellerstedt
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Ingemar Göransson
Renée Andersson
Ingela Goding 
Sven  Bergström
Tore Lidbom
Åke Henriksson
Christina Järnstedt
Åsa Forssell
Mats Larsson
Susanne Lönnberg
Elisabet Lönnroos
Sven Nelander
Ann-Christin Nero
Stefan Wiberg
Håkan Löfgren
Persson Inger
Palle Carlsson
Per Bardh

Näringspolitiska enheten
Irene Wennemo
Eva Medici
Pelle Lantz
Thomas Fredén
Jan-Erik Moreau
Kristina Mårtensson 
Sven Nyberg
Filis Sigala
Thomas Hagnefur
Mats Sundberg
Camilla Alm
Mona Boström
Ove Ivarsen
Jan Edling
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Anna Fransson
Lars-Åke Henriksson

Organisationsenheten
Claes-Göran Enman
Anita Gidlund
Jonas Wall
Madelene Bendetcedotter
Karin Berg
Lowisa Andersson
Oddrunn Hauge
Charlotte Hörnstedt
Sandra Nilsson 
Sten Sandberg
Börje Söderström
Pelle Johansson
Staffan Connysson
Johan Ingelskog
Ingemar El Göransson

Personalenheten
Elisabet Levén
Åsa Einebrant 
Ulrika Falk
Lotta Gegerfelt
Berith Lundin 
Monica Sparrman

LO-distriktens ombudsmän
Per-Inge Ahlbäck
Christer Ahlén
Robert Ahlfors
Krister Andersson
Mikael Andersson
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Rickard Andersson
Elisabeth Brandt Ygeman
Per Ek
Tommy Gardell
Jussi Gröhn
Ingrid Hederstedt
Kent Karlsson
Sara-Lena Karlsson
Maritha Lutti
Anders Magnhagen
Maria Mattsson
Suzanne Michaelsen-Gunnarss
Sten-Åke Mörk
Håkan Nedlund
Tony Nilsson
Peter Nylander
Eva Olovsson
Arne Olsson
Anna Palmér
Jessica Petersson
Patrick Roselin
Christer Rube
Anita Rönnbäck
Bernt Sabel
Christer Sandström
Susanne Simonsson
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            Punkt 4

Antagande av dagordning
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Antagande av dagordning
Lördagen den 19 juni

Beslut

Kongressen beslutade

att anta förslaget till dagordning.

1 Kongressens öppnande
2 Gästerna hälsas, gästernas tal
3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
4 Antagande av dagordning
5 Antagande av arbetsordning
6 Val av kongressens funktionärer och utskott
 a   fem ordförande
 b   åtta sekreterare
 c   tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträknings-
      kommittén
 d   tre protokollsjusterare
 e   sju ledamöter i redaktionsutskott
 f   tre reseräkningsgranskare
 g   fem ledamöter i valberedningen
7 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk 
 ersättning
8 Berättelse över landsorganisationens verksamhet 2000– 
 2003
9 Revisionsberättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet
 Motion 10.01
11 Nomineringar och val
12 Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
13 Medlem 2010
 Inledning, Medlem 2010 sidorna 1-19, 20-22, 27-28 
 och 35-42
 Stadgefrågor
 LO-styrelsens storlek
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 Motion 13.01
 Motionsrätt och kongressombud för LO-distrikten

 Motionerna 13.02-13.03
 Ungdomsrekrytering samt elevarbete, 

 Medlem 2010 sidorna 22-25
 Motionerna 13.04-13.11, 15.02 första att-satsen 
 18.107 andra och tredje att-satserna

 Övrigt rekryteringsarbete, Medlem 2010 sidorna 25-26
 Motionerna 13.12-13.16

 Facklig utbildning, Medlem 2010 sidorna 28-30
 Motionerna 13.17-13.24, 13.50 tredje att-satsen, 
 15.01 andra att-satsen, 18.59 sjunde-åttonde att-satserna, 
 18.60 fjärde att-satsen, 18.61 fjärde att-satsen,
 18.62 fjärde att-satsen, 18.77 andra att-satsen
 Regional utbildning
 Motionerna 13.25-13.27

 Utredningsarbete, Medlem 2010 sidorna 30-31
 Motion 13.28
 Media/information
 Motionerna 13.29-13.30

 LO-distrikten och LO-Facken i kommunerna, 
 Medlem 2010 sidorna 32-34
 Normalstadgarna, resurser och antal organisationsnivåer, 
 Medlem 2010 sidorna 32-34
 Motionerna 13.31-13.49, 

 13.50 första och andra att-satserna, 13.51-13.58
 LOs arbete med arbetslösa medlemmar
 Motionerna 13.59-13.60
 Jämtland – eget LO-distrikt
 Motionerna 13.61-13.63

14 LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor
 Motionerna 14.01-14.02

15 Facklig-politisk samverkan
 Motionerna 15.01 första och tredje att-satserna, 
 15.02 andra och tredje att-satserna
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16 Ekonomi
 Avgiftskommitténs rapport

 Medlem 2010 sidorna 31-32 
 (Ekonomi och administration)
 LO-bank
 Motionerna 16.01-16.02
 Pensionsfondernas placeringar
 Motionerna 16.03-16.04

17 Internationella frågor
 Riktlinjer för internationellt fackligt arbete
 Globalt

 Motion 17.01
 Europa
 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, 18.66 tredje att-satsen

18 Arbete åt alla
 Fackliga strategier för bättre byten
 Arbetsmarknadspolitik och a-kassan

 Arbetsmarknadspolitik
 Motionerna 18.01-18.03, 18.78 tredje att-satsen, 
 18.79 femte att-satsen, 19.06 första att-satsen
 A-kassan
 Motionerna 18.04-18.19, 18.42 andra och tredje 
 att-satserna, 19.01 fjärde att-satsen, 19.03 tredje att-satsen
 Samhall, lönebidrag
 Motionerna 18.20-18.31

 Anställningsskydd
 LAS
 Motionerna 18.32-18.41, 18.42 första att-satsen, 
 17.03 andra att-satsen, 20.12 fjärde att-satsen
 Bemanningsföretag
 Motionerna 18.43-18.48, 18.53 femte att-satsen
 Lönegaranti
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 Motionerna 18.49-18.52
 Ordning och reda

 Motionerna 18.53 första-fjärde att-satserna, 18.54-18.58,  
 18.59 första-sjätte att-satserna, 18.60 första-tredje samt 

 femte att-satserna, 18.61 första-tredje samt femte att-
 satserna, 18.62 första-tredje samt femte att-satserna, 
 18.63-18.64, 18.65 tredje-femte att-satserna, 
 18.66 första och andra att-satserna, 18.67-18.68, 21.31 
 femte att-satsen

 Jämställdhet, integration, diskriminering
 Motionerna 18.69-18.74, 20.16 första att-satsen
 Våld mot kvinnor
 Motion 18.75

 Närings- och regionalpolitik
 Motionerna 18.76 första-fjärde samt sjätte att-satserna, 
 18.77 första att-satsen, 18.78 första och andra samt fjärde  

 och femte att-satserna, 18.79 första-fjärde samt sjätte 
 att-satserna, 18.80-18.84
 Energipolitik
 Motionerna 18.85-18.88, 19.52 fjärde att-satsen
 Miljöpolitik
 Motionerna 18.89-18.90
 Transportpolitik
 Motionerna 18.91-18.94

 Utbildningspolitik
  Studiestöd
 Motionerna 18.95-18.102, 18.103 första och andra samt  

 femte och sjätte att-satserna, 18.104, 21.46 andra 
 att-satsen
 Läs- och skrivsvårigheter
 Motionerna 18.105-18.106

 Gymnasieskolan
 Motionerna 18.107 första att-satsen, 18.103 tredje 
 att-satsen
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19 Rättvis fördelning
 Fackliga strategier för bättre byten
 Allmän välfärdspolitik

 Motionerna 19.01 första-tredje att-satserna, 19.02, 
 19.03 första att-satsen, 19.04-19.05, 19.06 andra-femte 
 att-satserna, 19.07-19.10, 19.11 första och andra 
 att-satserna, 19.16 andra att-satsen, 19.44 tredje att-satsen

 Sjukförsäkring
 Karensdagen
 Motionerna 19.12-19.15, 19.16 första att-satsen, 
 19.01 femte att-satsen
 Beräkningsgrunder
 Motionerna 19.17-19.25
 Tandvården
 Motionerna 19.26-19.36, 19.03 fjärde att-satsen, 
 19.16 tredje att-satsen

 Pensioner
 Allmänna pensionssystemet
 Motionerna 19.37-19.38, 19.39 första och andra 
 att-satserna
 Övriga pensionsfrågor
 Motionerna 19.40-19.43

 Familjepolitik
 Motionerna 19.44 andra att-satsen, 19.45-19.48, 
 20.22 andra att-satsen

 Verksamheterna
 Avreglering
 Motionerna 19.49-19.51, 19.52 första-tredje samt 
 femte att-satserna, 19.53-19.54
 Sjukvården
 Motionerna 19.55-19.58

 Skattepolitik
 Motionerna 19.59-19.61

 Bostadspolitik
 Motionerna 19.62-19.63
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20 Ökade reallöner
 Fackliga strategier för bättre byten
 Lönepolitik och lönebildning

 Lönepolitik
 Motionerna 20.01-20.07, 18.76 femte att-satsen
 Kollektivavtalens ställning
 Motion 20.8

 Arbetstidsfrågor
 Motionerna 20.09-20.11
 Heltid - deltid
 Motionerna 20.12 första-tredje att-satserna, 20.13-20.15,  

 20.16 andra och tredje att-satserna, 20.17, 
 19.44 första att-satsen
 Övriga arbetstidsfrågor
 Motionerna 20.18 första-sjätte att-satserna, 20.19-20.21,  

 20.22 tredje och fjärde att-satserna, 20.23, 21.39 andra 
 att-satsen
 Semester
 Motionerna 20.24-20.27

 Avtalsförsäkringar
 Generellt
 Motionerna 20.28-20.29, 17.06 tredje och fjärde 
 att-satserna
 AGS
 Motionerna 20.30-20.32, 19.11 fjärde att-satsen
 TFA
 Motionerna 20.33-20.36
 AGB
 Motionerna 20.37-20.40
 Avtalspension
 Motionerna 20.41-20.45

 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner, 
 Medlem 2010 sidan 31

 Gemensamma medlemsförsäkringar, Medlem 2010 
 sidan 31
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 Motionerna 20.46-20.55
 LO-bredband
 Motion 20.56

21 Utvecklande arbeten
 Fackliga strategier för bättre byten
 Arbetsmiljö, arbetsskador, rehabilitering

 Arbetsmiljöpolitik
 Motionerna 21.01 första-sjätte samt tionde att-satserna,  

 21.02, 21.03, 21.04 första-sjunde och nionde-tionde 
 att-satserna, 21.05 första och andra att-satserna, 21.06- 

 21.11, 19.39 tredje att-satsen, 21.29 första att-satsen, 
 21.30 första att-satsen, 21.31 första att-satsen
 Plan- och bygglagen
 Motionerna 21.12-21.14
 Arbetsskador
 Motionerna 21.15-21.18, 21.01 elfte och tolfte att-satserna,  

 21.04 åttonde att-satsen, 19.03 andra att-satsen, 
 19.11 tredje att-satsen
 Rehabilitering
 Motionerna 21.19-21.24, 21.01 åttonde att-satsen
 Företagshälsovård
 Motionerna 21.25-21.28, 21.29 andra och tredje 
 att-satserna, 20.18 sjunde att-satsen, 21.01 nionde 
 att-satsen, 21.05 tredje att-satsen

 Arbetsorganisation
 Ensamarbete
 Motionerna 21.30 andra-fjärde att-satserna, 21.31 andra-
 fjärde att-satserna, 21.32-21.38, 21.39 första att-satsen, 
 21.40-21.43, 20.22 första att-satsen, 21.01 sjunde 
 att-satsen
 Stress i arbetslivet
 Motion 21.44

 Kompetensutveckling
 Motionerna 21.45, 21.46 första att-satsen, 21.47, 
 18.103 fjärde att-satsen
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22 Fastställande av Fackliga strategier för bättre byten
23 Tid och plats för nästa kongress
24 Kongressens avslutning
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            Punkt 5

Antagande av arbetsordning
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Antagande av arbetsordning
Lördagen den 19 juni

Beslut

Kongressen beslutade

att anta förslaget till arbetsordning.

Arbetsordning

1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar kl 12.00 den 19 juni i Folkets Hus i Stockholm. 
Avprickning sker från kl 10.30. Kongressen avslutas senast kl 15.00 
den 23 juni.

Kongressen håller sina sammanträden mellan kl 09.00 och 13.00 
samt mellan kl 14.30 och 18.00. Kongressen kan dock fatta beslut 
om andra sammanträdestider och beräknas hålla kvällsplenum mån-
dagen den 21 juni.

Lördagen den 19 juni hålls utskottsarbete mellan kl 16.00 och 
19.00. 

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

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

3 Ordförande
Kongressen väljer fem ordförande vilka växelvis leder förhandling-
arna.

Om tjänstgörande ordförande vill delta i debatten ska någon av 
de övriga leda förhandlingarna.

Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning 
och föreslå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. 
Ett sådant förslag kan även föreslås av röstberättigade deltagare på 
kongressen.
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4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. 

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

Beslut från föregående dag redovisas skriftligt dagen efter. An-
märkningar eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till 
kongressekreterarna före kl 13.00 för föregående dags beslut. Juste-
ring av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens 
sammanträde.

För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5 Sekreterare
Kongressen väljer åtta sekreterare som svarar för kongressens proto-
koll.

6 Rösträknare
Kongressen väljer 10 rösträknare som ska räkna röster då voterings-
anläggningen inte används samt en rösträkningskommitté bestående 
av fem ledamöter.

7 Förslag
Ordet begärs skriftligt på särskilda Begära ordet-blanketter där även 
alla förslag till beslut talaren ställer ska redovisas. Förslagsställaren ska 
underteckna med namn, sitt kongressnummer och den organisation 
hon/han representerar. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt un-
der kongressen.

8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till 5 mi-
nuter om kongressen inte beslutat annat. 

9 Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Om minst 
50 röstberättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verk-
ställas. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen 
inte beslutar annat.
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Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen 
enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning 
ska uppge sitt namn och den organisation hon/han representerar.

Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst 
avgörandet.

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

11 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning bestående av fem ledamöter. In-
komna nomineringar överlämnas till valberedningen som förelägger 
kongressen förslag av kandidater till de val som kongressen ska fatta 
beslut om.

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

Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till 
kongressen som därefter fattar beslut.

13 Reseräkningsgranskare
Kongressen väljer tre ledamöter som ska granska ombudens reseräk-
ningar. Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 20 
juni kl 11.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till reseräk-
ningsgranskarna.
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           Punkt 6

Val av kongressens 
funktionärer och utskott
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Val av kongressens funktionärer och utskott

Lördagen den 19 juni

Beslut

Kongressen beslutade

att enligt styrelsens förslag välja:

Fem ordförande:
Göran Johnsson, Metall
Therése Hulthén, Hotell o Restaurang
Eva Nilsson, Kommunal
Yvonne Hansson, Seko
Bo Rönngren, LO

Åtta sekreterare: (Samtliga LO)
Jörgen Andersson
Maud Jansson
Lars Nyberg
Susanne Lönnberg
Åsa Einebrant
Ewa Lundell
Ann-Christine Nero
Anita Gidlund

Tio rösträknar samt fem ledamöter i rösträkningskommitté
Sektion A
Podiet samt bänk 2, 3 och 4  Bertil Andersson, Kommunal 
            (ombud, plats 52)
Bänk 6, 7 och 8                     Britt Janwald, Kommunal 
    (ombud, plats 376)
Bänk 9, 11 och 12             Päivi Nieminen, Kommunal 
    (ombud, plats 603)
Bänk 13, 15 och 16               Kristina Davidsson, Metall 
    (ombud, plats 993)
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Sektion B
Bänk 2, 3, 4, 6, 7 och 8  Björn Sjöblom, Handels 
    (representantskapet, plats 332)
                                            sammanräknare
Bänk 9, 11, 12 och 13          Lena Fornstedt, Metall 
    (representantskapet, plats 711)
Bänk 15 och 16                    Göran Olsson, SEKO 
    (representantskapet, plats 1013)
Sektion C
Bänk 2, 3 4, och 6                 Bertil Pääjärvi, Byggnads 
    (ombud, plats 167)
Bänk 7, 8 och 9                     Rose-Marie Johansson, Handels 
    (ombud, plats 420)
Bänk 11, 12, 13 och 15        Mikael Nilsson, Livs 
    (ombud, plats 729)

Rösträkningskommitté
Hans Olsson, LO-revisor
Clas Nykvist, LO-revisor
Sten Lundqvist, LO-revisor
Leif Håkansson, Industrifacket
Claes Göran Olsson, Elektrikerförbundet

Tre protokollsjusterare (för sista dagens protokoll)
Eva Nilsson, Kommunal
Therése Hulthén Hotell och restaurang
Bo Rönngren, LO

Sju ledamöter i redaktionsutskott
Wanja Lundby-Wedin, ordförande
Leif Ohlsson, industrifacket
Ylva Thörn, Kommunal
Ninel Jansson, Handels
Jan Rudén, Seko
Lars-Åke Lundin, Målarna
Lise-Lott Hansson, LO, sekreterare
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Tre reseräkningsgranskare
Hans Olsson, LO-revisor
Sten Lundqvist, LO-revisor
Clas Nykvist, LO-revisor

Fem ledamöter i valberedning
Åke Södergren, Livs, ordförande
Håkan Pettersson, Kommunal
Birgitta Kihlberg, Hotell och Restaurang
Hans Tilly, Byggnads
Lars-Anders Häggström, Handels
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            Punkt 7 

Fastställande av 
traktamenten och annan 

ekonomisk ersättning



120 ❘  

Fastställande av traktamenten och annan 
ekonomisk ersättning

Lördagen den 19 juni

Styrelsens förslag

att kongressombuden, styrelsens och representantskapets 

 ledamöter samt revisorerna under 2004 års kongress erhåller följande  

 ekonomiska ersättningar:

 Traktamente enligt LOs uppdragsreglemente.

 Skattepliktiga researvoden på 285 kronor per dygn.

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 1 250 kronor per dag inklusive  

 semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar till deltagare  

 som inte är anställda inom rörelsen.

 Resekostnader. För färdbiljett beställd via BTI (Bennett) på rese-

 beställningsblankett från LO, svarar LO för hela kostnaden.

 Logikostnader. LO svarar för logikostnad beställd via LO 

 (Stockholm Convention Bureau) för boende utanför SLs 

 täckningsområde.

 För egen ordnad logi svarar LO för kostnader upp till 950 kronor 

 per natt.

Beslut

Kongressen beslutade

att  bifalla styrelsens förslag.
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             Punkt 8 

Berättelse över 
Landsorganisationens 

verksamhet 2000-2003
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Berättelse över Landsorganisationens 
verksamhet 2000-2003

Lördagen den 19 juni

Beslut

Kongressen beslutade

att godkänna verksamhetsberättelserna för åren 2000-2003.
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            Punkt 9 

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Lördagen den 19 juni

Hans Olsson, LO-revisor, föredrog revisionsberättelsen

Beslut

Kongressen beslutade

att godkänna revisionsberättelsen.
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