
Godkännande av handlingsplan för ett förbundsgemensamt arbete för att 
motverka främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter 2011- 2014 
 
Övergripande 
Vår fackliga styrka och slagkraft vilar på att ingen medlem ska kunna behandlas godtyckligt 
eller orättvist. Att tillåta att en medlem diskrimineras är att tillåta sämre villkor. Vi kan aldrig 
acceptera diskriminering i någon form i arbetslivet. Tillåter vi det, försvagar vi hela den 
fackliga organisationen.  
 
Diskriminering urholkar människovärdet och försvagar hela samhället. Därför behöver ord 
som solidaritet, jämlikhet och frihet få komma till uttryck i vardagliga handlingar.  
 
Vi behöver bli många som tillsammans engagerar oss i den fackliga kampen för ett mera 
rättvist samhälle utan diskriminering. Att öka och stärka medvetenheten om alla människors 
lika värde och lika rätt, är ett arbete som kräver ett ständigt engagemang i vår vardag.  
 
Det är våra gemensamma handlingar som skapar det arbetsliv och samhälle vi lever i och som 
vi så småningom ska lämna i arv till våra barn och kommande generationer. 
 
LO kan inte acceptera en samhällsutveckling med social och etnisk diskriminering. Det strider 
mot arbetarrörelsens mest grundläggande principer. Det strider mot visionen om ett samhälle 
som vilar på demokratiska och humanistiska grunder, där välfärden och tryggheten är till för 
alla. 
 
Bakgrund 
Under slutet av 1990-talet bedrevs ett arbete inom LO för att ta fram redskap för ett hållbart 
integrationsarbete i förbunden. Bakgrunden var ökade klassklyftor med etniska förtecken i 
samhället. En överenskommelse träffades med samtliga parter på arbetsmarknaden, som bland 
annat innebar att Rådet för integration i arbetslivet bildades. En handbok togs fram för arbetet 
med integration på arbetsplatser. Med anledning av mordet på fackföreningsmannen Björn 
Söderberg 1999 inriktades arbetet under en period mot att bekämpa nazism och 
främlingsfientlighet inom ramen för LOs kraftsamling mot nazism och för demokrati. 
 
2000 beslutade LO att genomföra en långsiktig kraftsamling för integration i arbetslivet och i 
den fackliga verksamheten. Kraftsamlingen innebar dels ett intensifierat arbete inom ramen 
för LOs ordinarie verksamhet, dels ett femårigt förbundsgemensamt integrationsprojekt, Lika 

värde, lika rätt, vars huvudsakliga inriktning var att nå mobilisering och bildning. 
Inriktningen på kraftsamlingen fastställdes av 2000 års kongress och i början av 2001 antog 
LOs styrelse ett övergripande policy- och styrdokument, LOs plattform för att stärka och öka 

medvetenheten om alla människors lika värde och lika rätt samt motverka segregation och 

diskriminering. Därmed fick arbetet för integration och mot diskriminering en ny dimension 
och gjordes till en högt prioriterad fråga.  
 
Kraftsamlingen pågick 2000-2004. Ett antal rapporter togs fram, liksom film, studiematerial 
och statistik, för att bidra till större kunskap och förslag till åtgärder för att bryta den sociala 
och etniska segregationen i Sverige.  
 
Förbunden satsade bland annat på utbildning av förtroendevalda och flera förbund tog fram 
integrationspolicy. Integrationsarbetet har därefter övergått i en fas med tydligare inriktning 
på likabehandling och bekämpande av etnisk diskriminering, rasism och främlingsfientlighet, 



med fokus på bland annat facklig utbildning, förbundssamverkan och partssamverkan, liksom 
ökad satsning på regional och lokal nivå för att stödja det konkreta arbetet på arbetsplatser. 
 
Efter riksdagsvalet 2010 och Sverigedemokraternas framgångar där väcktes än en gång frågan 
om en ny satsning mot främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Vid ett 
förbundsgemensamt möte den 11 januari 2011 hemställdes om att LO lämnar ett förslag till en 
gemensam satsning mot främlingsfientliga och odemokratiska krafter till LOs styrelse. 
 
Förslag till gemensam satsning 
LO och förbunden genomför gemensamt en långsiktig satsning där syftet är att arbeta med 
värderingsfrågor för att motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Det kan 
vara svårt att påverka människor som inte tror på vår idé genom tryckta material eller media. 
Vi kan inte heller påverka dem genom idéseminarier eller debatter, för dit kommer de inte. 
Men de som delar våra värderingar kan göra något för att motverka rasism, diskriminering 
och främlingsfientlighet. Vi kan stödja det genom utbildning och opinionsbildning och genom 
att tillhandahålla bra verktyg. Det finns många medlemmar och förtroendevalda som vill men 
inte vet hur, låt dem bli ambassadörer för våra värderingar för de kan ta debatten. Det är dags 
att gå från ord till handling. 
 
Utformning 
För att tydliggöra och avgränsa olika delar i arbetet delas det in i tre olika delar enligt 
beskrivning nedan under det sammanhållande arbetsnamnet ”Alla kan göra något”. Arbetet är 
långsiktigt och vi måste låta de tre delarna ta olika stor plats beroende på de omständigheter 
som råder vid tillfället, t.ex. kan LO kongressen 2012 naturligtvis påverka våra prioriteringar. 
Som en del i projektet ingår att ta till vara på den satsning på att skapa en folkrörelse mot 
rasism som Expo arbetat med, dessutom ska erfarenheter från arbetet med Jobbare mot rasism 
tillvaratas. Här nedan beskrivs de tre olika delarna: 
 
Samtalet 
Syfte:   
att ge de som i grunden delar vår värdegrund, men har svårt att ta strid för den eller att 
debattera kring den, de fakta och den kunskap de behöver, 
 
att ge de som tror på vår värdegrund konkreta och handfasta råd och tips som kan användas i 
deras vardag, på arbetsplatsen eller i skolan, som ett stöd till samtalet. 
 
Arbetssätt:  
LO tar med hjälp av förbunden fram en utbildning som ska ligga som grund för det 
gemensamma arbetet med att öka kunskapen och stärka de förtroendevalda. Utbildningen bör 
vara obligatorisk för LO-styrelsen och samtliga förtroendevalda, ombudsmän och 
funktionärer. Därutöver prövas möjligheten att som alternativ ta fram en speciell 
handledarutbildning för att tillförsäkra oss att denna grupp har en bra grund att stå på när de 
håller förbundsutbildningar. Dessutom genomlyses samtliga utbildningar inom 
kunskapssystemet för att om möjligt föra in frågan om att motverka rasism och 
främlingsfientlighet och där högsta prioritet ligger i att våra grundutbildningar ses över. LO 
producerar också ett antal underlag som styrker och beskriver det vi redan vet dvs. vår 
värdegrund under olika delar. LO utbildar också ett antal egna debattörer som kan användas 
för att få igång diskussioner på möten, arbetsplatsträffar, representantskap osv. Detta kan 
förslagsvis göras genom ett samarbete med Expo och ABF. 
 



LO producerar ett antal skrifter som tydligt riktar sig till specifika målgrupper (ex 
skyddsombud, förhandlare, handledare, medlemmar, förtroendevalda, medlemsrekryterare, 
valberedare, elever, osv.). Dessa material måste vara korta, max två sidor i max A5, på ena 
sidan en presentation av vår värdegrund och på andra sidan väldigt konkreta exempel. Tryckta 
material kan dock endast vara ett komplement och ett stöd till dem som ska ta debatten. 
 
Opinionsbildning 
Syfte:  
att beskriva pågående eller just avslutade förbundsprojekt på ett samlat sätt och marknadsföra 
desamma,  
 
att påverka politiken och politikerna samt att medvetandegöra vikten av det facklig-politiska 
arbetet, 
 
att använda kulturen som en del i det lokala arbetet samt 
 
att i samordning testa nya idéer, driva specifika frågor och sprida budskap. 
 
Arbetssätt:  
LO sammanställer information och hänvisningar till förbundens pågående eller avslutade 
arbete eller projekt kring främlingsfientlighet. Främst via hemsida så man kan länka sig vidare 
direkt till förbund och ansvariga. Dessutom tryckta korta beskrivningar av förbundsprojekten 
om förbunden så önskar. Samlas under namnet ”Alla kan göra något” Detta kan med fördel 
marknadsföras av LO och förbunden genom många olika kanaler. 
 
LO tar fram diskussionsunderlag och material kring hur vi påverkar politiken nationellt såväl 
som lokalt. Här bör finnas konkreta tips som hur man kan skriva insändare, engagera sig 
politiskt, utbilda sig osv. Arbetet måste förstärkas och breddas inför nästa riksdagsval men det 
är ändå viktigt att det får börja tidigt. 
 
Vi ser över möjligheten att utveckla olika kulturinslag som en del i opinionsbildningen och 
som diskussionsunderlag till medlemmar. Detta kan förslagsvis göras tillsammans med ABF. 
 
Projektet ser över möjligheterna att sponsra andra organisationer som jobbar med frågorna i 
andra forum, lyfta upp frågorna i opinionsbildande syfte för att ändra bilden av facket, se till 
att facklig information finns på många olika språk osv. 
 
Gymnasieskolan 
Syfte:  
att öka kunskapen om, och motverka främlingsfientlighet och diskriminering, för elever i 
gymnasieskolan.  
 
Arbetssätt:  
LO ser över möjligheten att tillsammans med Expo genomföra riktade insatser gentemot 
gymnasieskolan. 
 
Organisation och finansiering 
Satsningen ska finansieras gemensamt mellan förbunden och LO. LOs styrelse får i uppdrag 
besluta om fördelning av finansieringen. 
 



LO tillsätter en projektledare som samordnar arbetet i projektet och avsätter utredarresurser.  
 
LOs råd för det tvärfackliga arbetet utgör styrgrupp för detta projekt. 
 
Förslag till beslut: 
 
att arbetet med ”alla kan göra något” påbörjas enligt ovanstående,  
 
att styrelsen får i uppdrag att besluta om finansiering och en detaljerad plan för arbetet samt 
 
att styrgruppen biträds av arbetsgruppen Lika värde, lika rätt. 
 


