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Kongressens öppnande
Öppningsspel
Hälsningsanförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Kamrater, kongressdeltagare! Jag vill
på styrelsens vägnar hälsa er alla ombud, gäster och övriga deltagare välkomna till LOs 26e kongress. Det är en kongress som också sammanfaller med
att LO fyller 110 år. Det är 110 år sedan ett antal ombud samlades här i
Stockholm – man samlades på Djurgården – för att bilda en landsorganisation för Sveriges fackföreningar. Vi kan tacka dem för att vi sitter här idag
och kan se tillbaka på en framgångsrik facklig historia som vi har fått förtroende att bygga vidare på.
Min välkomsthälsning gäller naturligtvis först och främst alla er ombud.
Det är ni som har fått förtroendet av era arbetskamrater, av era förbund att
representera dem här på LOs kongress. Ni har en jobbig och intensiv vecka
framför er. Men det är också en vecka som är rolig. Det är en viktig vecka,
en vecka som kommer att innebära att vi känner oss ännu mer starka tillsammans, när vi lämnar kongressen om några dagar.
Varmt välkomna vill jag också säga till alla våra gäster. Det socialdemokratiska partiet har naturligtvis alltid haft en plats på LOs kongresser. Det är
ett uttryck för den styrka och den gemenskap som vi har mellan arbetarrörelsens båda grenar, fackföreningsrörelsen och socialdemokratin.
Som vanligt är många av våra kamrater här, och som vanligt är de anförda
av partiordföranden. Men det är inte helt som vanligt, för det är faktiskt allra
första gången, Mona, som du är här i din egenskap av partiordförande. Jag
vill hälsa dig särskilt välkommen. Jag kan lova dig att vi ska göra allt för att
du, när du gästar LOs kongress 2012, ska göra det som landets statsminister.
Jag vill också hälsa våra övriga svenska gäster välkomna från viktiga myndigheter, andra viktiga folkrörelser och inte minst från hela den samlade
fackföreningsrörelsen, med TCOs och SACOs ordförande i spetsen för våra
andra två fackliga huvudorganisationer.
Jag vill också säga ett särskilt välkommen till mina gamla kamrater från
den tidigare LO-ledningen: Bertil, Ingalill, Harry och Margaretha, som jag
tror sitter här någonstans.
Sedan har vi självfallet våra internationella gäster. Det är så roligt att se
att så många av er har kommit hit. Vi vet att vi behöver varandra. Ibland är
den ena av oss starkare än den andra, och ibland är det tvärtom. Vi har tider
som är svåra, och vi har tider av framgång. Men vi lämnar aldrig varandra. Vi
jobbar alltid tillsammans i den internationella fackliga rörelsen.
Jag skulle vilja nämna er alla. Det kan jag inte göra, men jag skulle vilja
rikta ett särskilt välkommen till några av er, naturligtvis till John Monks, vår
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generalsekreterare för Europafacket, och också till Guy Ryder, även om han
tyvärr inte kunde komma till öppningen – han kommer att tala senare. Han
är generalsekreterare för vår international.
Sedan vill jag säga ett särskilt välkommen till alla er från Europa. Det är
väldigt roligt att vi har representanter från nästan vartenda land i Europa,
tror jag. Tänk tillbaka lite, ett decennium! Det såg inte ut så då. I dag har vi
fria fackföreningar i hela Europa. Ni är så välkomna allihop, och det är väldigt roligt att vi har alla mina kolleger från de nordiska länderna här.
Jag vill också särskilt nämna några av våra gäster som kommer långväga
ifrån. Jag säger ett särskilt välkommen till Vavi Zwelinzima, generalsekreterare i Cosatu i Sydafrika, som är här med sin fru. Det är jättekul att du kunde
komma med också. Sedan vill jag säga ett extra välkommen också till er som
kanske har det lite svårare än ni andra. Jag tänker på er representanter som
kommer från – om jag nämner några länder – Zimbabwe, Nepal och Vitryssland. Det är länder där man kränker de fackliga rättigheterna, länder där man
inte kan verka utan risk för sitt eget liv ibland. Ni ska känna att ni har all vår
solidaritet.
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till vår kongress!
Vi har som sagt några dagars hårt arbete framför oss, men det är också
mycket glädje och mycket gemenskap. När man från en kongress går tillbaka
till det fackliga vardagsarbetet är det otroligt skönt att känna att de drömmar
och visioner som vi talar om här, de förmår vi faktiskt att göra verklighet av,
för så starka är vi.
Jag hoppas att vi får en kongress som rymmer allt detta. Än en gång:
Varmt välkomna allihop!
Därmed förklarar jag Landsorganisationens 26e kongress öppnad!

Parentation
Under kongressperioden har flera arbetskamrater, vänner, fackliga förtroendemän och fackliga representanter lämnat oss för alltid. Många medlemmar
har också fallit offer för bristerna i arbetslivet till följd av olycksfall, arbetsskador och arbetssjukdomar.
Jag vill hedra minnet av alla dessa kamrater, men jag vill också nämna
några av dem särskilt. De flesta av dem har lämnat oss på grund av hög ålder.
Det är ju så: livet slutar med döden, och vid hög ålder känns det naturligt.
Men det är också några som har lämnat oss mitt i livet, som hade så mycket
kvar att ge.
Idag är det faktiskt precis på dagen ett år sedan Kenth Pettersson dog.
Kenth Pettersson känner många av oss här. Men om vi inte känner honom
personligen tror jag att nästan alla känner en tillhörighet till Kenth, för han
syntes, han stack ut, inte bara därför att han var en bra debattör, inte bara
därför att han ibland ställde sig lite i motsatsställning.
Ni minns alla hans kamp för att vi inte skulle gå med i EU.
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Utan mycket mer därför att Kenth gick före i den fackliga kampen. Vem
minns inte Toys ”R” Us? I dag har vi en ständig kamp för att hävda de svenska
kollektivavtalen, när företag kommer till vårt land. Toys ”R” Us var en milstolpe, där vi visade att facklig kamp lönar sig, facklig kamp när vi går tillsammans. Där stod Kenth i spetsen.
Men Kenth stod också i spetsen för jämställdheten, för att slåss för jämställda villkor för Handels kvinnliga medlemmar, ja, för hela fackföreningsrörelsens kvinnor. Han var också ett föredöme på det personliga planet. Vi är
kvar några stycken som var i LOs styrelsen när han var där. Kom ihåg hur han
satte lilla Rakel mitt på bordet, för han var en pappa, en närvarande pappa!
Ja, det finns många minnen kring Kenth. Jag tycker att vi ska bära med
oss alla de minnena. Det är som Sofia Karlsson sjöng: Jag sjunger till uppståndelsens dag. Alla kanske inte tror på en uppståndelse, men i detta ligger
att aldrig bli glömd och att tro att den som har lämnat det jordiska livet ändå
finns någonstans – just nu mitt ibland oss.
Det är naturligtvis också fler som har lämnat oss än Kenth, för så är ju livet. Det är flera av våra tidigare förbundsordförande som har lämnat oss i
hög ålder.
Det är Sixten Bäckström, en mycket legendarisk förbundsordförande i
Svenska Skogsarbetareförbundet. Vi som har varit med några år minns verkligen kampen för skogsarbetarnas väl, där Sixten gick i spetsen. Det är Ingvar
Jansson, också stark förbundsordförande för Pappersindustriarbetareförbundet, och Erik Lehman, likaså stark ordförande för Träindustriarbetareförbundet. Det är Erik Sjöqvist, ordförande för Skorstensfejareförbundet, fast
han slutade som kommunalarbetare, när Skorstensfejareförbundet och
Kommunal gick samman. Han var en mycket stark och aktad person på
Kommunals förbundsexpedition – det vet jag som har jobbat tillsammans
med honom där. Och det är också Musikerförbundets mångåriga ordförande, som var aktiv ända in i det sista, Yngve Åkerberg, som har lämnat oss under den gångna kongressperioden.
Jag vill ytterligare nämna en person från förbundsledningarna som dog
helt nyligen. Det är Karl-Evert Oskarsson. Karl-Evert var en fantastisk facklig förtroendeman, och han glömde aldrig sina rötter bland medlemmarna.
Han var en riktigt hederlig fackföreningsman. Många av oss vet det. Han
hade också äran – för jag vet att han såg det som en ära – att vara LOs revisor
under många år.
Vi ska minnas Karl-Evert, liksom Anders Westin, för att nämna ännu en
av våra ombudsmän från Kommunalarbetareförbundet, en ombudsman som
jag vet också att Transport känner väl, för de hade många hårda duster med
Anders.
Vi har ytterligare några av våra anställda från förbundsexpeditionerna
som också har lämnat oss. Det är Per Johansson, Metall, Olle Lundström,
Elektrikerförbundet, Hans Rönnbäck, Handels, Björn Fransson, Fastighets,
samt Bengt Rogerstam, Gunn Byström och Bengt-Åke Karlsson, Pappers.

6

KONGRESSENS ÖPPNANDE

Det är också flera tidigare arbetskamrater från LO-kansliet som har lämnat oss under de här åren. Även där finns en av våra kamrater som lämnade
oss mitt i livet. Det var Pelle Lantz, som tillsammans med sin hustru Kristina,
som tidigare hade jobbat på LO, och många andra svenskar som rycktes bort
genom tsunamikatastrofen i Thailand 2005. Lämnat oss har också Hans
Lundgren, under många år ombudsman i LO-huset, och Rune Blomqvist, tidigare chefredaktör för LO-tidningen och dess föregångare tidningen Fackföreningsrörelsen.
Vi sörjer också den legendariske LO-ekonomen Rudolf Meidner. Jag
minns att jag i talet vid förra kongressavslutningen för fyra år sedan också
höll ett tal till Rudolf Meidner, för det råkade sammanfalla med hans 90-årsdag. Han har ju betytt så mycket för svensk fackföreningsrörelse och för utvecklingen av Rehn-Meidner-modellen, för utvecklingen av den modell som
vi i dag pratar om som trygghet i förändring, det som är vår solidariska lönepolitik och den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
Jag skulle naturligtvis kunna nämna fler, men jag stannar där och föreslår
att vi tackar våra kamrater för deras insatser i fackföreningsrörelsen och hedrar dem med en stunds tystnad.

Öppningstal
Kongressdeltagare! Det känns som om en LO-kongress inte på decennier har
varit viktigare än nu. Vi har så många viktiga och spännande utmaningar
framför oss. Jag vill därför inleda med att vända mig direkt till er ombud.
Den här veckan har ni kanske världens bästa jobb, och ni har definitivt
världens viktigaste jobb! Jag har format det tal som jag nu ska hålla som ett
handslag. Ingen av oss klarar ju jobbet ensam. Det är bara tillsammans som
vi är starka nog att gå före med engagemang och hårt arbete.
Kamrater! Det är på oss det beror.
Ni ombud har ett av de finaste uppdrag man kan ha i fackföreningsrörelsen. Ni representerar era förbund och era arbetskamrater i kampen för ett
bättre arbetsliv. Ni ska använda kraften hos alla era medlemmar som tycker
att de har världens bästa jobb men också ilskan hos alla dem som jobbar i dåliga arbetsmiljöer, som verkligen inte har världens bästa inflytande, och hos
dem som upplever att de är felavlönade.
Därför är LO-kongressen så viktig. Det är här vi samlar den gemensamma
kraften från alla våra medlemmar. Det är ni ombud som den här veckan är
den högsta ledningen för svensk fackföreningsrörelse.
Er insats är viktig. Vad ni gör är viktigt. Så höj rösten nu, höj rösten för
dem som har slitit ut sina axlar och ryggar och argumentera för en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetsorganisation! Ta med er den ilska som jag vet
finns över landet runt fikaborden över diskriminering, orättvisor och inskränkta arbetsgivare! Lägg er i diskussionerna om arbetstider, arbetsrätt,
kollektivavtal, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och annat!
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Det är en kongress för dem som inte är här. Det är en kongress för den
som sitter i kassan i Konsum. Det är en kongress för den som snyter de snoriga ungarna på dagis. Det är en kongress för den som fixar bilen på verkstaden, för den som står på bygget, och för den som serverar oss på krogen. Det
är en kongress för den som städar våra lokaler.
Det är en kongress för alla de medlemmar som finns i våra medlemsförbund. Det är en kongress för alla er. Och vi som är här lovar er att vi ska se
till att flytta fram positionerna och göra allt för att ni ska känna att ni har
”Världens bästa jobb”.
Det är genom att vi är många som vi är starka. Det är medlemmarna som
ger makt, och det är de som också ger oss möjligheter att genomföra det vi
gemensamt tror på.
Det medlemstapp som vi har sett under senare tid är allvarligt. Organisationsgraden har sjunkit något under alla år på 2000-talet, beroende på strukturella förändringar. Vi ser en växande tjänstesektor, många små arbetsplatser och många tillfälligt anställda.
Det ras vi såg förra året beror i huvudsak på regeringens politik med försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och chockhöjning av a-kasseavgiften.
Det har inneburit att många med knappa marginaler och svag anknytning till
arbetsmarknaden helt enkelt har tagits bort av regeringen.
Även om vi kan skylla det senaste tappet till stor del på regeringen är det
bara vi som kan ta ansvar för att vända utvecklingen. Det är bara vi som kan
se till att vi fortsätter att kämpa för en högre organisationsgrad.
Det är på oss det beror. Vi måste fråga oss självkritiskt hur vår berättelse
ser ut. Är vi tydliga nog med svaret på frågan om lönerna skulle vara högre
eller lägre om facket inte fanns? Spelar facket någon roll? Är vi tydliga nog
med svaret på frågan om anställningsvillkoren skulle vara bättre eller sämre
om facket inte fanns? Spelar facket någon roll?
Det är dumt att ställa de frågorna till er. Men när man frågar ungdomar
vet vi att de svarar att skälet till att de inte är med är att de inte vet meningen
med föreningen, fast de uttrycker sig inte så. Vi förstår inte varför, säger de.
Sedan säger de: Det är ingen som har frågat oss. Det är klart att det är en
uppmaning till oss. Blir man inte tillfrågad är det ju inte så konstigt att man
inte är med, och vet man inte nyttan är det inte heller så självklart att gå med.
Berättar vi tillräckligt ofta om våra segrar och vad vi uppnår gemensamt?
Hur många av er har gått ut till era medlemmar och till oorganiserade och
sagt: Förra avtalsrörelsen fick vi 85 procent av det vi krävde, vi höjde lägstalönerna trots att arbetsgivarna gjorde allt för att sänka dem, och vi tog ett viktigt steg i kampen för mer jämställda löner?
Berättar ni själva om alla de gånger som ni har hjälpt enskilda medlemmar så att de i lokala förhandlingar har fått rätt lön och har hjälpt dem
att få en bättre arbetsmiljö? Kamrater! Vi måste räta på ryggarna, så att
både vi förtroendevalda och medlemmarna kan känna stolthet över vad
vi gemensamt uträttar, stolthet över vår organisation.
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Medlemskapet är inte för dyrt, även om man nu skäller på kostnaden för
a-kassan. Medlemskapet är inte för dyrt. Det är värt pengarna. Låt oss vara
tydliga med det! Vi behöver däremot bli bättre i vår berättelse om vad ett
medlemskap kan ge den enskilde och vad den enskilde själv kan bidra med.
Förre LO-ordföranden Gunnar Nilsson sade i sitt öppningstal till 1981
års kongress att vi måste sänka tröskeln in i facket och ”prioritera om våra resurser och satsa mer på arbetsplatser där det kanske inte finns en organisation
eller på förbund som inte kan hålla kontakt med alla medlemmar därför att de
är spridda på tusentals arbetsplatser”.
Det är inget nytt, det jag säger nu. Den utmaning vi står inför är inte ny.
Jag håller med Gunnar. Vi måste tvärfackligt hjälpas åt med organiseringen.
Elektrikerna blir starkare av att Hotell- och Restaurang Facket växer, och IF
Metall blir starkare av att Handels växer. Så ser sambanden ut för oss alla.
Vi behöver därför avsätta både personella och ekonomiska resurser för att
verkligen vända trenden. Den här frågan måste stå högt upp på allas vår dagordning, från våra arbetsplatsombud till LOs styrelse.
Men vi måste också se över våra arbetsformer. Fackligt arbete kan inte bedrivas bara på kontorstid. När medlemmarna arbetar ska vi finnas tillgängliga. Dygnet runt under veckans alla dagar ska vi kämpa för bättre villkor och
fler medlemmar.
Vi ska finnas på landets alla arbetsplatser. Vi ska knacka på hos arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Vi ska organisera, och vi ska inte ge oss förrän ett avtal finns.
Vi accepterar inte – det måste vi också säga ifrån – att servitörer, kassörskor och undersköterskor som engagerat sig fackligt för att på sin fritid arbeta
för schysta villkor framställs som någon sorts maffia. Utan alla dessa frivilliga
insatser skulle den svenska modellen haverera.
Så därför, återigen: Sträck på ryggen! Vi ska visa tydligt att facket inte är
en myndighet. Vi är en kamporganisation, och det tänker vi fortsatta att vara!
Ni vet ju också, kamrater, att vi har alla förutsättningar att vända utvecklingen om vi använder den gemensamma styrkan.
Det förslag som styrelsen har lämnat till kongressen i rapporten LO – Förbund i samverkan tycker jag att vi ska se som en bottenplatta. Det kanske
kommer fler förslag den här veckan. Det kanske kommer lite bättre förslag,
lite mer progressiva. Jag kan i alla fall lova att jag inte tänker stå i vägen för
bra förslag.
Nu är jag visserligen inte vald ännu, och jag vet inte om det hör till att
man marknadsför sig själv. Men kan ändå säga att om ni vill ha en LO-ordförande som tänker ställa sig i spetsen för att vi ska bli fler, ställa sig i spetsen
för organiseringen av fackföreningsrörelsen, ja, då har ni en kandidat här.
Jag kan lova att vi tillsammans – 150 000 förtroendevalda – ska göra det
här jobbet. Om vi så bara organiserar en medlem var har vi vänt en negativ
utveckling till en positiv utveckling.
Jag vill att vi lovar varandra att vi ska vara fler medlemmar nästa kongress,
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att vi ska vara bättre på att organisera till kongressen 2012. Vi ska vara fler,
och vi ska bli bättre. Jag vill att vi tar i hand på det, kamrater
Det är i kollektivavtalen som vårt fackliga löfte förverkligas. Det är grunden för hela vårt fackliga arbete. Med färre medlemmar urholkas legitimiteten och möjligheten att se till att de efterlevs. Facklig organisering och kollektivavtal på varje arbetsplats – det är så det ska vara. Det är bara vi som kan
göra det jobbet.
Facklig organisering och kollektivavtal går hand i hand. Det finns inga lagar i Sverige som säger vilken lön man ska ha. Vår modell innebär att vi från
fackligt håll vid varje enskilt tillfälle måste försvara den enskilde individen
med kollektivets hela kraft. Det är på oss det beror.
I grunden handlar det om makten över arbetslivet. Den enskilde medlemmen är inte tvingad att jobba för 50 kronor i timmen därför att arbetsgivaren
tycker att det är vad jobbet är värt. Den enskilde kan hävda rätten till kollektivavtalsenlig lön för att vi gemensamt har bestämt att det är ett rimligt pris
på det arbete som ska utföras.
Man kan kräva det också i förvissningen om att ingen annan behöver konkurrera genom att erbjuda sig att arbeta för lägre lön. Man kan kräva det eftersom man inte behöver stå ensam. Kollektivavtalet gör varje enskild individ starkare.
Kollektivavtalet gör inte skillnad på vem du är. Det gäller för alla.
Kring priset på arbete kommer det alltid att finnas en motsättning. Det
må så vara, men vi viker aldrig en tum från att alla ska behandlas lika på
svensk arbetsmarknad. Ingen ska diskrimineras. Vi accepterar inte att kön,
ursprung, sexuell läggning eller funktionsförmåga ska vara avgörande för vilken lön du ska ha. Svensk fackföreningsrörelse, kamrater, ska ha nolltolerans
mot alla former av diskriminering!
Vår arbetsmarknadsmodell har tjänat både löntagare och arbetsgivare väl.
Vi vet att den skapar en balans i bytet, i det byte vi ser mellan flexibilitet och
trygghet, det byte vi ser mellan reallöneutveckling och ökad konkurrenskraft. Modellen bygger på att den försvaras av båda parter och av de lagstiftande församlingarna i Sverige och i Europa.
Nu har vi sett att täckningsgraden för kollektivavtalen minskar något,
trots stora insatser från medlemsförbunden. Skälen är naturligtvis flera.
Vi har sett hur regeringen försvagar löntagarna genom försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och genom försämringar i lagen om anställningsskydd. Regeringen har en undfallenhet och en ovilja att ge oss de verktyg vi
behöver för att vi ska ta kampen mot oseriösa arbetsgivare.
Det räcker inte att tala väl om den svenska modellen när tv-kamerorna är
på och sedan göra tvärtom i den faktiska politiken. Högerregeringen har i
handling visat att den inte försvarar den svenska modellen. Den är genomskådad.
Vi har också sett hur det i vissa arbetsgivarkretsar bedrivs ett skyttegravskrig mot vårt arbete med att teckna avtal. Det är oacceptabelt. Modellen
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kommer inte att hålla om vår rätt att teckna avtal undermineras. Därför kräver vi av arbetsgivarsidan: Ta ansvar för kollektivavtalsmodellen.
Vi ska från fackligt håll ta vårt ansvar. Vi ska vara många som bär kollektivavtalen. Därför, kamrater, måste vi lova varandra till nästa kongress att vi
ska ha tecknat fler kollektivavtal och ännu bättre kollektivavtal.
Våra avtal är viktiga för att vi ska hålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Ändå tvingas vi erkänna att för de mest utsatta – de papperslösa –
krävs det fler åtgärder.
Kärnan i fackets uppdrag är naturligtvis att stå på löntagarens sida. Därför
är det naturligt för oss att kämpa för en bättre tillvaro för de papperslösa. De
har inte formell rätt att vistas i vårt land, och de arbetar ofta i den informella
ekonomin. Det borde vara självklart att de ska omfattas av samma mänskliga
rättigheter i arbetslivet som alla andra.
Vi har fått kritik för att vi inte har varit tillräckligt tydliga i hur vi vill stötta de papperslösa – som om det var vårt fel att de utnyttjas av så skrupelfria
arbetsgivare. Ibland tycker jag att debatten blir lite skev. Inte en enda gång
har jag sett någon från arbetsgivarsidan uttala sig om vad de vill göra för att
förhindra att oseriösa arbetsgivare agerar så hänsynslöst.
Det är bra att det i media avslöjas hur de agerar. De verkar i en skuggvärld
med hot och våld. Det krävs särskilda insatser för att kunna sätta dit dem.
För att förbättra de papperslösas situation vill LO att lagen ändras så att
det inte är ett brott att vara papperslösa. Brottsling är däremot den som utnyttjar en papperslös. Därför måste det bli möjligt att straffa arbetsgivare
som utnyttjar människors utsatthet.
Om den politiska viljan finns kan regering och riksdag ganska snabbt ändra lagarna. I avvaktan på att de tar sitt ansvar ska vi ta vårt ansvar. Inom kort
öppnar vi ett fackligt center här i Stockholm tillsammans med lokalavdelningarna i LO, tillsammans med TCO och tillsammans med de papperslösas
förening. Det gör vi för att kunna ge de papperslösa allt det stöd som är möjligt utifrån dagens situation.
Vi vill uppmana regeringen: Avkriminalisera de papperslösa! Kriminalisera oseriösa arbetsgivare! Ge oss fler och bättre verktyg så att vi verkligen
kan sätta dit dem!
Lika lön för likvärdigt arbete är ett mål oavsett varifrån man kommer.
Det är grunden för vårt fackliga arbete här hemma och världen över. Det ska
inte spela någon roll om man kommer från Vilnius eller Warszawa, från Malmö eller Madrid. Det har alltid varit vår självklara utgångspunkt.
Ska vi lyckas räcker det inte med facklig kamp här hemma. Det vet vi alla,
och det vet särskilt våra kamrater från andra delar av världen. Vi måste samarbeta inom den europeiska fackföreningsrörelsen. Men inte ens det räcker.
Den globala arbetsmarknaden har aldrig varit så stor som nu. Globaliseringen
har medfört att konkurrensen om jobben är större än någonsin. Produktionen
flyttar världen över i jakt på allt lägre kostnader. Arbetare ställs mot arbetare.
Globaliseringen ökar kraven på den internationella fackliga rörelsen. Vi
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måste samarbeta över gränserna, gemensamt ta kampen för fackliga fri- och
rättigheter, för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Likabehandling och ickediskriminering är lika viktig där som här.
För ett halvår sedan attackerades denna grundprincip här hemma i Sverige. Klockan var några minuter över 10 på förmiddagen den 18 december. Jag
minns känslan av upprördhet när det gick upp för mig att utslaget i det så
kallade Lavalmålet hade gått oss emot, ilska och förvåning över hur EG-juristerna trampar på vår modell, förvåning därför att generaladvokaten tidigare klart hade deklarerat att vår modell är förenlig med EG-rätten, ilska och
upprördhet därför att domen strider mot de beslut som våra folkvalda har
fattat.
Det strider mot utstationeringsdirektivet. Det strider mot det nya tjänstedirektivet. Det strider mot EG-rätten om att inte diskriminera människor på
grund av deras nationalitet.
Kamrater! Vi säger ett rungande nej till att grundläggande fackliga rättigheter, som strejk och förhandlingar, reduceras till rundningsmärken för den
fria rörligheten.
Mitt besked är därför: Våra grundläggande rättigheter för att hävda allas
lika värde och rätt är inget rundningsmärke. Det är en stoppskylt – för klåfingriga jurister. Det ska ni hålla fingrarna ifrån!
Kongressdeltagare! Det räcker inte att sätta upp en stoppskylt. Vi måste
agera. Vi måste ha en tydlig strategi.
Vår strategi innehåller fyra delar.
Det första handlar om att förändra svensk lagstiftning. Direkt efter domen sade arbetsmarknadsministern att det inte behövde göras några förändringar i lagen. Vi lyckades få honom på andra tankar. Nu är en utredning tillsatt. Direktiven har vi fått möjlighet att yttra oss över. Direktiven gör det
möjligt att verkligen jobba fram ett förslag som ändrar den svenska utstationeringslagen, så att vi har rätt att hävda svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, vem som än verkar här.
Men trots att vi tror oss veta att utredningen kommer till skott måste vi
ändå kräva ett besked från statsministern. Det finns ju en osäkerhet och en
otrygghet i den här frågan som gör att många av er som sitter här – och ibland
kanske också jag själv – tänker: Är det verkligen så att de vill? Eller försöker
de förhala frågan?
Men vi har tummen i ögat på dem. Jag kan säga: Utan ett resultat i den
här utredningen blir det inga huvudavtalsförhandlingar. Och det vet vår
motpart. Därför finns det tre fackliga representanter från LO, PTK och
Svenskt Näringsliv som alla tre är måna om att komma till skott. Vi är ganska
övertygade om att det ska lyckas. Men vi vill att Fredrik Reinfeldt redan nu
ger ett rakt besked om att hans avsikt är att vi ska kunna fortsätta att hävda
svenska kollektivavtal för gästande företag och fortsätta ha en likabehandling
av löntagare på svensk arbetsmarknad.
Fredrik Reinfeldt får inte rymma från den här frågan. Han har inte en
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enda gång yttrat sig. För övrigt har jag inte träffat honom sedan han blev
statsminister, så jag har inte fått chans att fråga honom. Men han har inte yttrat sig i frågan, och vi måste sätta tummen i ögat på honom.
Men det räcker inte. Vi måste också se till att få Lissabonfördraget på
plats. Det fördrag vi har är uppenbarligen inte tillräckligt för att skydda vår
konflikträtt. Det nya fördraget ger oss ett bättre skydd, eftersom konflikträtten genom rättighetsstadgan får samma rättsliga status som den fria rörligheten.
Den tredje delen i vår strategi är att tillsammans med våra fackliga kamrater i Europa driva på för ett socialt protokoll kopplat till det nya fördraget.
Det ska vara ett protokoll där medlemsstaternas regeringar tydligt deklarerar
att de fackliga rättigheterna aldrig kan underordnas den fria rörligheten.
Den fjärde delen handlar om att revidera utstationeringsdirektivet. Det
finns alltid risker med att öppna direktiv. Men det är nödvändigt. När det har
skett en så grov omtolkning av direktivet från EGs jurister måste vi se till att
få ett nytt direktiv som verkligen ger oss det skydd som vi vill att direktivet
ska ge oss.
Vi har alltså en samlad strategi från fackföreningsrörelsen i Europa. Vi arbetar metodiskt. Vi ska så långt som möjligt samarbeta också med arbetsgivare och beslutsfattare både här hemma och i Europa.
Därför säger jag – och vi alla – till regeringen, Svenskt Näringsliv, Europaparlamentet och ministerrådet: Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en
fullt ut tillfredsställande lösning för en fortsatt likabehandling av löntagare.
Arbeta konstruktivt för en sådan lösning, för annars har ni retat upp hela den
svenska och hela den europeiska fackföreningsrörelsen, och det avråder jag
verkligen ifrån!
Det är en del av det som jag tror kommer att gå till den fackliga historien.
Till den fackliga historien hör också Saltsjöbadsavtalet. Det är 70 år sedan
det undertecknades. Det står för något mer än innehållet. Det är också ett
handslag mellan parterna, ett handslag om att hålla politiken utanför det
som är parternas ansvar. Det finns regler om hur vi ska uppträda mot varandra, hur vi ska förhandla och hur vi ska hantera konflikter.
Men Saltsjöbadsavtalet är ingenting värt om den ena parten ständigt underminerar dess betydelse. Vi kan inte ha en arbetsgivarpart som stöder företag som inte är deras medlemmar för att de ska slippa teckna de avtal som
både deras egna medlemsföretag och vi ska vara bundna av.
De exempel vi har sett i fallet Laval och fallet med salladsbaren i Göteborg är helt oacceptabla. Om det fortsätter kan vi lika bra sätta Saltsjöbadsavtalet i en monter på Arbetets Museum. Men så vill vi naturligtvis inte
ha det.
Därför har vi under en tid prövat om det finns förutsättningar för en ny
samarbetsanda. Det har lett fram till att LOs styrelse nu har fattat beslut om
att inleda förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Det är viktigt för oss. Det
är viktigt för våra arbetsgivare. Och det är viktigt för Sverige att vi klarar det.
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Vi har ett gemensamt intresse av att hålla politikerna borta, att värna kollektivavtalsmodellen. Vi slipper dessutom mer än gärna Maud Olofssons
klumpiga inhopp och korkade förslag om att slopa arbetsrätten för ungdomar. Jag tror också att både vi och vår motpart undanber oss statlig lönepolitik à la Lars Ohly.
Vi som är här känner Svenskt Näringslivs långtgående krav på att försämra vår konflikträtt. Om det skulle vi kunna tala länge. Men det behöver vi
inte. Vårt svar består av två ord: Glöm det!
Det finns ingen som helst realism i deras krav. Vi kommer aldrig – jag betonar aldrig – att försämra vår grundlagsskyddade konflikträtt. Däremot är vi
naturligtvis beredda – annars skulle vi aldrig ha gått in i förhandlingar – att
lyssna till de önskemål som finns om hur vi kan finna lösningar kring de konfliktregler vi har. Men konflikträtt är en sak, och konfliktregler är en annan.
Men då ska de vara beredda att lyssna på våra förslag, om ett starkare anställningsskydd och bättre möjligheter att återkomma i arbete.
Efter sommaren ska vi börja arbetet. Målet är att vi gemensamt ska försvara vår modell från både okunniga jurister och politiker. Det är vår svenska
modell värd!
Kamrater! Två år – inte riktigt men nästan, fast det känns som tio år – har
det gått sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Det är helt uppenbart att
Sverige inte styrs av en regering med en genomtänkt politik som tar hänsyn
till faktiska förhållanden. Nej, utan Sverige styrs av en regering som följer en
lärobok i nyliberal ekonomisk teori.
Regeringen har allvarligt skadat det som kanske är det allra finaste i det
svenska välfärdssamhället, det som Mona brukar uttrycka ”en chans till, en
chans till” och tryggheten i att det när livet förändras alltid ska finnas en utsträckt hand.
Man ska alltid få en andra chans, om den första misslyckades. Men det
tycker uppenbarligen inte regeringen. Trygghet i förändring är inte ens värt
papperet det är skrivet på. I utbildningspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen
och sjukförsäkringen inför nu regeringen helt i enlighet med de nyliberala
dogmerna ett utsorteringssystem. Alla ska helt enkelt inte längre med. På det
sättet vill man pressa fram ett annat Sverige, ett ojämlikt Sverige.
Det gäller arbetslöshetsförsäkringen. På mindre än två år har de lyckats få
nära en halv miljon människor att lämna a-kassan. Det är alltid LO-kollektivets medlemmar som löper störst risk att drabbas av arbetslöshet. En bra akassa är alltså särskilt viktig för byggnadsarbetare, vårdbiträden och industriarbetare. Från den 1 juli ändras nu avgifterna, så att den som har störst risk
för arbetslöshet får högre avgift. Det är djupt orättvist!
Nu önskar jag att Anders E. Borg någonstans där borta lyssnar, för till dig
vill jag säga: Glöm dina ekonomiska teorier! Vi kommer aldrig att låta oss
styras av dem. LO lämnar inte den solidariska lönepolitiken. Inom LO kommer vi alltid att slåss tillsammans. Glöm inte det!
Det handlar också om sjukförsäkringen. Vi driver just nu en kampanj:
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”Sabba inte sjukförsäkringen”. Vi har sett hårresande idéer från moderaterna
om att vissa sjukdomar inte ska godkännas som sjukfrånvaro. Vi har sett listor där det klart framgår hur lång tid man får vara sjukskriven. Vi har fått
uppleva sänkta ersättningar. Vi har fått uppleva hur försäkringskassans hårdare linje skapar rättsosäkerhet. Vi har sett sjukintyg från första dagen. Vi
har också sett förslag om att våra avtalsförsäkringar inte längre ska få användas om vi blir sjuka.
En del av detta har regeringen tvingats ta tillbaka, men det har skapat oro.
På onsdag nästa vecka är det tänkt att riksdagen ska rösta igenom nya regler,
som lägger ytterligare bördor på individens axlar. I förlängningen kan det
leda till att man förlorar jobbet om man blir långtidssjuk.
Som ett av många led i vår kampanj har vi skickat brev till borgerliga politiker och riksdagsledamöter, och deras grannar fick också brev. Det var därför att vi ville få igång en debatt i en fråga som den borgerliga alliansen helst
vill smyga igenom.
Detta har fått folkpartiets gruppledare i riksdagen att fullständigt tappa
fattningen. I en radiodebatt med en av våra ombudsmän har han jämställt
dessa brev med högerextrema grupper i USA och med fascister.
Ursäkta mig, men någon hyfs och fason får det faktiskt vara på språkbruket! Jag förväntar mig en ursäkt inte bara till vår ombudsman utan till hela
svenska folket för det ni nu är beredda att göra. Tro inte för en sekund att ni
kan gömma er för alla dem som nu drabbas av ert beslut. Ni vill uppenbarligen inte berätta om det själva. Men var lugna, vi kommer att fortsätta att
hjälpa er att sprida den informationen. Vet hut, Johan Persson!
Johan Persson borde veta bättre. Han skrev ett öppet brev till mig också
och klagade, och jag har redan fått telefonsamtal hem, och det kommer säkert ni också att få. Men ibland tror jag att man måste ta till den typen av
metoder för att tydligt visa att vi inte accepterar att dålig politik som slår så
hårt mot våra medlemmar och mot löntagarna i stort smygs igenom.
På vår kongress är utbildningsfrågorna viktiga – det kommer ni att se. Där
finns det egentligen inga konflikter, tror jag. Men de är viktiga. ”Världens
bästa jobb” kräver möjligheter till god utbildning över hela livet. Vi vill att
det satsas mer på yrkesinriktad gymnasieutbildning, mer resurser på vidareutbildning för våra yrkesarbetare. Men det räcker inte med ungdomsutbildning, utan det måste finnas möjlighet till en chans till.
Tror någon att det är en slump att regeringen drar ner på komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildning och utbildning för den som behöver sadla om mitt i livet? Nej, alla ska helt enkelt inte med. Man erbjuder i
stället en låglönemarknad, så då behövs det ingen utbildning.
Så ska vi inte ha det i Sverige, kamrater. Man ska inte piskas för att man
blir arbetslös. Man ska inte piskas för att man blir sjuk. Man ska inte piskas
för att man misslyckas i skolan. Man ska ha stöd för att komma tillbaka.
Här, kamrater, syns den ideologiska skiljelinjen tydligast mellan oss och
regeringen. Kamrater! Det är synen på människan och tryggheten när livet
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förändras som vi ska göra till de stora valfrågorna i valet 2010. Och det valet,
kamrater, det ska vi vinna!
Det jag har talat om är fler jobb, bättre jobb, tryggare jobb. Så enkelt kan
man uttrycka det, fast det ändå är så svårt. Möjligheterna att uppnå detta vilar på tre ben. Jag har talat om organiseringen. Jag har talat om våra starka
kollektivavtal.
Det tredje är den facklig-politisk samverkan. Kring allt det som är gemensamt måste vi arbeta. Det sade Olof Palme i sitt öppningstal till kongressen
1984. Han sade att det finns skillnader. Det finns frågor som är politiska. Det
finns frågor som är fackliga. Det får vi acceptera.
Men kring allt det som är gemensamt ska vi samarbeta. Vi får aldrig glömma det ömsesidiga ansvaret. Vi måste alltid mötas i det vardagliga arbetet.
Vi har en gemensam insikt om att vi behöver bli fler som är både politiskt
och fackligt engagerade.
Nu på den här kongressen arbetar vi fram våra prioriteringar. Socialdemokratin är mitt uppe i sitt arbete. Vi är långtifrån klara med vad vi gemensamt vill slåss för.
Men redan nu har vi en samsyn på att arbetslöshetsförsäkringen måste
förbättras. Och då menar jag verkligen förbättras. Jag är säker på att Mona i
morgon kommer att utveckla tankarna kring det.
Vi delar den kritik som jag har lyft fram – det vet jag – och vi kommer att
fortsätta att i dialog utveckla en politik som är stark inför valet 2010. Stämningen känns bra nu.
Men vi måste bli fler. Vi måste ta ansvar för vårt parti. Det räcker inte att
vi jobbar bara inför valen. Vi måste också i vardagen ta ansvar för att föra ut
det politiska budskapet. Vi måste ta ansvar för att det finns kamrater på våra
arbetsplatser som engagerar sig politiskt.
Gör vi det kommer det att vara så mycket lättare att nästa år se till att vi
får många socialdemokrater i EU-parlamentet och många socialdemokrater
i våra kyrkofullmäktige runt om i landet. Och 2010, då ska vi få många socialdemokrater i riksdagen, och det vore ju inte fel om vi fick så många socialdemokrater att vi fick egen majoritet. Men många ska det vara, och regeringsmakten ska de ha.
Då, Mona, lovar vi dig många, många fler väljare än vid förra valet. Och
då vet vi att du också kommer se till att vi får en bättre politik.
Avslutningsvis måste jag få säga: En LO-kongress är ett uttryck för att
vi vill förändra samhället. Vi samlas här. Vi hämtar ilska men vi hämtar
också stolthet från medlemmarna. Vi vill göra något åt alla de orättvisor
som vi ser.
Låt oss använda den kraften för att fler ska kunna gå till ett jobb där de
utvecklas och trivs. Det kommer inte att bli lätt. Men det var verkligen inte
lättare förr.
Jag skulle vilja avsluta med några ord om Gunnar Sträng. Han var en legendarisk finansminister i Sverige, för er som kommer från andra länder. Jag
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minns inte hur många år han satt. Men det finns en bok som heter Landsvägsagitatorn, som jag har läst och bläddrat i. När Gunnar Sträng började
som ombudsman i Lantarbetareförbundet fanns det 200 000 lantarbetare i
Sverige. Det var ett annat samhälle då. När han började var bara 15 992 organiserade. Där kan man snacka om att jobba upp organisationsgraden! Men
det gjorde han också.
Han tog cykeln. Han cyklade ut och agiterade och hamnade inte sällan i
rena handgripligheter med brukspatroner, med nazistiska förebilder framför
sina ögon. Enligt boken fick han i en stor konflikt ett råd från statens förlikningsman, när han var på en gård där han hade just en sådan brukspatron till
motpart: Borde inte ombudsmannen sikta in sig på att organisera statare på
gårdar där arbetsgivarna inte är så vildsinta och arga.
Det löftet ställde naturligtvis inte Gunnar Sträng ut. Konflikten pågick i
över ett år. Tack vare Strängs arbete och den solidaritet som statarna gav varandra under väldigt svåra omständigheter blev det ett avtal.
Det är precis det vi sliter med idag. Vi har all anledning att känna tacksamhet mot dem som slitit före oss i fackföreningsrörelsen. Deras slit har
gjort vårt arbete trots allt så mycket enklare. Det är fortfarande svårt men
enklare.
Det är en häftig tanke att just här i Folkets Hus satt Gunnar Sträng och
andra och gjorde som vi. På kongresserna lade de fast strategier och hämtade
kraft. Det är som ett tidlöst handslag mellan dem och mellan oss och mellan
dem som kommer efter oss. Vårt fackliga löfte kommer alltid att gälla. Vi lovar och försäkrar att inte sälja vårt arbete till lägre lön eller sämre villkor än
vad kollektivavtalet föreskriver.
Sträng tog cykeln på sin organisationsturné. Det kanske är något också för
oss, så här i tider av klimathot. Precis som cykeln aldrig blivit omodern har
vår fackliga idé inte heller blivit omodern, utan den har framtiden för sig.
Än en gång, kamrater: Hjärtligt välkomna till kongressen!
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Punkt 2
Gästerna hälsas, gästernas tal

Lördagen den 31 maj
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Då har vi kommit fram till den tidpunkt då vi ska få lyssna till två av våra gäster. Jag vill snabbt inbjuda den
första gästen till talarstolen. Det är John Monks. Jag säger ”snabbt”, eftersom
han ska hasta vidare till nästa uppdrag.
Jag vill säga hjärtligt välkommen till en fantastisk person, en stark fackföreningsman, som vi tror på och kommer att hjälpa oss att lösa de problem
som vi har på den europeiska arbetsmarknaden. Fallet Laval är ett fall inte
bara för oss i Sverige, utan det är något som berör alla arbetar i hela Europa.
Jag säger hjärtligt välkommen till en kär vän – ordet är ditt!
John Monks, Generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen:
Kära Wanja, vänner och kollegor. Det är alltid lika trevligt att komma till
LO och till den vackra staden Stockholm.
Det har nu gått strax över ett år sedan EFS-kongressen i Sevilla som en
del av er deltog i. På den kongressen valdes Wanja i stort sett enhälligt till
EFS ordförande. Jag vet att jag utan att överdriva kan säga att hon varit en
enastående ambassadör för LO, en mycket stor tillgång för EFS och att hon
kommit att bli mycket respekterad och omtyckt på många håll i Europa, och
inte bara i fackliga kretsar. Faktum är att Frankrikes och Polens presidenter
är mer än yrkesmässigt intresserade av Wanja för närvarande, men Lennart,
jag håller koll på läget och bevakar dina intressen!
Mottot för den kongressen var ”offensiv” och Wanja gick verkligen på offensiven i talet hon nyss höll. Och hon gjorde det på ett positivt sätt; hon
ställde upp utmaningar för er och uppmanade er att göra saker. Hon sa inte
att ”usch ja, det är förskräckligt och det är inte mycket vi kan göra åt det; nå’n
annan måste ta itu med det”. Hon talade om vad fackföreningar kan göra.
Hon talar om en handlingskraftig, öppen, tuff och intelligent facklig verksamhet som inte går ut på att konservera otillfredsställande förhållanden
utan strävar efter förändring; förändring av förmåner och arbetsvillkor. Den
viktigaste frågan för EFS nu är att åstadkomma just det, i större skala och
över hela Europa.
Sverige har varit ett av de relativt få länder som inte haft någon betydande facklig tillbakagång och det gratulerar jag er till. Men som ni alla vet är
inte ni heller immuna mot den press vi alla mött, vilket visar sig i problemet
med de fallande medlemssiffrorna.
Det finns mängder av orsaker till det här och jag ska bara ta upp en av
dem och det är globaliseringen som Wanja berörde. Öppnandet av särskilt
de asiatiska ekonomierna i syfte att producera billiga varor och i växande
omfattning också tjänster i oerhört stor skala. Och vissa av dessa länder – faktiskt de flesta – respekterar varken demokrati eller ILOs grundläggande konventioner.
I globaliseringen ingår också storskalig migration och invandring med den
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alltid närvarande risken för att arbetslivsnormer i utvecklade länder kan
komma att rivas ner; en fråga som ligger bakom fallet med Laval.
Bland globaliseringens nackdelar finns också finanskapitalets växande
makt när det far världen runt som en hök i jakt på den högsta avkastningen,
utan hänsyn till nationella gränser och traditioner eller lokala lojaliteter, och
utan att hämmas av det slags praxis som industrikapitalismen kom att sätta
värde på, som exempelvis långsiktiga åtaganden, stöd för kollektivavtal och
respekt för ömsesidiga förpliktelser till löntagarna. Finanskapitalet är ett
slags lösaktig kapitalism som kännetecknas av kortsiktiga, exploaterande relationer.
Nu ser vi att den också är ytterst instabil när den amerikanska bostadsbubblan spricker och får vittomfattande konsekvenser som bankkrascher i
Tyskland och Storbritannien, kris för kommuner i nordligaste Norge, svårigheter för nästan alla stora banker i många länder och nu inflationen när det
gäller energi och livsmedel. Apropå det: en del av prishöjningarna, särskilt
de på energi och olja, orsakas av spekulation. Kanske 40 procent av de senaste prishöjningarna på olja tillskrivs spekulation och i synnerhet hedgefonder.
Alla dessa faktorer ger upphov till fientliga reaktioner hos befolkningen i
många länder, något som ni också märker i era fackföreningar. Människor är
utan tvivel mer osäkra när det gäller EUs utveckling mot ökad integration.
De känner sig också mer protektionistiska; lite mer benägna att hålla sig till
det välkända, till det hemvana, och så är det inte bara på den här sidan Atlanten. Titta bara på ställningstaganden som det Demokratiska partiets två
huvudkandidater gör i primärvalen. Det handlar om protektionism – i det
land som under senare år varit motorn för en stor del av frihandelssträvandena i världen.
Men protektionism får inte vara vårt och fackets svar på globaliseringen.
Jag påminner alltid människor om att Europa i hundratals år har levt gott på
globalisering och frodats på den övriga världens bekostnad. För mindre än
100 år sedan fanns det bara sex länder i hela världen som inte var europeiska,
europeiska kolonier eller före detta europeiska kolonier. Uppgifterna har jag
hämtat från min pappas skolatlas från år 1907, som jag hittade på vinden
hemma i London. Med undantag för sex länder har alltså alla övriga berörts
– och i många fall exploaterats – av Europa. Kartboken trycktes år 1907 –
och det är inte så väldigt länge sedan. När vi européer klagar över att andra
klarar sig bättre än de gjort förut, kan man därför i dessa andra delar av världen inte se det som annat än grovt hyckleri.
Och det är inte så att det går dåligt för Europa – tvärt om. De nordiska
länderna har klarat sig utomordentligt bra och ligger i topp på de flesta tabeller i den internationella ligan. Tyskland har nu blivit världens främsta exportland. Irland och Spanien, som en gång var så fattiga, har blivit dynamiska
exempel för nya medlemsstater där tillväxten ökar på ett imponerande sätt.
I Storbritannien steg reallönen med 24 procent under de gångna tio åren.
Sanningen – som inte alltid är så populär i fackliga kretsar – är att det
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finns mycket som är bra med globaliseringen och den europeiska integrationen, men det finns också förlorare, och bland dem också en del av våra egna
medlemmar i våra egna länder. Det är viktigt att vi hittar de rätta lösningarna
och jag tror att vi håller på att göra det, och göra det bättre.
Om ni vore lärare och skulle ge Wanja, mig och EFS betyg för året som
gått tror jag ni kan säga att vår offensiv givit några positiva resultat. Offensiven i lönefrågor, som koncentrerats till behovet av ökad köpkraft och högre
löner i vissa länder och kontroll av de högsta lönerna i allmänhet, håller på
att ge resultat. Wanja och jag gick i spetsen för en demonstration i Slovenien
när alla de europeiska finansministrarna var samlade där. Sedan dess har de
också blivit mycket kritiska mot direktörers orimligt höga lönenivåer, i synnerhet när företag går omkull. Finansministrarna kritiserade dessa belöningar
till misslyckade, redan rika storfräsare och sa att de var skandalösa. Regeringarna i Nederländerna, Frankrike och Tyskland är på väg att införa tak för de
högsta lönerna, för större jämlikhet och mindre ojämlikhet.
Vi har gjort framsteg också i andra frågor. Vägen ligger nu öppen för en
snar överenskommelse om jämlikhet för anställda i europeiska bemanningsföretag. De utgör nu en växande andel av arbetskraften i många länder. Den
blockering som fanns är undanröjd och vi är glada över att vi nu kan gå vidare
med frågan.
Vi driver kampanj för starkare företagsråd. Det finns 800 sådana i Europas största multinationella företag. Och det ska jag säga er: när ett så väl ansett företag som Nokia stänger en fabrik och slår ut 3 000 jobb i Bochum,
Tyskland, och aldrig ens bryr sig om att nämna det för de europeiska företagsråden, så visar det de stora problem vi har att tampas med.
Vi räknar med att EU-kommissionen om cirka tre veckor ska lägga fram
förslag som stärker det fackliga inflytandet och ger möjlighet till ett fastare
grepp om vad företagen har för sig, i synnerhet när de själva pressas av spekulanter och kasinokapitalister.
Vi stödjer den skandinaviska modellen för ”flexicurity” för att kombinera
viss trygghet med förändringar och ge garantier till dem som annars kan bli
förlorare.
Jag ber inte om ursäkt för att vi stöder Lissabonfördraget för det är ett viktigt steg framåt, i synnerhet som Stadgan om de grundläggande rättigheterna
kommer att bli rättsligt bindande. Vidare kommer Europaparlamentet att få
en starkare ställning. I detta sammanhang måste jag nämna Jan Anderssons
insatser som parlamentsledamot och ordförande i utskottet för sysselsättning
och sociala frågor. Han är en mycket god vän och allierad till hela den europeiska fackföreningsrörelsen. Jag beklagar verkligen att han inte ska sitta kvar
för en period till efter valen nästa år.
Den nya sociala klausulen i fördraget, som lägger grunden till EUs sociala
dimension, är ett steg i rätt riktning. Där finns också ett protokoll om vikten
av offentliga tjänster. Allt detta är goda fackliga skäl för stöd för reformfördraget, även om det inte på långa väger är tillräckligt, som Wanja också på-
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pekade när hon talade om Laval, men det är i alla händelser bättre än vad vi
nu har.
Vi har alltså gjort framsteg och nått några resultat som kan noteras i vårt
betyg. Men på andra områden måste vi arbeta hårdare på grund av bakslagen
i EG-domstolen. Det är förstås Laval-fallet, men också Viking- och Rüffertfallen i Finland resp. Tyskland. Besluten i alla tre var överraskande. I samtliga
fall var generaladvokaten positiv till fackets ståndpunkt men ändå blev domstolens beslut kraftigt negativa för oss. Jag är väl medveten om den stora bestörtning som Lavaldomen orsakade i den svenska fackföreningsrörelsen och
i hela det svenska samhället, vilket också Wanjas avslutande kommentarer
visade. Jag kan tala om för er att det också skickade chockvågor genom hela
den europeiska fackföreningsrörelsen.
Vad domarna i dessa fall verkar göra, är att värdera principerna om fri rörlighet i EU högre än grundläggande rättigheter som förhandlings- och strejkrätt. Med en allt större integration inom näringslivet och ökande migration
går det inte att i framtiden undvika fler sammanstötningar om villkoren för
migrantarbetare som är anställda av utländska företag, och domstolen skapar
ett mönster där de fria rörligheterna väger tyngre än de grundläggande rätttigheterna och det kan vi aldrig acceptera. Det kan vi aldrig gå med på.
Kommissionen har sagt att tre svalor gör ingen sommar och att de här tre
fallen i likhet med det inte innebär att man slagit fast att grundläggande rättigheter ska vara underordnade de fyra friheterna på EUs fria marknad. Men
när jag frågar hur många svalor det krävs för en sommar får jag inget ordentligt svar.
Det här är alltså vad vi försöker åstadkomma:
För det första är det viktigt att Sverige och andra länder i liknande situation, som Danmark, försöker göra sina system ”Lavalsäkra”. Ni måste studera
direktivet om utstationerade arbetstagare och se hur man kan skydda svenska kollektivavtal i samband med det. Här finns det emellertid också en viktig
europeisk dimension. Vi måste se till att även europeisk rätt blir ”Lavalsäker”, så att våra system för kollektiva förhandlingar skyddas mot de oundvikliga påfrestningar som reglerna om fri rörlighet skapar. Därför vill vi att
en social skyddsparagraf ska läggas till som ett protokoll till de europeiska
fördragen, tillsammans med ett reviderat direktiv om utstationerad arbetskraft.
Vi tror att våra chanser att få ett sådant protokoll godkänt är större när
det nya Lissabonfördraget ratificerats, än under nu gällande fördrag. Vi använder därför den pågående debatten om ratificeringsprocessen kring Lissabonfördraget för att samla politiska åtaganden från alla relevanta intressenter
(Europaparlamentet, kommissionen och – framför allt – EUs medlemsstater) om att de ska stödja behovet av ett sådant protokoll. Det måste sedan
antas så snart det är dags att se över det här fördraget. Jag tror att det kommer att vara aktuellt när Kroatien ansluter sig och det ser ut att bli år 2010.
Det här kommer att bli en stor strid, en enorm kamp som kommer att ta lite
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tid, men jag är övertygad om att vi kan vinna den och nå en historisk seger,
och slå fast att grundläggande rättigheter väger tyngre än marknaden. Och vi
vet alla att det skulle bli ett stort, stort steg för Europa.
Kampen fortsätter alltså, men det gör den förstås alltid i fackföreningsrörelsen. Kampen är evig och det är också vår uppgift: att främja jämlikhet, välstånd och ett värdigt liv för alla. Det arbetet tar aldrig slut. En sak förblir
dock konstant, och det är den svenska fackföreningsrörelsens och LOs stöd
och engagemang för en stark internationell och nu europeisk dimension i det
fackliga arbetet. Alla mina kollegor från de många andra organisationerna
som är representerade här, har kommit för att visa sin respekt för vad ni gör
för att hjälpa den internationella fackliga rörelsen. Jag vet att den relationen
kommer att fortsätta blomstra och fortsätta utvecklas i nya, positiva och
kraftfulla riktningar.
På EFS vägnar tackar jag för all er hjälp och önskar er alla i LO lycka till
och allt gott för framtiden.
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Tack så mycket, John, för ett mycket inspirerande tal. Som du kan höra står vi varandra mycket nära. Vi kommer att kämpa tillsammans. Tack, John!
Nu till våra svenska gäster. Det är mig mycket kärt att få kalla fram en kär
vän – för så blir det när man jobbar mycket tillsammans – som representant
för partiet. I morgon vet vi att vi får höra Mona. Men vad är en partiledare
utan en stark partisekreterare vid sin sida. Jag ger ordet till Marita Ulvskog.
Marita Ulvskog, partisekreterare Socialdemokraterna: Kära vänner, kamrater, kära LO-kongress, ombud och gäster! Jag vill framföra det socialdemokratiska partiets varmaste hälsningar till er och till er kongress. Det ni kommer att göra här i Folkets Hus kommer att vara av stor betydelse för människors liv och värdighet – så högtidligt är det – men också för maktförhållandena i Sverige.
I morse kunde man läsa ännu en opinionsmätning som visar att mer än
44 procent av dem som har tillfrågats stöder socialdemokratin – härligt! De
borgerliga partierna tillsammans kom inte ens en gång upp till 40 procent.
Då kan man säga: Det är inte helt nytt. Den moderatstyrda regeringen
har faktiskt i teorin, i opinionsmätningarna, befunnits sig i opposition nästan
hela sin regeringsperiod. De har inte haft väljarna i opinionsmätningarnas
form med sig.
Det känns härligt. Men det känns inte tryggt, vill jag tillägga. Val avgörs
inte i opinionsmätningar, utan de avgörs på valdagen. Det som har skett, sedan de andra vann valet, är att vi har fått genomleva en gigantisk omflyttning
av makt och ekonomiska resurser från dem som har mindre till dem som har
väldigt mycket.
När det är dags för val igen ska vi vara väldigt väl medvetna om att motståndaren är välorganiserad. De grupper som har vunnit på den här politi-
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ken, den här omflyttningen av makt och pengar, kommer att mobiliseras för
att slå vakt om vad de har vunnit. Och vi vet vilka verktyg de äger. Just nu
äger de borgerliga den politiska makten i väldigt många parlamentariska församlingar. De äger mycket av den ekonomiska makten. På olika sätt har de
ett väldigt stort inflytande när det gäller den mediala makten.
Det är då vår gemensamma styrka – samverkan mellan fackföreningsrörelsen och politiken – kommer att prövas. Det var detta som Wanja talade
om, bland mycket annat viktigt.
Vi vet hur uppgiften ser ut. De har nu regerat i ett år och åtta månader –
det är faktiskt inte längre än så. På den tiden har de ändå kunnat göra en allvarlig attack på a-kassan. De har talat om a-kassan i form av att de skulle vara
kollektivavtalskramare. Men vad de har gjort är att de kramar ihjäl kollektivavtalen genom att ge sig på a-kassan.
De har genomfört en av de största försämringarna av a-kassan i modern
tid. Den har blivit dyrare. Den har blivit sämre. Nästan en halv miljon människor har lämnat a-kassan. Till och med regeringens eget finanspolitiska råd
säger: ”Reformerna till a-kassans finansiering är ett misslyckande.” Hundratusentals människor riskerar att stå utan försäkringar när arbetslösheten ökar.
De har också talat om arbetslinjen. Samtidigt inför de till exempel ett
vårdnadsbidrag som gör att kvinnor – för det handlar nästan uteslutande om
kvinnor – kan vara hemma med sina barn för några tusen kronor i månaden,
något man inte kan leva på. Och pengarna tas från barnomsorg och förskola.
De har pratat mycket om välfärden, men i stället för att investera i välfärd
sänker de skatten med många miljarder för den lilla klick som tjänar allra mest.
De har rubbat balansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel,
just genom attackerna på a-kassan. Nu ger de sig på sjukförsäkringen och
samtidigt anställningstryggheten. De har pratat om utanförskap, men de har
praktiserat ”ovanförskap”.
Vad har resultatet blivit? Jo, en sysselsättning som bryts av neråt, en
ökande arbetslöshet och en långtidsarbetslöshet bland de unga som har tredubblats bara sedan valet. Socialbidragen ökar just nu i hälften av landets
kommuner. Vad de har sparat i den statliga kassan har de lagt över på den
kommunala kassan, och vi vet vilka kommuner som drabbas hårdast. De som
har mycket av vår industri, de som har mycket av allmännytta och de som
har höga ambitioner drabbas väldigt hårt just nu.
Tillväxten sjunker, produktiviteten sjunker, inflationen sticker iväg, räntorna ligger högt. Och som sagt: orättvisorna ökar dramatiskt. Omfördelningen av förmögenhetsmassan är enorm. Sverige auktioneras ut.
De allmännyttiga bostadsföretagen har alla lägenheter som vi och våra
barn behöver. De säljs nu ut. Den öppning som den generösa regeringen erbjuder är att det i stället ska bli lättare att hyra ut i andra hand.
Ni som har varit med ett tag känner igen det från 50- och 60-talen: att
vara inneboende, uthyrningsrummen och jagandet efter andrahandskontrakt, eftersom man inte har råd att skaffa sig en egen bostad. Vi är på väg
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tillbaka till 50-talet, inte bara när det gäller utbildningspolitiken och inte
bara när det gäller klassamhället utan också på detta område, när det gäller
boendet.
Dessutom kommer privatiseringen av sjukvård, äldreomsorg, skolor och
utförsäljning av statliga företag, som skattebetalarna under lång tid har investerat i. De köps nu upp av privata intressen. De köps till och med upp av
andra stater. För vår stat duger det inte att äga, men att sälja till andra stater,
det är okej. Marknaden går före det mänskliga. Och det går väldigt fort.
Vad gäller då för oss i arbetarrörelsen? Ja, vi måste ta fajten nu, i opposition. Precis som Monks sade: Vi talar inte bara om eländet, utan vi gör någonting åt det, för det går att göra någonting.
Vi börjar med att försöka vinna tillbaka väljarnas förtroende. Vi måste ju
ha i minnet – trots opinionsmätningarna och trots vår ilska över vad den lilla
majoriteten i Sveriges riksdag nu genomför av dramatiska systemskiften – att
vi faktiskt fick sparken av väljarna. Det får vi ha med oss i bagaget. Ganska
många av de kvinnor och män som klev iväg på andra sidan blockgränsen och
röstade på andra partier, kanske på moderaterna, säger idag: Vi röstade fel.
De tyckte att de röstade rätt då. Men de vill komma tillbaka till oss nu,
eftersom de ser att vi jobbar för att återvinna förtroende brett bland väldigt
många olika människor, bland dem som är våra kärnväljare, våra främsta
vänner, men också bland dem som blivit besvikna på oss.
Vi förlorade deras förtroende. Vi gör nu en hemläxa och vinner tillbaka
dem – det är det vi ser i opinionsmätningarna. Vi opponerar mot regeringens
slarv, mot slöseriet och mot deras gamla klasspolitik, som går ut på att varje
framgång för någon måste bygga på att den som har de minsta marginalerna
ska betala priset för den andras framgång – att trampa på varandra.
Bertil Jonsson, före detta LO-ordförande, ville att jag här i talarstolen
skulle säga: Sätt dit högern! Så nu säger jag det: Vi ska sätta dit högern! Vi
måste stoppa högern!
Göran Johnsson, före detta Metallordförande, som också är här idag, ville
att jag skulle utnyttja tillfället till att säga: Se till så att de inte får slå sönder
den generella välfärdspolitiken, för då blir det en så lång väg för oss tillbaka!
Så nu säger jag det, Göran!
Jag säger också: Vi i det socialdemokratiska partiet, vi i den socialdemokratiska folkrörelsen, vi i arbetarrörelsen, vi accepterar inte ett Sverige som
klyvs, som dras isär. Vi ska lyfta alla, och det vet ni i Folkets Hus. Vi vet det
alla, att mycket av de lyftmusklerna – det som behövs för att lyfta hela landet
– finns här, bland er och bland era medlemmar runt om i landet.
Idag är det 843 dagar kvar till nästa riksdagsval. Låt oss använda de dagarna, varenda en av dem, tillsammans och jobba tillsammans. Vi behöver varandra. Låt oss lyfta Sverige tillsammans, och låt denna LO-kongress få vara
starten på denna resa.
Tack för ordet, och all välgång för er kongress! Njut av värmen här inne!
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Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Vi säger ett stort tack till Marita, för
det är självklart att vi ska göra jobbet tillsammans, och det är självklart att vi
ska använda varenda dag för att underminera den politik som förs idag och
se till att den aldrig kommer tillbaka i modern tid.
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Söndagen den 1 juni
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag hoppas att det inte kändes alltför besvärande att ta sig in igen från det underbara vädret utanför vårt Folkets Hus. Men jag tror att ni sprang in, för ni vet vad som väntar. Det ska bli
jätteroligt att få lyssna till Mona.
Jag måste säga, Mona: När jag gick hem igår kväll hade jag en röd ros. Jag
tror att det var Carlos på vår Chileafton igår som gav mig en röd ros, och den
hade jag i min kasse. När vi gick hem sneddade vi över Adolf Fredriks kyrkogård. Då gjorde jag som vi alltid gör, när vi har fått en röd ros. Då går man
förbi Olof Palmes grav, och så lägger man den röda rosen där, och så pratar
man en stund med honom.
Då berättade jag för honom: Vet du vad, det är en tjej som gick med i ditt
parti. Ja, inte gick med i ditt parti, utan gick med i dig, för det har hon sagt
så många gånger: Jag gick inte med i Socialdemokraterna – jag gick med i
Olof Palme. I morgon ska hon få tala på LOs kongress, och hon gör det i
egenskap av partiledare. Är det inte fantastiskt? Det skulle du ha gillat. Jag
är övertygad om att även om du inte hade varit direkt inbjuden hade du suttit där ändå, av glädje över att få lyssna till henne.
Jag tror att vi alla känner samma glädje, så du är varmt välkommen upp
till talarstolen, Mona, och vi ska med glädje lyssna till dig.
Mona Sahlin, Socialdemokraternas ordförande: Tack så hemskt mycket,
även om jag nästan blev gråtfärdig av de inledande orden.
Jag har verkligen längtat efter att få stå här som partiordförande och tala
inför en LO-kongress. Det känns också så skönt att stå i Folkets Hus stora sal
och se Amelintavlorna. Då vet man: Nu är det LO-kongress. Nu hänger inga
skynken för tavlorna, utan nu kan vi titta på dem.
Jag har längtat av många skäl. Idag känner jag mig verkligen som partiordförande för socialdemokratin. Jag brukar berätta om att vi för ungefär ett år
sedan hade partistyrelsemöte på Bommersvik. När det var kafferast gick jag
ut och skulle ta kaffe. Då sade en av killarna som stod vid kaffeautomaterna:
Flytta på er, nu kommer partiordföranden! Då vände jag mig förskräckt om
för att se om Göran stod bakom ryggen. Men det gör jag inte idag. Idag känner jag verkligen att jag är ordförande för socialdemokratin.
Jag hörde talarna här igår. Det var många som tävlade om att verkligen
ha världens bästa jobb. Jag känner som kvinna att vi numera är tre kvinnor
som absolut får konkurrera om att ha det bästa jobbet i arbetarrörelsen som
kvinna. Det är jag, det är Wanja, och det är Jytte, som är ordförande för SSU.
Vi är tre kvinnor som leder tre väldigt viktiga och centrala delar av arbetarrörelsen. Arbetets söner har nu fått sällskap av arbetets döttrar, och de har
både hästsvans och bh – och då tänker jag inte på Anders Borg. Det är riktiga
arbetets döttrar, och där är jag.
Jag vill ta möjligheten att tala om socialdemokratisk politik, om socialde-
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mokratisk ideologi och våra värderingar men också om de prövningar av vår
egen politik som vi nu måste göra i rådslagen för att kunna komma tillbaka.
Jag kommer förstås att tala om a-kassan och om kollektivavtalen.
Men jag vill ändå börja med det som gör att jag idag står här som oppositionsledare och inte som något annat, nämligen att vi har en högerledd alliansregering som just nu bestämmer inriktningen av hur Sverige ska se ut.
Det måste vara både en rättighet och en skyldighet för mig som oppositionsledare att få opponera, för det hör till den demokratiska debatten.
Ni minns säkert hur det lät i valrörelsen, framför allt från moderaterna,
som hade en väldigt hög svansföring, om man får uttrycka det så, i hela valrörelsen. Ni kommer ihåg hur det lät: Det skulle bli jobb och inte bidrag, det
skulle vara bort med utanförskapet, in med arbetslinjen, mindre skatt och
mer välfärd – och allt detta samtidigt.
Ja, bort med bidragsberoendet sade de – och införde vårdnadsbidrag. Det
är bara en av de tankekullerbyttor som bara moderata politiker kan göra. Det
blev vård av frisk man i hemmet i stället för något annat.
Den enda egentliga brasklappen stod just Anders Borg för. Han sade då,
direkt efter valvinsten för dem: Det tar nog två år innan regeringens politik
börjar ge resultat. Ja, nu är vi där, efter två år. Tillväxten har nästan halverats, och inflationen och räntorna är höga. Kunskapsnivån och utbildningssatsningarna sjunker. Produktivitetstillväxten är i stort sett utraderad i
svensk ekonomi. Arbetskraftsbristen är akut på många håll. Socialbidragen
ökar i mer än hälften av landets kommuner. Vårdnadsbidraget låser ute människor från arbetsmarknaden, precis som det blev i Norge.
Prognosen för nästa år är bara 20 000 nya jobb, till skillnad från 153 000
nya jobb under vårt senaste år. Arbetslösheten beräknas öka nästa år. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats sedan valet. Konjunkturen är dålig och svag. Samtidigt har – som ni mer än många andra vet – över
460 000 människor lämnat a-kassan. Vi är många som har träffat många av
dem.
Jag bär med mig Yvonne, Kommunaltjej i Uppsala, som gråtande berättade för mig att hon behövde välja mellan en veckas mat och medlemskap i
a-kassan. Det går inte att moralisera över Yvonnes val, utan moraliserandet
ska vara över dem som har tvingat Yvonne och så många andra att göra ett
så fullständigt ovärdigt val. De står nu utan skydd, samtidigt som varslen
ökar. Det gör inte bara mig och oss här utan väldigt många mycket bekymrade. Jag ska återkomma mer till det.
Jag säger inte allt detta för att svartmåla. Allt det här är siffror från regeringens egna prognoser. Jag säger det eftersom detta handlar om de riktiga
förutsättningarna för jobb och för rättvisa. Det är fundamenten i ekonomin
och det som gör samhällsbygget starkare eller svagare. Det är uppenbart redan i halvtid, efter två år av missade chanser: Den högerledda regeringens
politik fungerar inte – inte om man vill ha rättvisa.
Klyftorna blir djupare mellan dem som har jobb och dem som inte har
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jobb, mellan dem som har jobb och dem som har jobbat. Ni känner ju till
den märkliga, orättvisa skatteförändringen som gör att pensionärer får betala
högre skatt än löntagare och som gör att arbetslösa får betala högre skatt än
de som har jobb. De rika blir rikare, och jobben blir inte bara färre, utan de
blir också sämre. Eftersom utbildningsnationen Sverige står allt svagare står
Sverige nu sämre rustat för framtiden.
Det enda nya med de nya moderaterna tycker jag är just de nya orättvisorna. Problemet med moderaterna är inte om de är nya eller gamla. Problemet är att de är just moderater! Det är en sanning som inte ens Schlingmann
kan ”schlingra” sig ur. Man kan inte bryta ett utanförskap med ett ovanförskap. Orättvisor är aldrig lösningen på Sveriges problem. Där står socialdemokratin!
Vi socialdemokrater vill förstås något helt annat, och vi har en politik. Gå
inte på något annat! Det är en ständig diskussion som pågår på rätt många
håll om att vi inte har något att komma med och inte har några besked. Det
är så felaktigt!
Till att börja med opponerar vi. Med det visar vi att det hade sett annorlunda ut om socialdemokratin hade regeringsmakten idag. Det spelar roll
och det gör skillnad att vi nu har en högerledd regering.
Dessutom jobbar vi med att utveckla vår politik, så att väljarna, när de
går till val 2010, ska veta exakt vad socialdemokratin har att erbjuda.
Det finns också ett djupt borgerligt tänkande, tycker jag, bakom vad som
räknas som politiska besked. Om regeringen säger ”Nu säljer vi ut apoteken”,
då är det uppenbarligen ett politiskt besked. Men om vi säger ”Vi vill inte
sälja ut apoteken”, då får jag frågan: ”Jaha, men var har ni beskeden någonstans?”
Det är också besked att vara ideologisk. Ibland kan man bli trött på mycket. Jag har ett bra tips som jag brukar berätta om på alla kongresser nu, så ni
får också höra det. Om ni vaknar en morgon och känner att ni är rätt trötta
på hur debatten går och undrar hur man ska orka i två år till, då är mitt
mycket effektiva tips: Vakna varje morgon och tänk på Maud Olofsson! Då
får man mycket energi.
När vi pratar om ideologiska debatter och ideologiska värderingar: Vi
måste vara oändligt mycket tydligare men också känna en helt annan självsäkerhet och trygghet i vad vi socialdemokrater faktiskt står för och vad vi
bär med oss, efter 119 år som politiskt parti. På de områdena ska det vara
politisk strid. Jag vill nämna fyra områden som jag tycker är särskilt allvarliga,
vid sidan av jobben, som jag ska återkomma till.
För det första är det utbildningen. Den är inte bara ett politiskt område,
utan det är ett ideologiskt förhållningssätt. Skolans 13 år för barn och ungdomar är otroligt viktiga. Men det räcker inte. Utbildning är något som börjar före skolan och aldrig slutar. Utbildning är också något som faktiskt handlar om bildning och inte bara det man lär sig i skolan.
10 procent av alla jobb byts ut varje år. På tio år har vi egentligen föränd-
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rat innehållet i alla jobb på svensk arbetsmarknad. Om man då har sökt 150
jobb, om man är för kort eller för gammal och utbildningen är för kort eller
för gammal, ska man då söka 193 jobb till? Hjälper det? Wanja sade något
viktigt på jobbtoppmötet – ja, hon säger alltid viktiga saker. Men ett uttryck
som var viktigt var: Om man kräver att de som har sökt 150 jobb ska göra
det en gång till, då blir det inte att ställa krav, utan då handlar det om kränkning.
Det finns tre bra svar på vad socialdemokratin måste stå för. De svaren
är: utbildning, utbildning och så utbildning. Det finns ingenting som är så
klassupplösande, så framtidsinriktat och så politikberoende som att ha en
progressiv och aldrig avslutande politik för just utbildning, att alltid få en
chans till.
Moderatregeringen river ner brett i stället. De har i praktiken slaktat
komvux och den så kallade 25:4-regeln. Möjligheten för den som det inte
gick så bra för på gymnasiet att via arbetsmarknaden ta sig in på högskolan
är borta. Högskoleutbyggnaden har stannat av. Yrkesutbildningen är verkligen inte i fokus för regeringen. Då möter vi inte arbetskraftsbristen. Svenskt
Näringsliv har också visat hur många rekryteringar som har missats därför att
de som söker jobb inte har fått en chans till.
Vi vill i stället investera i kompetensutveckling, att bygga ut högskolan,
komvux och yrkesvux – allt det som är så viktigt för så många. De som har
fått den chansen borde ju vara mer benägna än andra att låta fler få det.
I mitt parti har jag strulputten Thomas Bodström. Det är mitt partis
Zlatan, höll jag på att säga. Det är jättetur att Zlatan finns, men det är tur
att inte alla är som honom. Jag brukar känna detsamma när det gäller
Bodström. Det är bra att han finns, men det är tur att inte alla är som
Thomas Bodström.
Han strulade till skolan så mycket att hans chans tillbaka var just komvux.
På det viset tog han sig fram till juristutbildningen. En annan som inte klarade matematiken i gymnasiet var faktiskt finansminister Anders Borg. Tack
vare att han gick på komvux klarade han matematiken.
Alla ska med – inte bara Anders Borg – när vi pratar om komvuxutbildningen i framtiden.
Det andra ideologiska området är förstås sjukvården, som man kan tala
om länge, om Stockholms läns landsting som det moderata skyltfönstret, för
där bestämmer de i princip oemotsagda. Där gör de väl som de vill att vården
i hela Sverige ska se ut. Så se upp! Filippa Reinfeldts sjukvård kan snart komma till ett landsting nära dig. Det är det budskapet vi måste ha också till väljarna utanför Stockholm.
Här blir nu försäkringspatienter tillåtna på offentligt finansierade sjukhus. Vad betyder det, för att tala klarspråk? Det blir två väntrum i vården.
Det är det man riskerar: ett väntrum för dem som bara har betalat sin skatt
och ett annat väntrum för dem som dessutom har en sjukvårdsförsäkring.
Det är förödande.

GÄSTERNA HÄLSAS, GÄSTERNAS TAL

31

Nu kommer dessutom fri etableringsrätt ovanpå detta. Vi kan i stället
visa på det socialdemokratiskt styrda Kalmar. Kalmars landsting är det bästa
landstinget enligt utvärderingar, med de kortaste köerna och vård efter behov. Det är en sådan modell vi vill ha – inte Vårdval Stockholm.
Av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov – det finns ingen viktigare mening för en socialdemokrat. Det är vår välfärdspolitik grundad på.
Det tredje exemplet på en ideologisk frågeställning handlar om det som
Maud Olofsson har tagit upp i debatten. Det är exempel på att saker och ting
möjligen kan låta förrädiskt bra. Men vi måste förklara varför det är så farligt.
Hon tog upp frågan: Borde inte barnbidragen vara inkomstprövade? Är
det inte fel att de som har rika föräldrar ska få möjlighet att bara spara barnbidraget? Ska vi inte dela ut det efter inkomst i stället?
Jag har hört fler än en – också i rörelsen – som har tyckt: Ja, det är väl rätt
bra. Varför ska miljonärer få barnbidrag? Vi måste förstå varför samhället
måste bäras upp av gemensamma intressen och ett gemensamt kitt, som
bland annat barnbidrag åt alla barn måste få fortsätta vara.
Vad är nästa steg? Är det att Maud Olofsson tycker att det är helt okej
om man står utanför bussen och chauffören säger: Nej, du tjänar för mycket
– du ska betala mer för biljetten än den som står bakom? Eller ska vi stå utanför skolorna nästa gång och säga till barn: Dina föräldrar tjänar så mycket
att de får betala lite mer, men du, din stackare, är fattig, så du får gå gratis.
Men måste försvara principen om att om välfärden ska vara generell, då
ska också inkomsttryggheten och barnbidrag åt alla barn inte bara vara ett
bra politiskt instrument utan vara grundad i ett ideologiskt förhållningssätt.
Vi måste hålla samman välfärden. Då ingår barnbidrag – inte efter inkomst
utan efter barn.
Det fjärde området handlar om boendet. Går det för oss socialdemokrater att fortsätta hävda att boendet också måste vara en social rättighet och
att bostaden inte bara är en handelsvara? Det finns områden där den borgerliga regeringen gör åtgärder där vi kan reparera, långsamt och mödosamt,
och få tillbaka ett annat förhållningssätt. Men säljer man bort allmännyttan
är den borta.
Det finns få områden där det gäller att verkligen ta striden nu men också
förklara på ett annat sätt än vad vi uppenbarligen gjort hittills, vad ordet ”allmännytta” faktiskt betyder. Det är något som är nyttigt för alla och som inte
är till salu. Det behöver vi göra till en av de stora valfrågorna. Allmännyttan
och våra hyresrätter är inte till salu. Det ska socialdemokratin stå för!
Det är några exempel på vad jag menar är ideologiska strider och inte
bara debatter i sakfrågor i politiken. Det är värderingar som prövar om vi
verkligen står upp för frihet och jämlikhet, rättvisa och solidaritet och att det
måste vara allt eller inget.
Jag brukar citera Margot Wallström. Hon brukar säga: Solidarisk är något
man måste vara antingen-eller. Lika lite som man kan säga att man är ”lite
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gravid” kan man säga att man är ”lite solidarisk”. Antingen är man det, eller
också är man det inte. Och socialdemokratin ska vara det.
Nu är det två år kvar med Fredrik Reinfeldt som statsminister. Han säger
rätt mycket märkliga saker. Men han sade en sak som jag tycker är helt fascinerande: Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär. Det är
uppenbarligen ett ganska tungt ok att bära, så jag hoppas att vi kan befria
Fredrik Reinfeldt från den uppgiften om två år. Hjälpas åt med det!
I övrigt kan man säga att en valförlust för socialdemokratin också är ett
tydligt besked från väljarna. Vi fick en hemläxa från dem. Vi fick faktiskt
sparken.
Vi måste återvinna förtroende och tillit. Vi måste göra det. Att vi opponerar är att visa att borgerligheten väljer andra vägar. Men vi måste få förtroendet tillbaka för det socialdemokratin står för.
Vi har nu rådslag. 400 000 har hittills nåtts av det arbetet. Vi har vänt oss
utåt, som ni alla vet – inte bara till medlemmar utan också långt utanför rörelsen, för att verkligen visa att en folkrörelse jobbar så. Det ska leda oss fram
till ett nytt politiskt innehåll i vad socialdemokratin, från kongressen nästa år
och fram över valet, ska bära med ut till väljarna.
Jag är väldigt glad över att så många av LOs förbund, avdelningar och distrikt har varit med och fortsätter att vara med i rådslagsarbetet.
En del tycker att det tar för lång tid. Men jag vill bara säga, i den stressade
tillvaro vi lever i: Demokrati måste få ta tid. Ett folkrörelseparti som inte
bara vill skicka ut någon SIFO-enkät för att kolla vad folk tycker utan verkligen jobba igenom de politiska förslagen – det är ett folkrörelseparti, och demokrati måste få ta tid. Det tänker jag inte vika från.
Vi är många som måste dra lärdomar av valförlusten. Det är precis som
Wanja var inne på igår. Det är också viktigt för fackföreningsrörelsen att göra
det, hur vi, ni och vi tillsammans kan göra att inte bara medlemskapet i partiet utan också medlemskapet i facket känns som något mycket naturligt
också för de unga idag. Det har ju partiet problem med också. Det var Wanja
inne på tydligt igår.
Ni har också ett mycket klokt ombud som jag plockade in i en ungdomspanel som jag har. Hon heter Lisa Björk och är från Transport. Hon har
mycket kloka synpunkter på detta med ungdomar och facket, så lyssna på
henne, om ni inte har gjort det tidigare.
Det är viktigt att konstatera, vilket Wanja också gjorde, att vi inte kan
vinna valet 2010 med tysta arbetsplatser. Vi kan inte vinna val om inte de
som finns ute på arbetsplatserna också känner socialdemokratins politik, är
trygga med den och kan argumentera för den. Det är den samlade uppgiften
för arbetarrörelsen nu.
I valanalysen var jobbfrågan den viktigaste – det vet ni. Vi måste visa att
vi förstod den signal som väljarna skickade till oss. Vi var inte tillräckligt bra
på ett antal områden: de som står längst bort från arbetsmarknaden, frågor
om diskriminering, frågor om kvinnor och kvinnors inflytande eller brist på
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inflytande, onda axlar, män med onda ryggar. Det får inte finnas en inställning av att man är för frisk för försäkringskassan och för sjuk för arbetsförmedlingen, som Stefan Löfven brukar säga.
Vi måste sluta försvara system som inte fungerar, i den mån vi har gjort
det tidigare. Systemen är till för de människor som ska få hjälp av dem och
inte tvärtom. Det får vi aldrig mer glömma.
Vi har kanske också varit dåliga på att prata om jobb på ett mer seriöst
sätt. Vi vill ibland gärna vara så oerhört seriösa att vi börjar från grunden och
pratar om statsfinanser, räntor, inflation, kommunsektorn och lite inflation
och räntor till. När vi är framme vid näringspolitiken har folk slutat lyssna
för länge sedan.
Jag vill att vi aldrig mer ska kunna beskyllas för att ha glömt det viktigaste, nämligen jobben, aldrig mer kunna beskyllas för att ha släppt arbetslinjen.
Med rätt och möjligheter följer också plikt. Om det råder det ingen tvekan.
Vi ska gå till val 2010 på en omprövad men tydlig och ideologiskt framtidsinriktad jobbpolitik. Därför hade vi vårt så kallade jobbtoppmöte nyligen. Där markerade vi några viktiga saker, där vi vill visa både oss själva men
också väljarna att vi förstod vad signalen i valet handlade om.
Vi tänker visa att vi kan ta till vara potentialen för jobbskapande också
hos entreprenörerna och inte bara hos de stora företagen, för båda är lika viktiga, att vi förstår möjligheterna i den växande tjänstesektorn, inte bara de
fortsatt enormt stora utvecklingsmöjligheter som finns i industrin, för båda
är viktiga, att det vi står för är jobbskapande och inte det nya som växer ur
forskning, innovationer av samverkan och inte bara för jobbvärnandet, kampen mot arbetslösheten, för båda är viktiga.
Vi visar att vi har en politik som bygger på förändringstrygghet, inte bara
på inkomsttrygghet, för vi förstår att båda är viktiga, att båda de sidorna gör
en hel och full jobbpolitik, inte bara brett att alla ska med utan också vart
alla ska med. Orättvisor är aldrig lösningen på Sveriges problem. Det är socialdemokratins jobbpolitik!
Detta att vara förändringsbenägen bygger i ett land som Sverige på att det
är tack vare facket och tack vare a-kassan – det måste vi stå upp för. Sverige
har ju stått sig mycket väl i konkurrensen. Den viktigaste förklaringen har varit just att vi har varit ett land som varit just förändringsbenäget och förmått
förstå vad omställning handlar om. Det har varit tack vare och inte trots starka fackliga organisationer, jämnstarka partier som har tagit ansvar för utvecklingen.
Här har vi inte försökt att med näbbar och klor bara försvara de gamla
jobben, utan vi har medvetet fångat nya möjligheter och jobbat för omställning och för ny kunskap och ny utbildning. Men vi har också varit förändringsbenägna tack vare och inte trots en bra och stark a-kassa och möjlighet
till omställning, med både inkomsttrygghet och nya möjligheter.
Det behövs två ben för att inte trilla i politiken. Den som slår vakt om
en hög ersättning måste också vara tydlig med kraven: rätt till arbete men
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också plikt och ansvar att delta efter förmåga.
Jag har hela tiden varit tydlig och tänker fortsätta att vara det också här:
Om vi vinner valet 2010 reparerar vi a-kassan, så att den ger 80 procent till
de allra flesta löntagare. Det är ett löfte inför valet 2010.
Sven-Erik Österberg brukar säga ungefär så här: Vad ska man göra sedan
man har sökt 250 nya jobb och inte fått något? Hjälper det den enskilde eller
hjälper det arbetslinjen att man söker 193 eller kanske 210 jobb?
Vår rörelse har längre och djupare erfarenhet än någon annan rörelse av
just detta. Det är inte för intet som fackföreningsrörelsen har skapat och
skött a-kassan. Det är era medlemmar som har haft de tillfälliga påhuggen.
Det är era medlemmar som har stått där och uttalat det fackliga löftet och
som solidariskt ställer upp för varandra när arbetslösheten har slagit rakt in
bland familjemedlemmarna. Och det är i stor utsträckning era medlemmar
som har slagits ut av ett arbetsliv som sliter och sliter alltmer.
Vi vet också mer än några andra hur skadligt det är för en människa att
hamna i passivitet, att inte vara behövd, i känslan av att inte räcka till, att bli
bortglömd eller till och med avvisad som inte tillräckligt hundraprocentig –
som om någon av oss vore hundraprocentig.
Utanförskap pratade moderaterna om i förra valrörelsen. Men klarade de
av utanförskapet? Nej, det har snarare fördjupats. Samma människor är kvar
i utanförskap två år senare, med den skillnaden att de numera kanske inte
ens har hoppet kvar. Hela högkonjunkturen blåste förbi dem – igen – och nu
ser det ännu svårare ut.
Vi inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, har vi haft ett tillräckligt bra svar på hur man bryter passivitet och långvarig arbetslöshet? Nej,
våra svar har inte heller räckt till. Vår politik behöver bli starkare. Det måste
vi erkänna, om vi ska kunna gå vidare och forma en ännu bättre politik i
framtiden.
En a-kassa på 80 procent hjälper de allra flesta som blir arbetslösa, eftersom de ganska snart får ett nytt jobb. Under tiden som de söker jobb eller
går en vidareutbildning ska de inte pressas att hals över huvud sälja huset eller få en drastiskt sänkt ekonomisk standard som går ut över hela livet och
också över familjen. De ska inte tvingas ta ett jobb långt under sin kompetens eller fås att bidra till lönedumpning – det tjänar ingen på, och alldeles
särskilt tjänar inte heller Sverige som nation på det.
Ni vet att OECD har påpekat att en stark a-kassa faktiskt bidrar till produktiviteten i ekonomin. Men sedan är det några som efter 150 eller 193 eller 247 jobbansökningar fortfarande inte får något jobb. De ska göra och gör
sin plikt. De söker på, de kämpar, de går sina kurser, och de söker och ska
söka nya jobb. Men ibland går det ändå inte att klara att de får en plats på
arbetsmarknaden. Som den ser ut idag ökar kravet på kunskap och effektivitet hela tiden. Den här gruppen blir större. Det är här den riktigt stora utmaningen ligger. De ska absolut göra sin plikt. Men hur ser samhällets plikt
ut för att ge dem en annan möjlighet och en chans till?
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Hur lång tid ska det ta innan svaret på problemet heter något annat än en
a-kassa på 80 procent? Och vilket är svaret? Det är det vi måste diskutera.
Ingen här vill ju att a-kassan ska vara permanent försörjning utan vara just en
omställningsförsäkring. Det är något annat som måste till: gymnasiekompetens, en högre utbildning, en yrkesinriktad komplettering eller kanske absolut inte just en utbildning, för det kan vara så också. Det kanske är en praktikplats, kanske ett jobb som inte är på full tid, kanske ett jobb som är helt
och seriöst anpassat efter just den personen. Kanske är det kampen mot diskrimineringen det handlar om.
Den diskussionen är viktig. Den får vi inte tappa bort när vi nu börjar diskutera hur en helt ny socialdemokratisk arbetslöshetsförsäkring ska se ut.
Och det måste vi göra från grunden, vare sig vi vill eller inte. Den borgerliga
regeringen har ju saboterat a-kassan. Om det skulle bli ett obligatorium, då
är den ju helt förstörd.
Vi måste – eller, om man hellre vill se det positivt, har nu chansen att –
skapa en ny, stadigare, bättre och mer tillitsfull a-kassa. Det är den tiden vi
nu är inne i.
Vi ska vända ut och in på detta i rådslagen. Jag hoppas verkligen att alla
här kommer att vara med. Vi ska se a-kassan för det den ska vara, en omställningsförsäkring, men vi måste också se a-kassan som en del i en helhet, se vad
som ligger före a-kassan, se vad som kommer efter a-kassan. Och det som
kommer efter, mina vänner, är aldrig passivitet. Det som kommer efter är
aldrig att ge upp de aktiva insatserna.
För den aktiva arbetsmarknadspolitiken finns det inga bortre parenteser.
Det ska vi stå upp för!
Det är också så som jag vet att båda Wanja, Stefan och många andra har
varit inne på: I den här kampen handlar det också om att ta striden om orden,
att aldrig acceptera ordvändningen att a-kassan skulle vara ett bidrag. A-kassan är en försäkring, som medlemmarna har avstått lön till år ut och år in,
just för att kunna få stöd och hjälp den dag arbetslösheten drabbar. Det kan
jämföras med: Om man skaffar sig en bilförsäkring säger väl ingen ”där åker
en bidragstagare” den dag som man behöver nyttja försäkringen! Så måste vi
se på a-kassan också.
Sveriges löntagare förtjänar rättvisa och trygga försäkringar, att vi reparerar inte bara a-kassan utan också den otroligt orättvisa förändringen i sjukförsäkringen, som Wanja utgöt sin ilska över igår. Jag längtar verkligen redan
till att ta den fajten i valrörelsen 2010, för den gör vi tillsammans, sida vid
sida, fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet, starka och framtidsinriktade.
Solidaritet har inte blivit omodernt, för orättvisor är aldrig lösningen på
Sveriges problem. Det ska vi slåss för i valrörelsen, och det gör vi ihop, precis
som alltid!
Så några ord om kollektivavtalen och den kamp som vi har framför oss
där. Ni känner den mer än många andra, och Wanja gick så utmärkt igenom
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den igår. Jag vill bara säga: Jag delar Wanjas analys och åsikter till hundra
procent, så jag behöver inte gå in på allt utan gör bara några markeringar.
Vi i partiet behöver bidra med den debatt som Wanja lyfte fram, att kollektivavtal är något som inte bara facket har eller har behov av. Det är viktigt
att lyfta fram att de schysta och seriösa företag som också finns i vårt land är
de som också har kollektivavtal och behöver kollektivavtal, om man vill konkurrera på lika villkor.
Jag var på Hotell och Restaurang Fackets kongress. De har ett nytt märke
med en ny kampanj som handlar just om schysta villkor. Det är mycket bra
och en mycket viktig debatt. Nu lyfter också LO-kongressen fram yrkesstoltheten och rätten till inte bara fler jobb utan också bättre jobb. Det var länge
sedan vi i partiet hade en diskussion om arbetsmiljö, arbetsinflytande och
makt över jobbet och jobbets villkor. Det kommer vi till nu, i nästa steg i rådslagen. Där behöver vi verkligen LOs och era förbunds och medlemmars
synpunkter.
Kampen om kollektivavtalen är också en internationell kamp. Vi har alltid tagit striden för löntagarnas rättigheter också i andra länder, och arbetarrörelsen är internationell. Den uppgiften blir bara viktigare och viktigare ju
mer global världens ekonomi blir. Inte minst efter domarna i EG-domstolen
handlar det om alla löntagare i Europa. Då krävs det aktivitet också från vår
regering.
Nu ser man över lagarna i Sverige, men det räcker inte. Det måste till
högljudda röster och hög debatt också i EU. Moderaterna säger i sitt program: Det ska bli lite mindre EU i Sverige och mer Sverige i EU. Men vilket
Sverige då? Är verkligen kollektivavtalen med? Det måste statsministern svara på.
Moderaterna sade direkt efter valvinsten, lite ödmjukt – det var Carl Bildt
som sade det, och han är ju alltid väldigt ödmjuk, eller hur: Nu blir det annorlunda. Sverige har börjat tala, och Europa har börjat lyssna. Men jag hör
inte riktigt, måste jag säga. Är kollektivavtalen med när Sverige talar? Vad är
det Europa ska lyssna till? Det är lite svårt, om man inte höjer rösten och ger
uttryck för precis det Wanja krävde igår.
Ute i landet finns det moderater som ibland glömmer att de ska vara nya
och säger vad de brukar tycka när de var gamla. En riksdagsledamot heter
Bengt-Anders Johansson. Han sade så här: ”EU-domstolens utslag begränsar
fackföreningarnas yttersta vapen, konflikträtten. Det är positivt.” Så låter det
när man glömmer bort att man ska vara ny. Så mycket för det nya arbetarpartiet! Inget arbetarparti sviktar någonsin på försvaret för kollektivavtalen,
kampen mot lönedumpningen och kampen för rätten till konflikt.
Vi är ett arbetarparti. Vi vet vad löntagarnas frågor handlar om. Och vi
står alltid på löntagarnas sida, i Sverige, i Europa, i världen. Det ska vi fortsätta att göra. Om det ska striden vara stor under åren framöver.
Till sist: Över allt detta står också kampen mot rasismen, kampen mot
främlingsfientligheten, kampen mot diskrimineringen, kampen mot homo-
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fobin – helt enkelt kampen för att alla människor har samma värde.
Sverigedemokraterna är ett högerparti. Det är ett parti som går emot löntagarnas rättigheter, mot kvinnors rätt till egna val över sina liv, mot insikten
att kärleken inte känner några gränser. Vi får aldrig någonsin svikta, kamrater, i den debatten. Vi måste ta debatterna där de behövs, i skolor, på arbetsplatser, i fikarum, vid dörrknackningar, i kökssamtal – var det än krävs.
Jag har gjort jämförelsen förut: Det finns ett parti vars partiföreträdare
har uttryckt att Zlatan inte är riktigt svensk. Men Zlatan är en del i att Sverige dess bättre är annorlunda. Zlatan är svensk. Frågeställningen handlar
om: Låt Sverigedemokraterna förbli en högst osvensk företeelse! Om det ska
arbetarrörelsen aldrig svikta! Jag hoppas att Zlatan gör många mål för Sverige
också, när EM börjar!
Allra sist vill jag säga: Varför är vi socialdemokrater? Alla får väl den frågan ibland: Varför är du socialdemokrat? Jag tror – eller hoppas – att många
av oss svarar ungefär så här: Det handlar om längtan till frihet. Arbetarrörelsen har alltid varit en frihetsrörelse. Våra strider har varit friheten för de riktigt många, för rätten till ett arbete, för rätten att få rösta, tycka och säga precis vad man vill, för rätten till inflytande, för rätten att organisera sig, för bostäder med ljus och vatten och innedass i stället för utedass, för kortare
arbetstid, för semester, för drägliga pensioner åt alla – i över hundra år har vi
kämpat för friheten här och i väldigt många andra länder, som i Chile, som
vi talade om igår.
Men det är som med kampen för jämlikhet och för rättvisa: Kampen tar
aldrig slut. Det är den långa raden av insatser som Wanja pratade om igår,
för hundra år sedan och nu och om hundra år. Moderaterna hävdar att friheten nu har ökat – det är vad de säger. Om Ernst Wigforss – den oerhört
elake, klurige finansministern, som socialdemokratin hade förr – fanns här
skulle han rynka surt på näsan, för det gjorde han alltid, berättade Gunnar
Sträng, och så skulle han fråga: Frihet för vem?
För vem ökar friheten när komvux skärs ner, när socialbidragstagarna blir
fler, när högskolan inte räcker till för ungdomskullarna, när privatiseringsvågen rullar in i välfärden, när facket trängs tillbaka och när arbetslösheten ökar
igen? Låg skatt, liten välfärd med minimal omfördelning och svaga löntagarorganisationer betyder en maktförskjutning i samhället – från de många till
de få.
Det är tillsammans vi är starka. Eller nuförtiden kanske man också kan säga: Också tillsammans är jag stark. Individen behöver en större plats i det
kollektiva, och varje kollektiv behöver de starka individerna. Jag kan vara
stark bara om vi gör de samhällsnyttiga insatserna tillsammans. Bara då är jag
stark.
Med den solidariska omfördelningen mellan människor och över livets
olika faser ökar tryggheten och friheten för alla. Vi vägrar acceptera moderaternas systemskifte. Därför säger vi: Rättvis fördelning, välfärd åt alla och
minskade klyftor. När de borgerliga talar om frihet, sök strid! Gå på rygg-
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märgskänslan! Vilken frihet, frihet för vem? Låt dem förklara det!
Jag kan beskriva vår frihetsdröm och den frihetskänslan genom några starka individer. För mig handlar det om Linnea och om att hennes gymnasieval
inte får begränsa hennes frihet för framtiden. För mig handlar det om Amir.
Han går på dagis, är mörklockig och tvåspråkig och är rädd för bollar. Även
han är – och måste få vara – fri att växa utan diskriminering och utan rasism.
Men det handlar också om Minnas frihet att gifta sig med Elisabeth, för
kärleken är det enda som betyder något när man vill gifta sig – inte vilket kön
man har. Och det handlar om Erik och hans mod att höja rösten och säga
ifrån på jobbet och att han aldrig någonsin ska behöva känna att han nog förlorar jobbet om han säger vad han tycker.
Frihet som är makt över sitt eget liv utan att trampa på andra, frihet som
är möjligheter, som är öppenhet och som är respekt – det är frihet för oss.
Det är min socialdemokratiska dröm om frihet, som förutsätter jämlikhet
och rättvis fördelning, och den kan förverkligas bara i solidaritet och samverkan.
Det är arbetarrörelsen – partiet och facket tillsammans!
Tack för att ni ville lyssna!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Kamrater! Det kändes väl skönt!
Tidigare på förmiddagen var det en journalist som frågade mig: När Mona
Sahlin kommer till er kongress, vad vill du att hon ska säga?
Det är alltid svårt. Jag kan ju inte säga att jag inte har några förväntningar.
Men jag kan inte heller stå och rada upp en önskelista över vad vi vill att
Mona ska säga.
Jag sade ungefär så här: Jag vill att Mona ska berätta om socialdemokraterna som ett parti som har väldigt starka ideologiska band till fackföreningsrörelsen, där vi ser att vi vilar på en ideologi och att det är utifrån den vi ska
forma politiken. Jag väntar mig inte en massa besked. Men vill gärna att hon
säger någonting om a-kassan, så att vi känner trygghet i att a-kassan verkligen
ska vara en a-kassa för många och ge den trygghet vi vill.
Jag hade inte kunnat drömma om att Mona skulle hålla ett ideologiskt linjetal av det här slaget. Tack, snälla Mona, för att du kom till vår kongress! Vi
ska hjälpas åt. Vi ska klara alla de valrörelser vi har framför oss. Och vi ska
ha en stark socialdemokratisk regering i Sverige om två år. Du är så välkommen tillbaka då!

GÄSTERNA HÄLSAS, GÄSTERNAS TAL

39

Måndagen den 2 juni
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det är en stor glädje att hälsa Sture
Nordh välkommen. Det är så himla roligt när man har fackliga kamrater i andra centralorganisationer som man kan känna ett så stort förtroende för och
känna så stor ideologisk samhörighet med som jag gör med Sture och som
jag tror att jag inte är ensam om att göra. Jag ska med glädje lyssna till dig
nu, Sture. Välkommen upp!
Sture Nordh, TCOs ordförande: Tack, kära vänner! Tack, Wanja, för den varma hälsningen! Och tack för möjligheten att framföra en hälsning från TCO
till kongressen! Det är ett uttryck för det nära, dagliga samarbete som finns
mellan våra organisationer, nu senast kanske tydligast manifesterat i det gemensamma arbetet för att stödja de papperslösa fackligt som vi har inlett.
LO är den fackliga organisation som har spelat en helt avgörande roll för
det här landets moderna historia. Trots alla de utmaningar som vi ser idag är
jag övertygad om att den rollen kommer att bestå i framtiden. Men det avgörs förstås av hur vi klarar av att ta itu med problemen idag.
Arbetslivet förändras. En mycket större andel välutbildade med högskoleutbildning är på väg ut på arbetsmarknaden. De välutbildade vet sitt värde
och ser inte i lika hög grad facket som något för sig.
Vi utmanas av att alltfler idag har korta, tidsbegränsade anställningar av
olika slag. Det är mer än 700 000, uppemot 800 000 människor, som idag
har tidsbegränsade jobb. De flesta startar sitt arbetsliv i visstidsanställning,
och alldeles för många blir kvar där år ut och år in. Och handen på hjärtat,
kongressombud, hur duktiga är vi fackligt på att stödja dem?
Vi ser att globaliseringen är här. Det är en verklighet för alltfler i det dagliga arbetslivet. Många arbetar utomlands, och alltfler kommer till vårt land
för att arbeta och studera. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, jobbens
livslängd blir kortare, och människor måste ges fler chanser i arbetslivet.
Samtidigt med de här förändringarna och utmaningarna ser vi hur den
fackliga organisationsgraden sjunker. Det beror inte bara på a-kassan, även
om a-kassan har inneburit att så många har kommit från ord till handling eller tvingats lämna sitt medlemskap av ekonomiska skäl. Det är viktigt att vi
också ser att tilltron till de fackliga organisationerna har försvagats successivt
under lång tid.
Det är idag inte lika självklart för den yngre generationen att gå med i
facket. Vi är inte i denna yttersta utkant av världen försedda med någon särskild gen som leder till att det är självklart för oss, när vi kommer upp i yrkesverksam ålder, att gå med i fackliga organisationer.
Kanske har vi inte till fullo förstått vidden av den här förändringen än,
särskilt bland de unga. Men jag är övertygad om att vi står inför en ny och
annorlunda situation.
Det största hotet mot de värderingar som vi gemensamt delar om schysta
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arbetsvillkor, om liv och arbete utan diskriminering och om hur vi ska skapa
världens bästa jobb, det ligger i att antalet oorganiserade växer. Vi måste ifrågasätta varenda facklig aktivitet som vi dagligen ägnar oss åt och ställa oss frågan: Innebär det vi nu gör att vi når fler? Innebär det vi nu gör att vi välkomnar fler till fackligt medlemskap i våra förbund?
Det är nu och under de kommande åren som det avgörs om Sverige ska
bli ett ”vanligt” fackligt land i Europa, med en betydligt lägre andel organiserade. Det är nu det avgörs om vi ska kunna upprätthålla organisationsgraden på den mycket höga nivå vi har haft och fortfarande har. Ingen annan än
vi själva i facket kan ta itu med den frågan.
Jag har sett i era kongresshandlingar – och inte minst betonade Wanja
Lundby-Wedin det i sin kongressinledning – att det här är helt avgörande frågor också för er.
För vår del i TCO startade vi i november förra året tillsammans med våra
förbund ett långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete i syfte att synliggöra
värdet av det fackliga medlemskapet och – inte minst – bidra till kunskapen
om kollektivavtalen och vår avtalsmodell. På det här området har vi helt enkelt inte gjort vår hemläxa.
Alldeles för många tror att villkoren i jobbet är givna, att det är en naturlag eller möjligen en gåva från vår Herre att vi varje år ska ha löneökningar
och lönerevisioner och att villkoren i övrigt är reglerade i lag. Alltför få känner till värdet av kollektivavtalen. Men vet ni vad den goda nyheten är? Jo,
den goda nyheten är att ju mer man vet om avtalen, desto mer positivt inställd är man också till dem.
Låt oss gemensamt ta på oss uppdraget att visa värdet av de avtal som ni
träffar, nationellt och lokalt varenda dag, där det de facto rör sig om tusenlappar i skillnad på värdet av villkoren, men där vi verkar vara för fina för att
ens berätta det för våra egna medlemmar eller de potentiella medlemmarna!
Vårt mål i TCO är att vända utvecklingen, att rekrytera unga välutbildade till facket genom att synliggöra medlemskapets värde men också genom
att välkomna förslag till förändringar av vår verksamhet och visa att de tas på
allvar i verklig facklig förändring. Vi ska bli bättre fackliga organisationer för
de unga i arbetslivet.
Kongressombud! I alla de här frågorna har vi sammanfallande intressen.
Vi måste förstå att bilden av oss i facket sätts av alla fackliga organisationer
tillsammans. En facklig framgång i ett visst förbund gynnar oss alla, eftersom
den ger bilden av vad facket faktiskt betyder, medan ett fackligt misslyckande, dåligt beteende eller till och med en skandal drabbar oss alla. Det finns
inga smitvägar vid sidan om, om inte alla, var och en av oss, gör vårt. Den
insikten är oerhört betydelsefull.
Visst finns risken, när krubban inte är lika välfylld som den var tidigare,
att några försöker hitta genvägar till sin egen framgång. Vi vet av internationella och delvis egna erfarenheter att de som är lättast att locka till medlemskap är de redan aktiva, de som redan är med någon annanstans. De som är
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svårast att få med är naturligtvis de som har beslutat sig för att stå utanför.
Om vi rekryterar av varandra kan det säkert vara gynnsamt för något enskilt förbund, men för den fackliga rörelsen i sin helhet är det fullständigt fel
väg. I stället för högre organisationsgrad smalnar vi av, för att bli allt färre och
smalare organisationer för de redan aktiva.
Nu är det tid att gemensamt sätta målet att vi ska bli fler. Den fackliga
organisationsgraden avgör förmågan att träffa avtal och påverka människors
villkor. Var och en av er här vet vad det betyder när vi inte förmår organisera
och alltfler områden inte täcks av kollektivavtal.
Ursäkta mig, men flera arbetsgivare och flera koncerner har numera som
idé att inte träffa avtal. Det är mycket sällan av rent ideologiska skäl, utan
det är en enkel matematik som det handlar om det är sätt att komma undan
billigare. På vems bekostnad? Jo, på de enskildas. Det måste vi göra synligt!
Vi har ett entydigt, gemensamt intresse i de här frågorna. Jag vill därför
idag bjuda in er i LOs snart helt nyvalda ledning och styrelse att tillsammans
med oss i TCO mötas för att diskutera vad vi kan göra tillsammans och vad
vi kan lära av varandra i detta helt avgörande uppdrag för facklig förnyelse,
modernisering och ökad attraktivitet.
Ingen fråga är viktigare än denna för oss gemensamt, idag och för framtiden. Därför är jag också glad att se med vilket allvar ni diskuterar frågorna
på denna kongress!
Vi har, kongressombud, i TCO och LO en mycket likartad syn på många
fackliga frågor. Dit hör synen på den svenska modellen. Dit hör frågorna om
hur Laval-domens utmaningar behöver omhändertas. Dit hör också omställningsfrågorna, att omställningstryggheten måste förbättras, både genom en
bättre arbetslöshetsförsäkring och genom många chanser till utbildning och
lärande.
Vi behöver säkert fördjupa våra samtal kring utbildning, där det finns en
del skillnader i vår syn mellan organisationerna. Men de är klart överkomliga.
Vi i TCO anser, ungefär som Mona Sahlin uttryckte det hos er igår, att just
utbildningen är av allra största vikt för både individer och företag och för
samhället i sin helhet.
Med de krav som globaliseringen innebär – med mycket tuffare konkurrens, med en kortare livslängd för jobben och ständiga förändringar av arbetena – måste möjligheterna att fylla på med ny kunskap finnas hela tiden. Vi
behöver i Sverige ett Kunskapslyft 2.0 som gäller hela skolsystemet, från förskola och grundskola via bättre gymnasieutbildningar och den högre utbildningen och inte minst möjligheten till ett livslångt lärande och kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.
Vi har haft en underlig diskussion i Sverige under rubriken ”överutbildning”. Det är ett konstigt begrepp. Jag har aldrig någonsin träffat en människa som har haft känslan att de vet för mycket och att detta har varit en stor
börda i deras liv!
Däremot har jag träffat väldigt många som vill lära sig mer. Vem tror,
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kongressombud, att vi möter framtiden bättre med sämre utbildningsnivå i
Sverige? Det regeringen har gjort, genom avvecklingen av möjligheten för
vuxnas lärande och kompetensutveckling, är förödande för oss som löntagare
och för Sveriges framtid.
Jag vet att vi har så mycket att vinna på fortsatt samarbete med er. Därför
är de beslut ni fattar på den här kongressen viktiga också för oss i TCO. Vi
alla här vet att fackligt arbete lönar sig, att det går att påverka. Förmår vi att
nu rätt tolka vår samtid och ta tag i framtidens frågor kommer vi och ni också
att påverka framtiden.
Tack för att ni har lyssnat! All framgång i ert viktiga arbete!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag behöver inte säga mer – den här
applåden säger allt! Tack för att du kom hit! Ni hörde att jag hade rätt i min
inledning: Sture kan man känna förtroende för. Sture har samma ideologiska
ingång i de här frågorna som vi har, och han är en bra ledare för TCO. Det
betyder att LO-TCO har väldigt stora förutsättningar för ett gott samarbete.
Välkommen tillbaka! Nu tar vi kampen tillsammans!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag har fått nöjet att hälsa vår nästa
talare som är inbjuden till kongressen att tala. Det är Jytte Guteland. Som
Mona sade när hon var här och talade: Det finns tre kvinnor som har de finaste uppdragen som kvinnor inom arbetarrörelsen kan ha: arbetets döttrar.
Där får väl Jytte anses vara hoppet bland arbetets döttrar. Hon har ju ändå
åren framför sig. Vi har en fantastisk ordförande för SSU. Det vet ni, och om
ni inte känner Jytte så noga tidigare kommer ni att förstå det när Jytte har
talat. Ordet är ditt, Jytte!
Jytte Guteland, SSUs ordförande: Oj, nu känner man pressen, med den inledningen!
Kongressdeltagare! Fackliga kamrater! Jag vill verkligen inleda med att
tacka för förtroendet att få tala här på er kongress idag. SSU är LOs eget ungdomsförbund, och det är stort att stå här inför er fackliga kamrater.
Idag har jag tänkt på allt som kan gå fel: om jag ska tappa kjolen, om jag
kanske får problem med rösten eller att jag pratar för länge. Så jag har satt
på mig klänning, jag tog med mig vatten upp, och jag har suttit här länge och
försökt korta mitt tal.
Jag var här i lördags också och imponerades av er storslagna inledning.
Först visade min yrkesskada upp sig, och jag började fundera på hur jag skulle
kunna kopiera inledningen till SSUs kongress. Jag satt och tänkte på hur man
skulle kunna anlita samma personer. Sedan blev jag så hänförd av den humoristiska showen att jag glömde bort ungdomsförbundet för en stund. Jag ska
säga att SSUare har humor, för jag garvade åt komikerna.
Annars måste jag säga att jag är väldigt glad att ni har det tema som ni
har. Det känns precis som att det är mitt jobb som ni har som huvudparoll
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för kongressen. Men jag vet att det också finns andra som är stolta. Därför
vill jag passa på att gratulera Wanja och Ulla, som är nyvalda till ledningen,
och Per, som är nytillskottet. Det ska bli jättespännande att få jobba tillsammans med er framöver. Jag är säker på att den facklig-politiska samverkan
kommer att fördjupas den närmaste tiden, för jag vet hur angelägna LOs ledning och jag är om att vi ska stärka vårt facklig-politiska samarbete.
Jag är också glad att få se LOs ledning som den ser ut idag, med Wanja i
spetsen, för jag är så säker på att LO kommer att bidra starkt till en socialdemokratisk valseger 2010.
Jag spände verkligen öronen när Wanja höll tal. Det gör jag alltid, för det
är alltid så spännande att få höra vilka analyser som kommer. Jag vet att de
är mycket kloka.
Jag vet också på ett personligt plan att den nyvalda ledningen kommer att
stötta SSU och mig, för det har jag känt tidigare. Jag är helt säker på att det
kommer att fortsätta. Jag har fått jättemånga exempel på det fina samarbetet
oss emellan. Ni är viktiga för oss, för vi har en gemensam historia, vi har gemensamma värderingar, och vi har ett gemensamt uppdrag. Tillsammans ska
vi rädda den svenska modellen.
Jag vill vika tid här idag åt att prata om vilka hoten är mot den svenska
modellen, hoten mot vår gemensamma välfärd och hoten mot solidariteten.
Jag blir orolig och rädd när jag ser vad den moderatstyrda högerregeringen
genomför just nu. Jag vet att det kommer att ta tid att bygga upp igen, om
de får fortsätta. Jag är rädd för kilarna de slår in mellan människor och att de
försvagar både välfärden och den svenska fackföreningsrörelsen. Jag blir riktigt rädd när jag ser hur arbetare ställs mot varandra i en underbudskonkurrens på arbetsmarknaden.
Men rädsla, mina vänner, är ingen bra drivkraft. Vi har aldrig varit – och
vi kommer aldrig att bli – en defensiv rörelse. Vi går tvärtom på offensiven,
och vi gör det tillsammans – fackföreningsrörelsen, socialdemokratin och
ungdomsförbundet, hand i hand, sida vid sida. Nu, kamrater, måste vi kavla
upp ärmarna och kämpa tillsammans. Vi vet att vi kan vinna en röd, solidarisk framtid endast om vi står starka tillsammans.
Men inga segrar är givna. Hur ska svenska folket kunna avvika från en blå
och nyliberal väg om det inte finns en röd skylt till vänster med en tydlig vägbeskrivning och måltavla? Jag vill därför tala med er om våra idéer och våra
tankar om framtiden, både kring hur vi skapar fler bostäder och jobb och hur
vi ser till att värna sammanhållningen och bekämpa rasismen.
Innan vi gör det måste vi beskriva vad högerregeringen gör. Sverige har
blivit hårdare. Den moderatstyrda högerregeringen har i en kraftfull offensiv
riktat in sig på grundstenarna i den svenska modellen. Försäkringarna för de
arbetslösa och sjuka har blivit både dyrare och sämre. En låglönemarknad
växer nu fram i snabb takt, och över en miljon svenskar i arbetsför ålder riskerar att möta lågkonjunkturen oförsäkrade.
SSUs svar är tydligt: a-kassan måste repareras fullt ut.
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Kamrater! Littorin och moderaterna säger ibland att de älskar kollektivavtalen. Men du kan inte gilla den svenska modellen och samtidigt vilja avskaffa inkomsttryggheten. Du kan inte värna den jämlika arbetsmarknaden
och samtidigt utan kamp låta EG-domstolen ge sig på de svenska kollektivavtalen.
Jag vill därför här idag, precis som Wanja gjorde i sitt inledningstal, avkräva regeringen Reinfeldt ett svar. Vill ni försvara den svenska modellen,
med jämnstarka parter, eller vill ni bakvägen, genom Svenskt Näringslivs betalda jurister, urholka vår gemensamma modell? Ni är svaret skyldiga!
Socialdemokratin ska värna och skydda kollektivavtalen, och jag tvivlar
inte en sekund på min kärlek till facket.
Klasskillnaderna har ökat i Sverige. Välfärden hotas just nu av den största
förmögenhetsöverföringen i modern tid. Socialbidragen ökar i hälften av landets kommuner, de långtidsarbetslösa unga har tredubblats sedan valet, och
antalet fattiga barn blir fler i högkonjunktur. Men Fredriks och Filippas grannar i Täby, de har fått skattesänkningar på hundratusentals kronor. Pengar
som vi vet behövs för att täcka hålen i skolan och i välfärden fyller idag redan
välfyllda kontokort hos det moderata ovanförskapet.
Man funderar ibland över hur det står till med den moderata logiken. Att
hungriga lejon jagar bäst tycker moderaterna. Men hur kommer det sig att
det gäller bara vissa? Med Reinfeldts logik borde de mätta magar han nu göder i Äppelviken ha slutat jaga för länge sedan!
Vem är det egentligen som ska få incitament och drivkraft? Är det barnen
i skolan? Tror Fredrik Reinfeldt att skattesänkningarna för de rika i Täby
gläder barnen i skolan? Eller är det drivkraft för Sverige vi behöver? Tror
Anders E. Borg att kakan blir större bara om vissa redan är proppmätta?
Sida vid sida med folket – så sade Fredrik Reinfeldt. Jag undrar just om
han känner att han står sida vid sida med Kalle och Jasmine, som nu möter
en öppen arbetslöshet på grund av att regeringen har dragit ner 12 000 platser på komvux eller på grund av att regeringen har monterat ner arbetsmarknadspolitiken. Eller tror Fredrik att Annika känner sig som polare med statsministern, när hon nu tvingas till socialen eftersom a-kassan inte räcker till
mat och husrum?
Kongressdeltagare! Sverige har blivit fattigare. Moderatregeringen rear ut
våra gemensamma tillgångar. Ingenting verkar längre vara fint nog att äga
tillsammans. Staten är inte den bästa ägaren, säger Mats Odell, och så säljer
han svenska börsen till Dubai. Fredrik och Filippa slår sina huvuden ihop och
lanserar ”Vårdslakt Stockholm”. Då blir vårdcentralerna fler i Äppelviken
och färre i norra Botkyrka.
5 000 fler bostadslösa varje vecka, stod det i Stockholmsmedia häromdagen. Byggnadstakten är lägst i Norden. Men även här har borgerligheten svaren: Höj priserna – då minskar efterfrågan. Men behoven funkar faktiskt inte
så. På samma sätt som ingen blir mindre törstig bara därför att det är dyrt
med vatten får ingen av de 200 000 ungdomar som nu står i bostadskö min-
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dre behov av en bostad bara därför att hyrorna stiger.
Sverige hotas just nu av en omvänd Robin Hood-politik. Skillnaden är att
det är ingen som flyr till Sherwoodskogen – pengaflykten går till Äppelviken,
Dubai och Täby.
I valet putsade de upp fasaderna, krattade grusgångarna och vinkade vänligt till väljarna. Men bakom den äppeldoftande villaträdgårdsfasaden i Reinfeldts Täby härskar nyliberalism. Välfärd, solidaritet och kollektivavtal är bara
vackra valtal när Per Schlingmann håller i trådarna – det betyder ingenting.
Kamrater! De svenska inkomstklyftorna ökar nu snabbast i Europa. Det
är dags för en socialdemokratisk jämlikhetsoffensiv. Det är dags att vi tillsammans bygger en gemensam vision och ett program för att vinna tillbaka
väljarna och förtroendet för oss som politisk rörelse.
Socialdemokratin behöver drömmar och visioner. Jag ser tre områden där
den stora kampen ska stå 2010. Det handlar om hur vi bor, om våra jobb och
om hur vi krossar rasismen och bygger ett mångfaldssamhälle i Sverige.
Vi SSUare känner att det vänder nu. Det finns ett engagemang och en ilska mot Mats Odell, som har avskaffat bostadspolitiken. Möjligheten att bli
vuxen, bygga en framtid, kunna flytta och bilda familj är viktigt för framtidens unga. Att en minister som är kristdemokrat och heter Mats och har varit hemmaboende hos mamma tills han var 49 år ska få slå in en kil i ungt
folks framtid är så jädrans orättvist! Det finns många unga som nu vill göra
något åt det.
Kongressdeltagare! Det är dags att göra bostaden och hemmet till en fråga
som angår oss alla. Bostaden är ingen handelsvara och inget söndagsnöje med
visningar och skenande priser. Bostaden är en förutsättning för jobb och tillväxt, en mänsklig rättighet och en förutsättning för unga att bli vuxna.
Det är därför jag är så stolt över att SSU antog en egen bostadspolitisk
rapport för två veckor sedan. Den heter Det svenska mångfaldshemmet. Där
föreslår vi ett nytt bostadspolitiskt projekt med mellan en halv och en miljon
bostäder som ska byggas de kommande tolv åren och omfattande renoveringar av miljonprogrammet. Nu tar SSU på sig ledartröjan. Vi nöjer oss inte
förrän den första spaden är satt i jorden.
Arbetet och jobben är grunden till vår välfärd och det viktigaste steget i
kampen om ojämlikheten. Aldrig mer får vi tappa kampen om jobben. Vi
måste lära oss läxan från förra valrörelsen och komma med framtidens fräschaste idéer om hur vi får fler jobb till Sverige.
Jag lovar att SSU ska anstränga sig, utbilda sig och satsa på samarbete när
det gäller kampen för fackliga rättigheter. Vi ska inte bara vara på skolor utan
också bli en drivkraft på arbetsplatser. Vi ska hitta de ungdomar som jobbar
med ”regn-och-sol-kontrakt” på kaféer och restauranger i exempelvis skärgården eller dem som tvingas jobba svart tidiga morgnar på hotell och i
trappuppgångar.
Tillsammans med hela LO-familjen vill vi SSUare förenas i målet om ett
arbete för alla och också i kampen för världens bästa jobb. Jag ser fram emot
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höstens arbete, och jag utgår från att vi ska ha ett tätt samarbete kring det vi
SSUare kallar ”koll arbetsmarknad”. Där kommer vi att besöka så många
unga arbetsplatser som möjligt och fråga ungdomar, arbetande inom LO-familjens branschområden, om deras arbetssituation, om deras livsdrömmar
och vad de upplever som problem i sin vardag. Jag hoppas att vi ska göra det
tillsammans.
Det är ett löfte från mig och SSU. Vi ska vara med längst framme, för
LO-medlemmarnas skull, för arbetarna och för den facklig-politiska samverkan. Vi kan, vi vill och vi behövs!
Kamrater! Det handlar inte bara om arbetsmiljön och den fackliga kampen. Det handlar också om dem som inte är med. Vi vill därför ha ett löfte
från er också. Vi vill att ni kämpar inte bara för ungas arbetsvillkor utan också för de unga arbetslösa som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Regeringen kommer inte att göra det. Ungdomsarbetslösheten har trefaldigats
sedan regeringsskiftet, och det är under en högkonjunktur. Det krävs att LO
och socialdemokratin tillsammans kämpar så att ingen ung ska behöva möta
en kall hand från arbetsmarknaden.
Under dagen har vi SSUare presenterat en rapport om både fler och bättre jobb. Jag har pratat om behoven av praktik för ungdomar. Vi vet att en av
fyra ungdomar kommer in på sitt första jobb den vägen. Vi har pratat om att
äldre i vården ska vara mentorer till de unga, och vi har pratat om behovet
av ett nytt kunskapslyft.
Ni är hemskt välkomna till oss och vår monter här utanför, för att prata
om våra idéer om hur vi skapar inte bara ”världens bästa jobb” utan också
världens ”flesta” jobb framöver.
Vi SSUare upplever det fruktansvärt provocerande att se hur moderatregeringen försämrar unga människors möjligheter att få jobb – när de nu
hade så hög svansföring i den frågan. Sven Otto Littorin och hans kompisar
i regeringen har i princip beslutat att skrota arbetsmarknadspolitiken och
vuxenutbildningen eller åtminstone skurit ner den så att den inte kan verka
som den gjorde förut.
Unga arbetslösa ska sitta 30 timmar i veckan och söka jobb som kanske inte
finns. Det liknar faktiskt mest husarrest, för oavsett om det finns några jobb
att söka eller inte ska de sitta där pliktskyldigt. Just när livet borde innehålla
mest möjligheter möts man av en kall hand och beskedet: Du duger inte.
Det krävs inte mycket inlevelseförmåga för att förstå vad den typen av signaler innebär för unga. Att inte ges möjlighet att etablera sig i vuxenlivet är att
förneka unga människor framtidstro. Nej, ovanförskapets partier har aldrig
kämpat för att inkludera några eller bryta något utanförskap. De gillar ju att
tala om vi och de – vi duktiga och skötsamma och så ni andra. Aldrig har man
väl hört någon moderat kalla sig representant från utanförskapet. Nej, det är
ett skickligt spel för att mobilisera och skapa rädsla. Vi som har jobb – ni som
är arbetslösa. Vi som är friska – ni som är sjuka. Vi svenskar – ni invandrare.
Kongressdeltagare! Det är en farlig retorik, för den delar in oss i grupper.

GÄSTERNA HÄLSAS, GÄSTERNAS TAL

47

Och den moderatstyrda regeringen missar helt att den stora utmaningen för
framtidens Sverige är att skapa sammanhållning och hindra de främlingsfientliga från inflytande i nästa val.
SSU har en kampanj som heter ”Välkommen till Sverige”. Vi vill uppmärksamma på att klassklyftorna ökar i vårt land. Men vi vill också varna för
att klassklyftor i ett samhälle som präglas av mycket fördomar och rädslor
riskerar att leda till ökad främlingsfientlighet.
Vi har ett dubbelt uppdrag. Vi måste både ingjuta hopp hos dem som
drabbats av den allt tuffare politiken och sticka hål på fördomarna. De främlingsfientligas paroller ”De tar våra jobb” eller ”Sverige åt svenskarna” drabbar ju främst den som känner brist på framtidstro.
Vi bekämpar hopplösheten genom att skapa en jämlik skola, öka antalet
jobb och ge ungdomar möjlighet att skaffa en bostad. Vi sticker hål på fördomarna genom att folkbilda om att Sverige är ett mångfaldssamhälle.
Trygghet och framtidstro är den bästa medicinen mot intolerans och främlingsrädsla.
Jag har frågor. Varför används ordet ”invandrare” om människor som är
uppväxta i Sverige? Varför betraktas människor som bor i Sverige som mer
eller mindre svenska beroende på hudfärg, hårfärg eller religion? Varför får
inte min kompis, som har rötter utanför Sverige, forma sin identitet fri från
fördomen om att hon är främling i sitt eget land?
Kongressdeltagare! Jag är glad att ni går före. Jag är glad att ni ser att människor med utländsk bakgrund ofta får de sämre lönerna och de sämre villkoren, hur ni kämpar för att ge en röst åt dem som inte hörs.
Vi måste nu gemensamt – på arbetsplatser och skolor och i bostadsområdena – prata om människovärdet, beskriva att alla är lika men ändå olika, att
mångfald alltid är bättre än enfald, att Jimmie Åkesson är både arbetarfientlig, kvinnofientlig och främlingsfientlig. Om vi gör vår hemläxa nu kommer
vi att få en sverigedemokratfri riksdag i nästa val!
Jag är glad över att ni antar ett program för att stötta de papperslösa. Likheterna mellan deras situation och arbetarnas situation för 100 år sedan är
slående. Nu utnyttjas arbetskraft som städpatruller i hamburgerbarerna nattetid eller som oförsäkrade byggare anställda av ljusskygga underleverantörer. Många av dem som förolyckas på den svenska arbetsmarknaden är inhyrd utländsk arbetskraft.
Vi måste organisera dem som inte är organiserade. Men vi måste också se
dem som utnyttjas som svart arbetskraft på krogen när gästerna har gått hem.
De som är utan papper är inte utan hopp och drömmar.
Det sägs att mellan 10 000 och 30 000 papperslösa vistas i Sverige.
Många av dem utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare. Häromdagen kunde
man läsa i LO-tidningen att till och med det fashionabla varuhuset NK hade
utnyttjat svart, utländsk arbetskraft. Men det finns liknande avslöjanden
också på Skanskas och JMs prestigebyggen.
Det är en utbredd cynism, och det är i grunden en jäkligt haltande männis-
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kosyn som ligger bakom hos dem som anställer svart arbetskraft. Tror ni att
Borg, Borelius eller någon av de andra moderater som har påträffats med svart
arbetskraft kommer att göra något åt det här problemet? Det tror inte jag. Nej,
vi måste göra det själva. Och vi SSUare litar på att LO kommer att gå före och
se till att de papperslösa får samma stöd och hjälp från er som era medlemmar.
Kongressdeltagare! Jämlikhet handlar om att alla, oavsett vilka förutsättningar man hade från början, ska få en rättvis och likvärdig chans i livet. Om
alla ska få chansen att uppfylla sina bästa stämningars längtan, då krävs det
olika resurser. Den socialdemokratiska regeringen glömde det ibland, men
regeringen Reinfeldt skiter i det!
Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter kräver visioner: ett schyst
språkstöd i skolan, en kurator som kan lyssna, en extramorfar som hjälper till
med läsningen, utbildade lärare, en kul fritid för alla, inte bara för dem med
tjockast plånbok, rejäla satsningar på högre studier, tuffare antidiskrimineringslagar och en förståelse för att strukturell rasism släcker och utplånar
drömmar och gör Sverige till ett fattigt land.
Det är dags att beskriva att Sverige är ett mångfaldssamhälle. Anna, Alaa,
Daniel, Danish, Elisabeth, Elzbieta – vi är alla svenskar.
Kamrater! Nu knyter vi nävarna tillsammans, sträcker på ryggarna och
höjer rösterna – mot borgerligheten och hotet mot vår svenska modell, för
välfärden och solidariteten men också för fler jobb och schystare bostäder
och för ett Sverige för alla.
Slutligen vill jag säga: SSU växer, men vi vill växa ännu mer. Vi har lärt
oss vår läxa, och vi vill ut och kämpa tillsammans med er, alla fackliga kamrater. Jag vet att vi kan och vill, och jag vet att vi behövs.
Jag hoppas att vi ska göra det tillsammans! Vi ses i verksamheten! Tack!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jytte står här och säger att hon blir
rörd. Det är fantastiskt att få ta emot en sådan hyllning som Jytte nu fick,
men det är hon mer än väl värd. Jag vill bara säga det till dig, Jytte, för du
sade att du vill vara med i vår kamp. Vi behöver er i vår kamp. Jag tyckte att
du väldigt väl uttryckte vad vi måste göra.
Jag lyssnade i morse på radion, och då var Jytte där och sade att vi inte
har gjort tillräckligt när det gäller att ta kampen mot långtidsarbetslösheten
för ungdomar. Vi är lite för svaga i LO, och socialdemokraterna var lite svaga. Det är precis så SSU ska vara. Ni ska vara där. Ni ska vara som en liten
blåslampa i häcken på oss. Men det ska inte vara så att vi kan släcka den lätt,
utan vi ska förstå att vi måste lyssna på SSU, för SSU kanske ser sådant som
vi inte ser, för de står ständigt bland unga människor och möter unga människors drömmar, visioner och ibland besvikelser.
Vi ska vara med, och vi ska absolut ta kampen mot det som du talade om
så bra. Kvinnofientlig, arbetarfientlig, främlingsfientlig – och jag skulle vilja
tillägga antidemokratisk och rasistisk – vi ska ta kampen mot sverigedemokraterna tillsammans! Det ska vi göra, Jytte!
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Tisdagen den 3 juni
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Kamrater! Vi ägnar större delen av
veckan åt att fundera över hur vi ska vässa vår politik för att jobba mer tvärfackligt inom LO. Men igår hade vi en av de kamrater som är viktiga för oss
för att jobba tvärfackligt också mellan huvudorganisationerna.
Vi har tre huvudorganisationer i Sverige, och det är väldigt viktigt för oss
att vi har en god samverkan med både TCO och Saco. Det är en stor glädje att
till vår kongress få hälsa välkommen också Sacos ordförande Anna Ekström.
Anna Ekström, ordförande för Saco: Tack så hemskt mycket! Förra gången
jag var här var jag så glad och tacksam att jag som första Saco-ordförande i
historien blev inbjuden att tala till en LO-kongress. Den här gången kan jag
väl säga: Tack för att jag fick komma tillbaka – det var väldigt hyggligt!
Jag är uppfostrad i en familj som har präglats mycket av fackligt arbete –
det berättade jag sist. Tyvärr kunde inte mamma komma med idag, men hon
hälsar till Stina att ni ses ikväll, och pappa följer i alla fall med. Det kan vara
skönt att ha lite släktsupport.
Min mamma sade till mig, när jag valdes till Saco-ordförande, att hon
med sin erfarenhet från fackligt arbete på golvet under många decennier,
aldrig hade förstått varför Saco och LO inte gjorde mer saker ihop på det
centrala planet. På det lokala planet tyckte hon att det gick himla bra att
samarbeta.
Det har jag funderat mycket över under mina år som företrädare för
Sveriges akademiker. Jag tror att ni har hittat en av förklaringarna i ert kongressmaterial. En sak som förenar oss tror jag är att vi har världens bästa jobb.
Vi älskar våra jobb, på gott och ont. Vi må tycka illa om villkoren, om lönerna, om cheferna, om arbetsgivarna, ibland till och med om arbetskamraterna
och i mörka stunder till och med om kunderna och patienterna och allt vad
det är. Men våra jobb gillar vi.
Jag är övertygad om att LO i sitt kongressmaterial, när ni poängterar att
ni har världens bästa jobb, har hittat något mycket viktigt. Jag tror att både
era medlemmar och våra medlemmar känner på riktigt att de har världens
bästa jobb.
Jag kollade med en kompis som heter Thomas, som är elektriker. Jag frågade honom vad han tyckte om sitt jobb. Det gjorde jag inte för att göra en
enkät inför det här talet, utan det var något vi pratade om när vi satt och åt
middag för några år sedan.
Då sade han fullkomligt självklart: Elektrikern är den perfekta hantverkaren. Det är svårt. Man måste faktiskt klura lite. Man blir förbannad när man
ser någon som har gjort ett dåligt jobb – eftersom det faktiskt är himla svårt.
Man måste ha en ordentlig utbildning. Men det räcker inte – man måste lära
sig hela livet ut.
Ingen klarar sig utan oss, sade han lite drygt. Det spelar ingen roll om det
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är ett stort eller litet bygge, om det är en gammalt eller ett nytt hus. Det spelar ingen roll om det är norr eller söder, öster eller väster. Utan oss funkar
det helt enkelt inte. Ingen, sade han, klarar sig om jag inte gör ett bra jobb.
Ingen kan tala om för mig hur jag ska göra jobbet, för jag gör det bäst.
Ni skrattar åt det, men jag kan säga att det finns en som fortfarande blir
upprörd. Två år efter den middagen stod jag och min svåger Janne, som är
byggnadssnickare, och eldade i trädgården. Janne sade plötsligt, rakt ut i luften: Hur fan kan man säga att elektriker är den bästa hantverkaren? Det är
ju byggnadssnickaren!
Det roliga var att hans beskrivning av varför byggnadssnickare var så ruskigt viktiga var ganska lik Thomas beskrivning. Men det allra roligaste är att
jag faktiskt har en kompis som heter Angeles, som är tandläkare, och när hon
beskriver varför tandläkare är världens bästa jobb, då låter det helt snarlikt.
Av hela ”Thomaslistan” som jag kom ihåg var det bara en sak som hon
sade och som jag är säker på att Thomas håller med om: Det bästa med att
vara tandläkare, säger hon, är friheten. Jag kan klara mig som anställd, jag
kan klara mig som chef, jag kan klara mig som egenföretagare. Jag vet att jag
kan ta jobb i alla Europas länder och de flesta länder i världen. Det är det
bästa med att vara tandläkare! Jag är säker på att Thomas hade skrivit under
på det.
En annan sak som förenar de starka yrkesgrupper som vi på olika sätt företräder är att de har en utbildning som är viktig för att de ska kunna göra
jobbet. Ibland gör man misstaget att man tänker: Utbildning är något man
får på högskolan. Men här vill jag också ge en eloge till LO, för att LO så
otroligt effektivt under den gångna kongressperioden har lyft fram betydelsen av gymnasieutbildningen och hur viktig gymnasieskolan är som yrkesförberedande.
Här finns det mycket att göra i Sverige, och nu kommer vi tillbaka till en
sak som förenar högskoleyrkena och gymnasieyrkena, högskoleutbildningarna och gymnasieutbildningarna. Under senare år har det uppstått större och
större luckor på det område som kanske är det allra viktigaste, om man vill
att den utbildning man får ska kunna omsättas i att göra nytta ute i arbetslivet, nämligen kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
På en del områdena ser man det genom att det har blivit lite sämre. Så
tycker jag att det är med civilingenjörsutbildningarna. Där var det faktiskt
bättre förr, när man hade mer praktik och större krav på praktik och där arbetsgivarna ställde upp mer med praktik. Här finns det ett viktigt arbete att
göra för att våra ingenjörer ska få en utbildning som är mer praktiskt inriktad.
Att det har blivit sämre ser man också på gymnasieskolans olika yrkesförberedande program för karlar. Där tycker jag att LO klart och tydligt har belagt att det har skett nerdragningar och att kommunerna har prioriterat billigare utbildningar, så att de utbildningar som kräver mycket resurser i form
av maskiner, utrustning och praktik har blivit lidande.
Men vi ser detta också på de utbildningar där det går många kvinnor, för
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de har olustigt nog aldrig haft en särskilt bra anknytning till arbetslivet. Jag
tycker till exempel att undersköterskeutbildningen är ett sådant exempel.
Vårdprogrammet är ett område där LO och Kommunalarbetareförbundet
förtjänstfullt har lyft fram att det krävs mer resurser och bättre kvalitet.
Den som har gått en utbildning har förstås ett gigantiskt intresse. Vad är
det för intresse? Jo, det är att göra nytta. Det finns inget – eller i varje fall få
saker – som är så roligt som att göra nytta med den utbildning man har skaffat sig. Utbildningen är en investering. För unga människor men också för
äldre människor är det investering i tid. Varje år i gymnasiet eller på högskolan är mer än 2 procent av livslönen – kom ihåg det! Det är en investering i
tid.
Det är en investering i pengar på det sättet. För flera av utbildningarna
får man låna för att kunna ta sig genom utbildningarna. Det är en investering
i engagemang. Den som väljer en utbildning gör det för att man faktiskt vill
jobba med de här sakerna. Man är ruskigt intresserad. Vi alla väljer våra utbildningar och våra yrken rätt mycket med hjärtat. Då vill vi faktiskt att den
kärlek och det engagemang som vi lägger ner i vår utbildning ska komma oss
själva och samhället till nytta. Utbildning som inte kommer till nytta är inte
lika roligt.
Utbildning är aldrig gratis. Jag hörde att ni igår på kongressen fick höra
att det inte fanns något som hette överutbildning, eftersom det inte fanns
några människor som hade för mycket utbildning. Så enkelt kan man förstås
se saken. Men det finns väldigt många människor som har en utbildning som
de inte får någon användning för, och det är ett brott!
I min värld är överutbildning en realitet. I er värld är överutbildning också
en realitet. Det skriver ni jätteintressant i ert kongressmaterial under rubriken Gäster på arbetsplatserna.
Vad är då lösningen på bekymret att många människor i Sverige och även
i utlandet har en längre eller kortare utbildning som de inte får användning
för? Är det att minska på utbildningsambitionerna? Nej, tvärtom, det är att
öka utbildningsambitionerna. Det är att satsa mycket mer på att den utbildning som våra ungdomar får och som samhället ser till att den finns ska vara
så bra, så full av resurser och så anpassad till arbetslivets krav att man lär sig
att göra nytta – inte så att den blir mesig och inte så att man lär sig att bocka
och buga för arbetsgivarna.
Det kräver pengar. Det är de billiga utbildningarna som leder till överutbildning snarare än de dyra utbildningarna. Den slutsats vi ska dra när våra
och ibland också era medlemmar inte får användning för den utbildning som
man har fått i högskola eller gymnasieskola är förstås att utbildningarna ska
bli bättre. Utbildningarna ska ge unga människor förutsättningar att göra det
bästa av sina liv med hjälp av utbildningen.
Då krävs det praktik. Det krävs moment som anknyter till arbetslivet.
Det krävs också antagligen moment som anknyter till möjligheterna att starta eget, som jag tror kommer att bli en realitet för många av våra medlem-
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mar. Det krävs också moment som anknyter till att våra medlemmar ska ha
förutsättningar att jobba som kallskänkor, elektriker, tandläkare, arkitekter
och vad vi nu är över hela Europa.
Den framtida arbetsmarknaden kommer att ge mycket större möjligheter
för våra medlemmar att få jobb i andra länder. De möjligheterna tycker jag
att vi ska ta till vara och bejaka. Det ska vi göra också genom att välkomna
utländska kolleger som kommer hit och jobbar.
Det jobb vi kan göra för att Sverige ska bli en arbetsmarknad för många
nationaliteter, där man ses som bärare av yrkeskunskaper snarare än bärare
av något slags etnicitet, är inte bara ett allmänintresse, utan det kan vi ha lite
egennytta av, när våra medlemmar får större möjligheter att jobba i andra
länder.
Min önskan är att vi tillsammans ska jobba med de frågor som handlar om
att inte bara förklara utan också förverkliga att våra medlemmar har världens
bästa jobb.
Med de orden vill jag inte bara tacka för att jag fick komma hit utan också
tacka för att det samarbete som vi har haft under de gångna fyra åren, sedan
jag stod här senast, faktiskt har varit väldigt bra.
Jag ska inte bara sockra, utan jag ska också säga: Visst tycker vi olika
ibland. Vi hittar olika lösningar. Jag tycker att löneskillnaderna ska öka. Ni
tycker att de ska minska. Jag tycker att rörligheten över gränserna ska öka.
Där hittar vi inte varandra i de praktiska lösningarna.
Men det funkar ju, för vi gillar varandra. Vi respekterar varandras olika
utgångspunkter. Vi respekterar att vi har sammanfallande intressen och ibland motstående intressen. Men för det allra mesta jobbar vi ruskigt bra ihop.
Jag tror att skälet till att vi har så lätt att finna varandra är att vi faktiskt har
världens bästa jobb.
Tack så mycket!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Ett stort tack till Anna för att du
kom hit. Som du säger: Vi har många frågor att samarbeta kring, även om vi
inte alltid tycker lika. Men vi har en gemensam kamp att ta här hemma, och
vi har en gemensam kamp att ta internationellt. Tack så mycket för att du
kom hit!
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Nu har jag nöjet att presentera vår
sista gästtalare på kongressen. Han brukar tala när vi behandlar internationella frågor men tyvärr kunde han inte komma i söndags för då var han på
ett mycket viktigt möte i Genève. Jag är säker på att han kommer att berätta
något om det därför att det var viktigt för oss också. För första gången på en
kongress kan jag presentera generalsekreteraren för IFS, den internationella
fackliga samorganisationen, men det är inte första gången som jag presenterar Guy Ryder. Innan han blev generalsekreterare för IFS var han generalsekreterare för FFI, Fria Fackföreningsinternationalen. Men som vi sade i sön-
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dags så har vi nu en och bara en stark internationell facklig samorganisation
och Guy Ryder är den organisationens första generalsekreterare. Jag hälsar
honom varmt välkommen. Ordet är ditt, Guy.
Guy Ryder, IFS generalsekreterare: Tack Wanja för den vänliga presentationen.
Kära kollegor: Jag misstänker att ni också utan Wanjas presentation skulle
ha förstått att jag var en internationell gäst. Jag talar inte bara fel språk, jag
bär också slips och kavaj. Den som kommer så klädd på kongressens fjärde
dag kan möjligen vara kandidat till revisorsuppdrag men annars en internationell gäst.
Alltså, tack för det här tillfället att få framföra broderliga hälsningar från
IFS och våra 168 miljoner medlemmar i alla delar av världen. Jag skulle förstås önska er en framgångsrik kongress men den är ju nästan över, så i stället
önskar jag er framgång under de kommande fyra åren. Jag har hela morgonen
lyssnat mycket uppmärksamt på era diskussioner och jag måste säga att jag
är imponerad. Jag kommer att ta med mig många saker tillbaka till Bryssel
och berätta för mina kollegor imorgon bitti. Jag kommer att berätta om de
sjungande delegaterna! Jag vet att jag missade det igår men det var inte så
dumt idag heller. Jag kommer också att berätta att ni avslutar kongressen
inte bara med en fest utan med en demonstration också. En intressant kombination. Jag kommer att berätta för dem om resolutionen om användning
av humor i det fackliga arbetet och om detta underbara varma sommarväder.
Och de kommer att säga – ”Men Guy, är du säker på att du var i Sverige?”.
De vet att jag brukar vara lite förvirrad ibland, men jag kommer att svara ”Ja,
jag tror det. Vi fick lax till lunch så jag tror det.”
Kamrater: Det är inte så att jag inte visste det förut, men jag har verkligen
fått det bekräftat på nytt genom morgonens diskussioner och när jag talat
med alla mina vänner här. Idag står LO och hela den svenska fackföreningsrörelsen inför ganska stora utmaningar som en följd av både inrikespolitiska
händelser och den senaste utvecklingen i Europa. Och de kommer ovanpå
alla de andra frågor ni möter genom globaliseringen och som alla våra medlemsorganisationer över världen har gemensamt med er. Jag måste säga att
jag tycker att ni gjort några mycket positiva och progressiva ställningstaganden när det gäller globaliseringen och det gratulerar jag er till.
Som ni nog förstår kommer allt detta som lite av en överraskning för alla
LOs vänner överallt i världen. Det påminner oss alla om att den ganska idealiserade bilden av Sverige som ett samhälle där fackföreningsrörelsens och
den sociala rättvisans centrala roll garanteras permanent av brett socialt samförstånd, era politiska bundsförvanter, stödjande institutioner och, givetvis,
av er egen styrka, inte helt stämmer överens med dagens verklighet och inte
kan tas för given.
Jag minns att när jag var här för fyra år sedan, som Wanja nyss nämnde,
tyckte jag att kongressen antog ett underbart uttalande om era värderingar
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och fackliga mål och sade mycket tydligt att de var ”värda att kämpa för”. De
senaste fyra åren har bekräftat att vi alltid måste kämpa för dem och att ni,
som så många andra, befinner er i strid. Och i det sammanhanget tror jag att
er kongress uppmaning om ”Världens bästa jobb” är en kamp som alla IFS
medlemsorganisationer är engagerade i när vi strävar efter anständigt arbete
för alla. Det finns många människor i världen idag; regeringar, arbetsgivare
och ideologer, som tror – eller försöker få oss att tro – att ekonomisk framgång bara kan uppnås genom att man försämrar jobben, inte genom att göra
dem bättre. Därför tror jag att det ni säger idag är utomordentligt viktigt i
Sverige förstås, men också i hela världen och vi vill föra den kampen tillsammans med er.
Men vad betyder bra jobb – de bästa jobben? För det första, och som ni
påpekade, betyder det anständiga löner för alla. Vi vet att den andel av nationalinkomsten som går till arbetstagarna krymper i praktiskt taget alla länder och att lönerna stagnerar eller sjunker samtidigt som företagens vinster
fortsätter att skjuta i höjden. Företagen har allt större förhandlingsmakt och
använder den för att slingra sig undan skatter, lagar och regelverk, till sin
egen fördel och löntagarnas nackdel och – vilket blir allt tydligare – till nackdel för våra samhällen i stort. Och regeringarna låter dem göra det.
Bra jobb betyder också trygg och hälsosam arbetsmiljö. Men vi vet att
varje år dör minst två miljoner människor på grund av arbetsrelaterade
olyckor och sjukdomar. Och det minns vi den 28 april varje år, på vår internationella sorgedag. Det är en förskräcklig massaker som måste stoppas.
Bra jobb betyder också att diskriminering i alla former måste undanröjas
och era diskussioner i morse om det var fantastiska. Diskrimineringen är särskilt stor på ett område – det gäller kvinnor. Våra siffror i IFS visar att de i
genomsnitt tjänar 16 procent mindre än män för samma arbete. Det är en
stor skillnad och det värsta är att den växer i stället för att minska. Här finns
förstås också det ökade trycket från migrationen som till största delen beror
på misslyckad utveckling i utvandrarnas hemländer. Och allt detta mot en
bakgrund där omsorgen om säkerheten verkar gå före mänskliga rättigheter,
vilket ställer våra samhällen inför nya svårigheter där jag tror att fackföreningarna måste ta på sig en ledande roll. Och det ansvaret tar ni i dag. Gratulerar.
Goda jobb förutsätter vidare arbete för att skydda miljön och bekämpa
klimatförändringar. Jag måste säga att den tid som jag så väl minns, när miljöskydd verkade vara något bara för de svenska facken och era nordiska kollegor, nu är borta. Jag kommer ihåg att en kollega från Afrika då sa till mig
”ja de här miljögrejorna, de är sånt som de som inte har verkliga problem att
tampas med pratar om på fackliga möten”. Men nu är klimatförändringen allas problem. IFS som helhet har gjort den till en global prioritering. Om det
inte vore för att ni är alldeles för snälla skulle ni kunna säga ”Det var minsann
på tiden!” och ”Vad var det vi sa?”, men det gör ni ju inte.
Vi kommer naturligtvis inte att åstadkomma dessa anständiga jobb om vi
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inte har starka fackliga organisationer som kan kämpa för dem. Att öka antalet fackföreningsmedlemmar överallt och vända kräftgången där den skett
– och det är i alltför många länder – är ett gemensamt ansvar. Problemet
måste angripas utifrån förutsättningarna i vart och ett av våra länder men det
finns två faktorer som är gemensamma för oss alla.
Den första är att de grundläggande rättigheterna att organisera fackföreningar och förhandla kollektivt måste respekteras över hela världen. Den
verklighet vi lever med är emellertid en helt annan. Halva mänskligheten,
hälften av alla människor på jorden, bor och arbetar i länder som inte ens har
ratificerat ILOs konvention 87 om föreningsfrihet. Dessutom är våldet utbrett i många länder som gjort det. Detta är en ständig utmaning därför att
kränkningar av rättigheterna på en plats hotar respekten för dem på alla andra platser. Jag skulle kunna stå här till i morgon bitti och räkna upp de tragiska fall av kränkningar som vi arbetar med på IFS, men det ska jag inte göra
för ni är väl medvetna om dem. Jag vill bara påminna om att vi har ett gemensamt ansvar för att bekämpa dem.
På ILO-konferensen som nu hålls i Genève har det kommit förslag om att
vi ska sätta som mål att ILOs åtta konventioner om grundläggande rätttigheter ska vara i kraft universellt till år 2015. Vi behöver bara 155 enskilda regeringar som ratificerar dem för att alla grundläggande rättigheter för varenda arbetare i hela världen ska vara skyddade av internationell lag. Jag tycker
att det är värt att kämpa för och det skulle passa så bra ihop med FNs millenniemål. Låt oss sätta igång arbetet med att genomföra detta!
Den andra faktorn som jag vill framhålla när det gäller rättigheter är att
oavsett vilken nationell rörelse vi arbetar i, är det en del av den internationella solidaritetens ansvar att tillhandahålla det slags bistånd som kollegor i
andra länder behöver för att utveckla sin egen fackliga förmåga.
Utvecklingsbistånd är något ni i Sverige alltid tagit på stort allvar. Nu har
IFS fått i uppdrag att skapa en global strategi för att samordna ert arbete med
liknande arbete som alla våra andra partners i världen bedriver, för att effekterna på den ökade fackliga styrkan i världen ska bli så stor som möjligt. Tro
mig, detta är ett svårt jobb – kanske svårare än det borde vara. Men LO-TCO
spelar en oerhört avgörande ledarroll och jag måste tacka er särskilt för den
styrka och det ledarskap ni ger i den här frågan som är livsviktig för era vänner över världen.
Kära vänner: Jag sa nyss att jag lyssnat på diskussionerna i dag på morgonen och de påminde mig om hur praktiska våra svenska kollegor är. Ni talade
om stora frågor och sedan sökte ni praktiska lösningar på dem. Det gällde
diskriminering, bostäder och kulturpolitik. Kulturpolitiken har blivit omodern i fackföreningsrörelsen och därför var det trevligt att få höra om den.
Ni diskuterade också lösningar på frågan om våld mot kvinnor och män och
ni söker mycket praktiska lösningar. Jag har också förstått att ni fattat mycket
praktiska beslut i en fråga som gäller oss alla men som uppstod i Sverige, fallet med Laval i Vaxholm. Jag är verkligen imponerad av vad ni gjorde, inte
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minst därför att jag haft tillfälle att prata med några ordförande i LO-förbund som kom och hälsade på oss i Bryssel för några veckor sedan. Jag frågade dem: hur är det med det här Lavalfallet? Vad ska ni göra åt det? Och
en av dem sa: ”Ja vi vet inte än, vi håller fortfarande på att försöka förstå det.”
Och inte för att jag vill genera någon av dem, men Stefan, jag tror att alla vet
att det var metallarbetarnas ordförande.
Och för att sluta mitt anförande vill jag ta upp några av de praktiska saker
som IFS håller på med. Vi vill också använda den här modellen ni har med
att vara praktiska, för att internationalismen inte bara ska finnas i tal på kongresser utan också i vardagsarbetet.
Wanja sa att när jag var här för fyra år sedan, så var det som FFIs generalsekreterare. På den kongressen talade jag om FFIs 18e kongress som stod för
dörren, och om våra idéer kring den internationella fackföreningsrörelsens
framtid. På FFI-kongressen i Japan beslutade vi att slå samman världens demokratiska fackliga organisationer. Sammanslagningen förverkligades två år
senare i Wien i Österrike. Idag arbetar vi med den allra svåraste biten: med
att omsätta den nya fackliga internationalismen i praktiken. Om vi lyckas
kommer den att spela en nyckelroll i våra strävanden för att på ett slagkraftigt sätt företräda löntagarna i den globaliserade ekonomin.
För att det projektet ska lyckas måste vi samordna nationella och internationella fackliga aktiviteter på ett mycket bättre sätt. Det är globaliseringens
logik och den måste vi handskas med om vi ska lyckas.
Ett sätt vi vill göra detta på är genom att mobilisera alla våra medlemsorganisationer – de är över 300 – den 7 oktober, som vi utsett till världsdag för
anständigt arbete. Den dagen måste våra svenska vänner stå vid vår sida för
att visa världen att vi är en internationell rörelse som verkligen har kontakt
med arbetande människor och deras problem.
Vi arbetar också för att få den internationella fackföreningsrörelsens olika
delar att samverka i större enighet. Vi har tagit fram nya former för samarbete med EFS och Wanja, som EFS ordförande, har verkligen varit till stor
hjälp i det arbetet.
I de globala federationernas råd utformar vi olika former för bättre samarbete med de globala federationerna som många av er spelar så viktiga roller
i. Det är inte problemfritt men det är alldeles för viktigt för att vi ska få misslyckas.
Vidare har IFS prioriterat fördjupat samarbete med dem som står utanför
fackföreningsrörelsen. Det gäller inte bara frivilligorganisationer – där jag
tror vi verkligen kommit över vår inledande skepsis – utan också våra progressiva, politiska allierade. Även på det området vill jag tacka för LOs hjälp.
För dem av oss som liksom jag tror att framtiden inte ligger i att stoppa globaliseringen utan i att göra den rättvisare och uthålligare, tror jag det är viktigt att skapa en ny, progressiv vision av hur den globaliseringen ska se ut och
hur vi ska kunna åstadkomma den. Det har inte varit lätt för den demokratiska vänstern att förmedla trovärdiga och praktiska idéer om globalisering-
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ens framtid och om vi inte klarar det i fortsättningen heller lämnar vi dörren
öppen för reaktionära och populistiska krafter. Jag tycker inte vi ska göra det
och jag vill därför be LO om fortsatt hjälp i arbetet med att skapa ett progressivt projekt för globalisering tillsammans med våra vänner i det civila
samhället och våra allierade i politiken. Jag anser att det är livsviktigt.
Till sist – och jag ska sluta nu för jag vet att ni vill bli klara snart – vill jag
be om ursäkt för att jag kommit så sent till kongressen. Jag skulle ha velat
lyssna på de viktiga debatter som redan förts. Problemet var att ni håller kongress vid samma tid som ILO håller sin konferens i Genève och där hölls val
till ILOs styrelse igår. Jag antar att ni valt datum för att få njuta av det vackra
midsommarvädret och för att samlas innan fotbolls-EM startar. Och om ni
tror att jag som engelsman är avundsjuk på er för ni är med i EM och inte vi,
vill jag bara säga att – ”Ja, det är jag verkligen!”.
Men nu ska jag berätta en liten historia för er om valet till ILOs styrelse.
Ni kanske vet att NFS hade beslutat att det i år var dags för en norsk kandidat
till löntagargruppen i stället för den nuvarande LO-representanten. Hon
blev vald i går och det är vi mycket glada för. Men det är ingen hemlighet att
jag för några månader sedan sade till Wanja att vi sätter mycket stort värde
på insatserna som vår svenska kollega Ulf Edström, er internationella sekreterare, gör, och undrade om han inte kunde få sitta kvar. Wanja svarade
”Nej, det går absolut inte. Den enda lösningen skulle vara att ha två nordiska
platser, en för Norge och en för Sverige”. Jag svarade naturligtvis att ”Men
det är ju helt otänkbart, hur kan du tro något sådant? Det vore ju löjligt.”
Men i går valdes två nordiska löntagare in i ILOs styrelse!
Av det kan man dra två slutsatser. Den första är att era vänner världen
över sätter så stort värde på LO Sveriges arbete i ILO att de är villiga att göra
stora eftergifter för att det ska kunna fortsätta.
Den andra är att Wanja är en mycket bättre förhandlare än jag! Men det
visste ni redan.
Vi är alltså säkra på att LO, med dessa färdigheter och det ledarskap
Wanja ger er, och som Bertil Jonsson som jag träffade tidigare gav före henne, kan se fram emot att vinna många segrar under de kommande fyra åren
och med er hjälp kommer IFS också att göra det.
Lycka till och tack så mycket!
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Punkt 3
Rapport från
fullmaktsgranskningskommittén

Rapport från
fullmaktsgranskningskommittén
Clas Nykvist, revisor föredrog fullmaktsgranskningskommitténs berättelse.

Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna rapporten.

Rapport från uppropet
Ulla Lindqvist, styrelsen: Liksom vid de senaste kongresserna har vi vid ingångarna till kongresslokalen prickat av de 409 röstberättigade kongressdeltagarna – 300 ombud och 109 representantskapsledamöter, vari också ingår
LOs styrelse. Ombud, ledamöter av representantskapet och styrelsens ledamöter, som finns upptagna i deltagarförteckningen, vilken ni finner i Kongressguiden, är närvarande med följande korrigeringar:
Despina Mavrokostidou Kommunal, Ombud
Birgitta Asklöf
Kommunal,
Representantskapet
My Billstam
SEKO,
Representantskapet
Maria Grufman
SEKO
Hans Olsson
Byggnads, Ombud
Ronny Wenngren
Tommy Augustsson
Jan Palmqvist
Gunnel Persson

ersätter Bengt Bryungs
ersätter Annelie Hellander

ersätter Yvonne Karlén
sjukanmäld
har permission t.o.m
klockan 10.00 den 1 juni
Elektrikerna, Ombud permission 31 maj
IF Metall, Ombud
permission 31 maj
SEKO, Ombud
(deltog fr.o.m. 1 juni)
Musikerna, Ombud
(deltog fr.o.m. 1 juni
klockan 16.30)

Dessa ändringar har också granskats av fullmaktsgranskningskommittén. Jag
hemställer att kongressen därmed beslutar att fastställa deltagarförteckningen.
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Deltagarförteckning
Abosh Maria
Abrahamsson Susanne
Abrahamsson Tomas
AckholtMalin
Adolfsson Gullbritt
Ahlström Eric
Algback Christel
Almén Renate
Almqvist Lars-Åke
Alverå Lennart
Andersson Ameli
Andersson Berith
Andersson Bertil
Andersson Billy
Andersson Birgitta
Andersson Camilla
Andersson Christian
Andersson Gert-Åke
Andersson Leif
Andersson Lena
Andersson Mariann
Andersson Rolf
Andersson Sophia
Andersson Tomas
Andersson Tommy
Andersson-Nordström Maria
Anderzon Lowisa
Andh Per-Erik
Antoniusson Bengt
Antonsson Ann-Christine
Arnelid Håkan
Arnesson Roger
Arnsmar Mats
Aronson Lena
Arvidsson Mari
Arvidsson Åsa
Asklöf Birgitta
Augustsson Tommy
Bak Mikkelsen Ole
Bakken Ann-Charlotte
Baudin Tobias
Behnami Ali

Kommunal
SEKO
SEKO
HRF
Kommunal
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Livs
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Transport
Kommunal
Kommunal
Byggnads
Handels
Handels
Grafiska
Handels
Kommunal
Transport
IF Metall
IF Metall
IF Metall
Fastighets
Byggnads
Handels
Skogs och Trä
Skogs och Trä
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Transport
Kommunal
Kommunal

Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Revisor
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
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Bengtsson Stig
Bengtsson Sven-Uno
Bengtsson Tord
Bengtsson Ulf
BergAnders
Bergenhav Håkan
Berger Dan
Berggren Tony
Bergström Anders
Bergquist Mona
Bergsten Anders
Berrios Gerardo
Billmark Kerstin
Billstam My
Björck Lisa
Björk Kristina
Björke Hans
Björnberg Björn-Inge
Blom Torkel
Blomgren Maria
Bohag Monica
Bohman Margareta
Bondesson Rickard
Bosdotter Maria
Boström Pontus
Brattberg Anette
Bredstedt Gunn
Brännström Ulla
Bäcker Ulf
Bäckström Sirpa
Carlsson Ingvar
Cederlöf Göran
Dahl Eva-Britt
Dahlberg Gunnar
Dahlén Hans
Dahlström Christina
Dahlström Kjell
Danielsson Peter
Danielsson Åke
Dellentoft Göran
Dristig-Nordberg Gunilla
Drotz Kjell
Dröscher Ove
Duric Mensur
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Byggnads
Livs
Handels
Kommunal
Transport
IF Metall
Byggnads
Skogs och Trä
Kommunal
Kommunal
Fastighets
SEKO
Kommunal
SEKO
Transport
Kommunal
IF Metall
SEKO
Transport
Kommunal
Kommunal
Kommunal
HRF
Handels
Elektrikerna
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Handels
Kommunal
SEKO
Musikerna
Kommunal
Byggnads
Skogs och Trä
Kommunal
Skogs och Trä
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Elektrikerna
Livs
Kommunal

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Revisor
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Styrelsen
Ombud
Revisor
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud

Edbom Johnny
Edler Åke
Ejdersund Jan
Ekeklint Mats
Ekelund Beatrice
Eklund Eva
El Haj Jamal
Elebring Akbar
Elf Hans
Ellertz Martine
Elofsson Sune
Emanuelsson Tomas
Emparan Benjamin
Enbom Annica
Eneblom AnnKatrin
Englund Oscar
Engström Mats
Ericson Gunnar
Eriksson Jörgen
Eriksson Kenneth
Eriksson Lise-Lott
Eriksson Sofia
Eriksson Ulf
Esbjörnsson Jonas
Fagerström Morgan
Ferbe Anders
Fernebro Anna
Fornefors Eva
Fornstedt Lena
Forslund Ann-Lousie
Fransson Dan
Fransson Gun-Britt
Gabrielsson Dan
Gardh Margareta
Gavran Mario
Georgii Erik
Georgsson Pontus
Gideonsson Susanna
Giheden Marianne
Gille Helena
Glimhed Ewa
Granér Stefan
Granvik Jan
Gunnarsson Martin

Kommunal
Kommunal
Byggnads
SEKO
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Transport
Byggnads
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Handels
Byggnads
Byggnads
Byggnads
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
IF Metall
IF Metall
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
HRF
Kommunal
Kommunal
Fastighets
Kommunal
Grafiska
Pappers
Handels
Kommunal
SEKO
Kommunal
Grafiska
Musikerna
IF Metall

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
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Gustafsson Marita
Gustavsson Hans-Åke
Gustavsson Jan-Olof
Gustavsson Morgan
Gustavsson Thomas
Gustavsson Thomas
Gülsever Mustafa
Göthe Therese
Haataja John
Hagberg Anders
Hammarstedt Elisabeth
Hanke Ingrid
Hansson Bodil
Hansson Ingela
Hansson Maria
Hansson Mats
Hansson Mikael
Haraldsen Hanna
Hassan Yoonis
Haugland Mona
Hedström Melinda
Hellberg Christer
Hellberg Tobias
Hellman Sven-Olof
Hellsten Jörgen
Hildingsson Lars
Hillestrand Niclas
Hirsch Sven-Olof
Hjärtström Inger
Holm Claes
Holm Conny
Holmlund Gustaf
Holmqvist Paula
Hulthén Therése
Hultman Stefan
Hyytiäinen Per
Håkansson Leif
Håkansson Pia
Hägglund Per
Häggström Lars-Anders
Högberg Kristina
Höglund Britt-Marie
Ingemarsson Anita
Isacson Bjarne
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IF Metall
Skogs och Trä
Målarna
Transport
Byggnads
Fastighets
Kommunal
Handels
Handels
Kommunal
Kommunal
IF Metall
SEKO
HRF
Kommunal
HRF
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Handels
IF Metall
IF Metall
SEKO
Kommunal
Byggnads
IF Metall
Skogs och Trä
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Handels
Kommunal
HRF
IF Metall
IF Metall
LO
Fastighets
Kommunal
Handels
Kommunal
Kommunal
Kommunal
SEKO

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Styrelsen
Ombud
Representantskapet
Ombud
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud

Jama Deka
Jansson Leif
Johansson Anders
Johansson Camilla
Johansson Hans
Johansson Kent
Johansson Kerry
Johansson Lars
Johansson Lars-Göran
Johansson Leif
Johansson Magnus
Johansson Mikael
Johansson Per-Erik
Johansson Sten-Erik
Johansson Torbjörn
Johnson Kerstin
Jonsson Anders
Jonsson Anneli
Jonsson Magnus
Josic Tatjana
Järvelä Karl
Järvklo Johan
Jönsson Hans
Jönsson Ronny
Jönsson Stefan
Karlsson Axel
Karlsson Eva
Karlsson Gunborg ML
Karlsson Lars
Karlsson Lilian
Karlsson Maj
Karlsson Roland
Karlsson Siw
Klang Thomas
Klemse Zeljko
Kling Lotta
de Klonia Annika
Kurapaz Mazumah
Lamell Roger
Lander Marie
Lanér Birgitta
Lantz Conny
Larsen Bengt
Larsson Ann-Margreth

Handels
Byggnads
IF Metall
IF Metall
IF Metall
IF Metall
Handels
Kommunal
Pappers
Kommunal
Skogs och Trä
Målarna
IF Metall
Fastighets
Byggnads
Kommunal
Kommunal
SEKO
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Kommunal
Transport
IF Metall
Grafiska
Livs
IF Metall
Byggnads
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Livs
HRF
SEKO
Handels
HRF
IF Metall
SEKO
IF Metall
Byggnads
IF Metall
Kommunal

Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
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Larsson Carola
Larsson Göran
Larsson Ingemar
Larsson Kurt
Larsson Linda
Larsson Margaretha
Larsson Rolf
Larsson Sabah
Larsson Stig
Larzon Jane
Lavecchia Gabriella
Lilja Mikael
Lilja Per
Lindberg Gerald
Lindfors Jan Anders
Lindholm Johan
Lindkvist Sven
Lindlöf Anne
Lindqvist Ulla
Lord Siv
Ludvigsson Birgit
Ludvigsson Olle
Lund Pernilla
Lundberg Anita
Lundberg Marja-Lena
Lundby-Wedin Wanja
Lundin Lars-Åke
Lundkvist Rolf
Lundmark Peter
Lundström Bo
Lundström Eva
Löfquist Ola
Löfström Kristofer
Löfven Stefan
Löndahl Kathrin
Lönn Marie
Lörnbo Thomas
Magnusson-Fernlund Carina
Mardetko Zdenka
Martinsson Ulla
Mavrokostidou Despina
Maxdotter Catherine
Medin Bjarne
Mehanovic Esef
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Kommunal
SEKO
IF Metall
Skogs och Trä
HRF
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Elektrikerna
Handels
SEKO
Pappers
Handels
Livs
IF Metall
Byggnads
Byggnads
Kommunal
LO
Kommunal
Handels
IF Metall
Skogs och Trä
Kommunal
Transport
LO
Målarna
IF Metall
SEKO
IF Metall
Handels
HRF
Fastighets
IF Metall
Handels
IF Metall
IF Metall
Pappers
Kommunal
Handels
Kommunal
Grafiska
SEKO
Kommunal

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Styrelsen
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud

Mikaelsson Lars
Mikkola Teija
Moberg Barbro
Montero Carmen
Mårtensson Hans-Åke
Mårtensson Ola
Mäkipää Sirpa
Möller Therese
Navarrete Marisa
Nesset Tormod
Nexbo Joakim
Niburg Anna-Riejke
Niia Ella
Niklasson Sten-Ove
Niku Sari
Nilsson Eva
Nilsson Hans-Olof
Nilsson Jan
Nilsson Jan
Nilsson Lisbet
Nilsson Marie
Nilsson Micael
Nilsson Mikael
Nilsson Nicklas
Nilsson Ronny
Nilsson Ulf
Nissinen Joakim
Norberg Åsa
Nordenö Christina
Nordin Leif
Norén-Dahlström Kersti
Norman Agneta
Nunez Cona Patrica
Nygårds Yvonne
Nykvist Clas
Nyström Emelie
Nyström Rune
Näsmark Cathrine
Ohlsson Leif
Olauson Erland
Olausson Sandra
Olivares Hugo
Olsson Ann-Marie N
Olsson Göran

Transport
Kommunal
Kommunal
SEKO
IF Metall
IF Metall
IF Metall
Handels
Kommunal
IF Metall
Målarna
Kommunal
HRF
Transport
Fastighets
Kommunal
Livs
IF Metall
IF Metall
Handels
IF Metall
IF Metall
IF Metall
Livs
Skogs och Trä
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Transport
Grafiska
SEKO
Fastighets
Byggnads
Kommunal
IF Metall
IF Metall
IF Metall
LO
Kommunal
Kommunal
Kommunal
SEKO

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Styrelsen
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Styrelsen
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
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Olsson Hans
Olsson Jörgen
Olsson Margareta
Olsson Örjan
Orrbén-Asp Åsa
Oskarsson Luciana
Ottosson Lena
Palenzuella Emily
Palmblad Catarina
Palmqvist Jan
Peltonen Marko
Persson Gunnel
Persson Mona
Persson Per
Persson Tord
Perälä Petri
Pettersson Arnold
Pettersson Håkan
Pettersson Håkan
Pettersson Johan
Pettersson Magnus
Pettersson Tomas
Pihl Tommy
Ragnegård Malin
Ramberg Agneta
Randerz Lars
Rasmussen Bjarne
Reinhold Kenny
Rengen Niklas
Robertz Björn
Rojas Marcelo
Rosell Kerstin
Rubensson Leif
Rudén Jan
Runesson Jimmy
Römberg Christian
Sahlin Karl
Samuelsson David
Samuelsson Jessica
Sandback Elisabeth
Sandberg Bengt
Sandberg Jan-Henrik
Sandgren Thomas
Sandgren-Stenmark Helén
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Byggnads
HRF
SEKO
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
IF Metall
SEKO
IF Metall
Musikerna
Kommunal
HRF
Byggnads
Transport
Byggnads
Elektrikerna
Kommunal
Pappers
Kommunal
Ombud
IF Metall
Kommunal
Handels
Kommunal
IF Metall
SEKO
Kommunal
Kommunal
Ombud
Handels
Kommunal
SEKO
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Handels
Handels
Fastighets
Pappers
Elektrikerna
Handels

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet

Schelin Eriksson Christina
Sernemyr Christer
Servin Malin
Shibl Ali
Sjöblom Inga-Lill
Sjödin Kjell
Sjöholm Bengt
Sjölander John-Erik
Sjörén Michael
Sjöstrand Inger
Sonestedt Lars
Soting Lars-Erik
Stenberg Carlsson Ann-Marie
Strååt Gullvi
Strömquist Eva
Ståhl-Olsson Britt-Marie
Sundelin Jim
Svedestad Elisabeth
Svensson Anders
Svensson Michael
Söderqvist Marie
Taftö Lynn
Tegnér Gunnel
Teiffel Angelica
Theodorsson Monika
Thilén Christer
Thoresson Mona
Thoursie Anna
Thulin Berth
Thörn Lasse
Thörn Ylva
Thörnlund Lennart
Thörnqvist Ulla
Tiderman Anders
Tillgren Daniel
Tillgren Tommy
Tilly Hans
Turunen Eva
Tuvesson Per-Einar
Tvarnö Henrik
Töråsen Marita
Unander Hans
Wallin Inga-Lena
Wallin Jonas

Kommunal
Kommunal
Kommunal
Transport
Kommunal
Kommunal
Pappes
Skogs och Trä
Handels
Handels
IF Metall
IF Metall
Grafiska
Kommunal
Kommunal
HRF
Byggnads
Kommunal
Livs
Kommunal
Handels
Kommunal
Handels
IF Metall
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
SEKO
IF Metall
Handels
Handels
Byggnads
Kommunal
IF Metall
Skogs och Trä
Livs
Kommunal
Kommunal
Elektrikerna

Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Styrelsen
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Styrelsen
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
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Wallin Tommy
Varsamis Evangelos
Wedin Lars
Végvari Jozsef
Wennberg Jeanette
Wenngren Ronny
Wetterström Ewa
Wetterup Patrick
Vibass Christina Gunil
Widén Birgitta
Viktor Sandra
Winberg Per
Viredius Martin
Zackrisson Viktor
Zuniga Miguel
Öhlund Hans
Örn Annika
Östberg Patric
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Kommunal
IF Metall
IF Metall
Transport
Kommunal
Elektrikerna
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
HRF
Transport
Transport
Handels
Livs
Fastighets
Kommunal
Byggnads

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Styrelsen
Representantskapet
Ombud
Ombud
Styrelsen
Representantskapet
Representantskapet

Punkt 4
Antagande av dagordning

Antagande av dagordning
1

Kongressens öppnande

2

Gästerna hälsas, gästernas tal

3

Rapport från fullmaktsgranskningskommittén

4

Antagande av dagordning

5

Antagande av arbetsordning

6

Val av kongressens funktionärer och utskott
a fem ordförande
b sju sekreterare
c tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d tre protokollsjusterare
e 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 2004–2007

9

Revisionsberättelse

10 Beslut om ansvarsfrihet
11 Nomineringar och val
12 Ekonomi
Avgiftskommitténs rapport
Motion 12.1
Lönehantering/medlemsförmåner
Motionerna 12.2–12.4
Placeringsstrategi
Motion 12.5
13 LO – Förbund i samverkan
Avsnitten: Meningen med föreningen, Förändrade förutsättningar,
Vägar och val för samverkan
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Stadgefrågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet LOs stadgar med Bilaga med
nya LO-stadgar samt avsnittet LOs normalstadgar för förbunden
Placering av LO-kongressen
Motionerna 13.1–13.4
§ 8 Funktionärer
Motion 13.5
Rekrytering
Motionerna 13.6–13.17
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Hög organisationsgrad –
men vi måste bli ännu fler
Övergång mellan förbund och a-kassor
Motionerna 13.18–13.24
Skolinformation
Motionerna 13.25–13.32
Facklig utbildning
Motionerna 13.33–13.39
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket på
arbetsplatsen
Ungdomsutbildning
Motionerna 13.40–13.44
Studierekrytering
Motionerna 13.45–13.47
Internationellt
Motionerna 13.48–13.49
LO-distrikten och LO-facken i kommunerna
Motionerna 13.50–13.55
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket på arbetsplatsen
Organisationsfrågor
Motionerna 13.56–13.59
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet En demokratisk folkrörelse
som bygger på medlemmarnas engagemang
Information, opinion
Motionerna 13.60–13.72
LO-tidningen
Motionerna 13.73–13.75
Avrapportering av kongressbeslut
Motion 13.76
Organisationsplan, gränsdragningsfrågor
Motionerna 13.77–13.81
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka kollektivavtal –
direktiv till organisationsutredning
Handläggning av gränstvister
Motionerna 13.82–13.84
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Bemanning och entreprenad
Motion 13.85
Samhall
Motionerna 13.86–13.87
Bussförare
Motionerna 13.88–13.89
14 Internationella frågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Fördjupad internationell
samverkan
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Globalt
Motion 14.1
Europa
Folkomröstning
Motion 14.2
Val till Europaparlamentet
Motion 14.3
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället
och politiken – en ideologisk fackförening
Social stadga
Motion 14.4
Turkiet
Motion 14.5
Europeisk återvinning
Motion 14.6
15 Facklig-politisk samverkan
Motionerna 15.1–15.3
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället
och politiken – en ideologisk fackförening
16 Arbetsmarknad och sysselsättning
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Ekonomisk politik
Motionerna 16.1–16.2
Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 16.3–16.5
Arbetsmarknadspolitik och a-kassa
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Motionerna 16.6–16.12
Förbundsgemensam a-kassa
Motionerna 16.13–16.15
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A-kassornas framtida utformning och finansiering
Motionerna 16.16–16.21
Tak och ersättningsnivå
Motionerna 16.22–16.24
Kvalifikationsregler
Motionerna 16.25–16.31
Näringspolitik
Motionerna 16.32–16.35
Transportpolitik
Motionerna 16.36–16.41
Konsumentfrågor
Motionerna 16.42–16.43
Ägarstyrning och pensionsfondernas placering
Motion 16.44
Bostadspolitik
Motionerna 16.45–16.46
Miljö-, klimat- och energipolitik
Motionerna 16.47–16.50
Ekonomisk brottslighet
Motionerna 16.51–16.56
17 Arbetsliv och produktivitet
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Svenska arbetsmarknadsmodellen
Motionerna 17.1–17.8
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka kollektivavtal
Arbetsrätt
Motion 17.9
Anställningsskydd
Motionerna 17.10–17.16
Förtroendemannalagen
Motionerna 17.17–17.20
Regional facklig företrädare
Motionerna 17.21–17.22
Offentlig upphandling
Motionerna 17.23–17.26
Arbetstidsfrågor
Motionerna 17.27–17.29
Heltid – deltid
Motionerna 17.30–17.33
Öppethållande
Motionerna 17.34–17.35
Arbetsmiljö
Motionerna 17.36–17.41
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Arbetsorganisation
Motionerna 17.42–17.44
Skyddsombudsregistret
Motionerna 17.45–17.47
Skyddsglasögon
Motion 17.48
Kvinnors arbetsmiljö
Motion 17.49
Utbildningspolitik
Vuxenutbildning
Motionerna 17.50–17.51
Gymnasieskolan/Yrkesinriktad utbildning
Motionerna 17.52–17.55
Kultur
Motionerna 17.56–17.58
Diskriminering
Motionerna 17.59–17.62
18 Arbetslinjen och välfärden
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.1–18.7
Sjukförsäkring
Motionerna 18.8–18.13
Pensioner
Motion 18.14
Avtalsförsäkringar
Generellt
Motionerna 18.15–18.19
TFA
Motionerna 18.20–18.28
Avtalspension
Motionerna 18.29–18.31
Arbetsskadeförsäkring
Motionerna 18.32–18.34
Trafikskadeförsäkringen
Motionerna 18.35–18.37
Familjepolitik
Motion 18.38
Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.39–18.41
Tandvården
Motionerna 18.42–18.44
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Integritet
Motionerna 18.45–18.46
Skattepolitik
Motionerna 18.47–18.48
Skattereduktion
Motionerna 18.49–18.50
19 Fastställande av LO – Förbund i samverkan
20 Fastställande av Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb
och bättre jobb
21 Arvoden för revisorer
22 Tid för nästa kongress
23 Kongressens avslutning

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

Antagande av arbetsordning
1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar kl 12.00 den 31 maj i Folkets Hus i Stockholm. Avprickning sker från kl 10.00. Kongressen avslutas senast kl 15.00 den 4 juni.
Kongressen håller sina sammanträden mellan kl 09.00 och 13.00 samt
mellan kl 14.30 och 19.00. Kongressen kan dock fatta beslut om andra sammanträdestider och beräknas hålla kvällsplenum måndagen den 2 juni. Lördagen den 31 maj 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 förhandlingarna.
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.
4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll.
Vid omröstning med namnupprop ska i protokollet anges namnen på de
röstande, vilka förbund de representerar och hur de röstar.
Beslut från föregående dag redovisas skriftligt dagen efter. Anmärkningar
eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till kongressekreterarna före kl 13.00 för föregående dags beslut. Justering av protokollet behandlas
som första punkt på eftermiddagens sammanträde.
För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.
5 Sekreterare
Kongressen väljer sju sekreterare som svarar för kongressens protokoll.
6 Rösträknare
Kongressen väljer 10 rösträknare som ska räkna röster då voteringsanläggningen inte används samt en rösträkningskommitté bestående av fem ledamöter.
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7 Förslag
Ordet begärs elektroniskt via särskilda terminaler. Vid begäran av ordet ska
därvid även alla förslag till beslut, yrkanden, redovisas. Yrkanden kan endast
avse ändrade beslut angående motionsatt-satser alternativt tilläggsatt-satser.
Motions- eller utlåtandetexter kan inte ändras. För andra texter, såsom Kongressrapport och Riktlinjer, kan även yrkanden lämnas om tillägg, strykning
eller omformulering. Vid begäran av ordet anges namn och den organisation
man representerar. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen.
8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till 5 minuter om
kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en dagordningspunkt/utlåtande önskar göra ytterligare inlägg är talartiden begränsad till 3 minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är talartiden begränsad till 1 minut.
9 Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Om minst 50 röstberättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verkställas. Vid alla
omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat.
Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen 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. Inkomna
nomineringar överlämnas till valberedningen som förelägger kongressen förslag på 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 utlåtande till kongressen.
Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kongressen som därefter fattar beslut.
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13 Reseräkningsgranskare
Kongressen väljer tre ledamöter som ska granska ombudens reseräkningar.
Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 1 juni kl 11.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till reseräkningsgranskarna.

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

Val av kongressens funktionärer och utskott
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande föredrog styrelsens förslag:
a) Fem ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metall
Therése Hulthén, Hotell och Restaurang Facket
Eva Nilsson, Kommunal
Helén Sandgren-Stenmark, Handels
Jonas Wall, LO
b) Sju sekreterare: (Samtliga LO)
Lars Nyberg
Thomas Hagnefur
Gunnel Eriksson
Susanne Lönnberg
Ewa Lundell
Ann-Christin Nero
Anita Mattsson
c) Tio rösträknare
Sektion A
Podiet samt rad 2, 3 och 4
Christel Algback, Kommunal, ombud, plats 52
Rad 6, 7 och 8
Lars Johansson, Kommunal, ombud, plats 377
Rad 9, 11 och 12
Anna Thoursie, Kommunal, ombud, plats 688
Rad 13, 15, 16 och 17
Mikael Nilsson, IF Metall, ombud, plats 1004
Sektion B
Rad 2, 3, 4, 6 och 7
Therese Möller, Handels, representantskapet, plats 332
Rad 8, 9 och 11
Lars-Åke Almqvist, Kommunal, representantskapet, plats 610,
sammanräknare
Rad 12, 13, 14 och 15
Helena Gille, SEKO, representantskapet, Plats 931
Sektion C
Rad 3, 4 och 6
Tord Persson, Byggnads, ombud, plats 166
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Rad 7, 8 och 9
Ingela Hansson, HRF, ombud, plats 404
Rad 11, 12 och 13
Ronny Jönsson, Transport, ombud, plats 738
Fem ledamöter i rösträkningskommitté:
Håkan Arnelid, LO-revisor
Clas Nykvist, LO-revisor
Anders Bergström, LO-revisor
Håkan Pettersson, Elektrikerna
Pernilla Lundh, Skogs- och Träfacket
d) Tre protokollsjusterare (för sista dagens protokoll)
Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metall
Therése Hulthén, Hotell och Restaurang Facket
Jonas Wall, LO
e) Sju ledamöter i redaktionsutskott
Wanja Lundby-Wedin, LO – ordförande
Stefan Löfven, IF Metall
Lars-Åke Almqvist, Kommunal
Lars-Anders Häggström, Handels
Jan Rudén, SEKO
Lars-Åke Lundin, Målarna
Kristina Mårtensson, LO – sekreterare
f) Tre reseräkningsgranskare
Håkan Arnelid, LO-revisor
Clas Nyqvist, LO-revisor
Anders Bergström, LO-revisor
g) Fem ledamöter i valberedning
Ylva Thörn, Kommunal – ordförande
Hans Tilly, Byggnads
Birgitta Lanér, IF Metall
Gustaf Holmlund, Handels
Pia Håkansson, Fastighets

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens förslag.
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Efter denna dagordningspunkt överlämnades ordförandeklubban till det nyvalda presidiet som beskrev kongressens arbetsformer och redogjorde för det
nya elektroniska systemet för att begära ordet.
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Punkt 7
Fastställande av traktamenten
och annan ekonomisk ersättning

Fastställande av traktamenten
och annan ekonomisk ersättning
Kongressordförande: Styrelsens förslag till beslut finns i häftet om Traktamenten och annan ersättning.
Styrelsens förslag
att kongressombuden, styrelsens och representantskapets ledamöter samt
revisorerna under 2008 års kongress erhåller följande ekonomiska ersättningar:
Traktamente och måltidsavdrag. Enligt LOs uppdragsreglemente.
Skattepliktiga researvoden. 285 kronor per dygn.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst. 1 410 kronor per dag inklusive semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar (i princip tre) till deltagare som inte är anställda inom rörelsen. Under kongressen 2004 var ersättningen 1 250 kronor per dag.
Resekostnader. För färdbiljett beställd på resebeställningsblankett från
LO, svarar LO för hela kostnaden.
Logikostnader. LO svarar för logikostnad, beställd på logibeställningsblankett från LO, för boende utanför Stockholms län. För egen ordnad logi
svarar LO för kostnader upp till 950 kronor per natt.

Beslut
Kongressen beslutade
att fastställa förslaget till traktamenten och annan ekonomisk ersättning.
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Punkt 8
Berättelse över Landsorganisationens
verksamhet 2004–2007

Berättelse över Landsorganisationens
verksamhet 2004–2007
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag ska verkligen inte hålla något
långt anförande om de fyra år som vi har bakom oss. Jag har sagt något i det
tal som jag höll tidigare, och dessutom är det ju historia. Man ska vara noga
med historien, men samtidigt är det inte det vi ska lägga vår tid på här. Vi
ska lägga tid på att forma strategierna för framtiden.
De fyra verksamhetsberättelserna är godkända av representantskapet årsmöten. Men det är ändå varje kongress som slutligt ska godkänna verksamhetsberättelserna för de fyra gångna åren.
Jag tänker inte gå igenom dem särskilt noga, men jag skulle vilja lyfta upp
några få frågor, för jag tycker att det är viktigt att göra nedslag i det som har
blivit viktiga förändringar för oss under de fyra åren.
När det gäller organisationen som sådan finns det mycket att säga om
medlemsutvecklingen. Jag talade mycket om det i mitt tal, så jag tänker inte
säga något särskilt nu, annat än att konstatera att vi under de fyra åren har
haft samma nedgång under tre av de åren som vi hade under förra kongressperioden. Vi har blivit 25 000–30 000 medlemmar färre varje år, till följd av
strukturella förändringar på arbetsmarknaden och svårigheter att organisera
unga tillfälligt anställda.
Vi kan också se att vi förra året tappade 125 000 medlemmar. Då vill jag
poängtera: Den som säger att det är ett svepskäl, när vi säger att det stora
raset förra året i huvudsak berodde på regeringen, får tala om för oss vad de
tror att det berodde på i stället. Det är ju ingenting annat som har hänt under
detta år som skulle vara skäl till att vi fick en fem gånger så stor förändring i
negativ riktning under föregående år.
Men icke förty: Det är vi som ska organisera – det kommer ingen annan
att göra åt oss. Detta är en prioriterad fråga – det fattade styrelsen beslut om
för två år sedan. Det var då något helt nytt. Organisering, att värva medlemmar, har så här långt varit en förbundsangelägenhet, och så är det naturligtvis
fortfarande i stort. Men vi har bestämt oss för att detta är en fråga som är så
stor och viktig att vi också ska använda vår tvärfackliga kraft, där så behövs,
och samordna våra insatser.
I övrigt beträffande organisationen är det som hänt under kongressperioden att det har blivit färre medlemmar inte bara i förbunden utan också i LO.
Vi hade kunnat bli ännu färre, för det har varit en del förslag på organisationsförändringar och förbundssammanslagningar. Det är naturligt i en organisation att se över vilken organisationsstruktur som är mest optimal, för att vi ska
tjäna medlemmarna på bästa sätt. Det är ju alltid det som ska stå i fokus.
Det som hände under den gångna kongressperioden var att våra två största förbund inom industrin, Metall och Industrifacket, gick ihop och bildade
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Industrifacket Metall. Det var vid årsskiftet 2005/2006. För bara ett par
veckor sedan kunde vi se att de hade en framgångsrik första kongress. Det är
bara att gratulera det förbundet och gratulera LO, för vi har en medlem mindre men har en stark medlem i Industrifacket Metall.
Det var vad jag ville säga om organisationen.
Så lite om politiken. Kanske det mest dramatiska som har hänt under den
gångna kongressperioden är skiftet i regeringsmakten. Jag behöver inte säga
något mer utan kan bara konstatera: När jag stod här för fyra år sedan och
faktiskt sade att vi skulle jobba för fler i jobb och bättre och tryggare jobb –
och vi bestämde oss för att ha en rapport till den här kongressen som underlag för våra riktlinjer som skulle lyfta fram de tre frågorna – då trodde vi väl
ändå inte att det skulle gå så mycket bakåt.
Vi var på god väg under den socialdemokratiska regeringens tid när det
gällde tryggare jobb. Vi fick mer av arbetsmarknadsutbildning, och vi fick
mer och bättre lönebidrag för dem som hade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men det bröts helt, och det vi kan se nu är att det har blivit fler jobb
till följd av en bra konjunktur men också till följd av regeringens politik.
Man kan se på jobbavdraget, som tillkom för att det skulle bli fler jobb.
Det har inneburit 50 miljarder mindre till statskassan i sina två första steg,
när man har sänkt skatterna så. Om man fördelar det på hur många jobb som
kan tänkas ha tillkommit på grund av sänkta skatter – det är Konjunkturinstitutet som har räknat ut det – ser man att varje jobb har kostat 700 000
kronor. Man kan fundera över om varje nytillkommet jobb var värt 700 000
kronor. Man kan fundera över vad det betyder i den lågkonjunktur som vi
har framför oss. Den frågan var det absolut största som hände.
Vi har gjort en del manifestationer under den gångna perioden. Mest välkänd är den kring arbetslöshetsförsäkringen, där nära 40 000 människor deltog i demonstrationer den 14 december 2006 på olika platser i landet. Vi
samlade in 280 000 namnunderskrifter i protester mot regeringens politik.
Men när vi kom på hearingen var det ungefär tack för kaffet och adjö när vi
gick därifrån – ingenting förändrades. Det känner ni till väl.
Vi har fortsatt att göra samma sak. Ulla Lindqvist gick till regeringen med
ytterligare 200 000 namnunderskrifter som tillkom därför att regeringen
gjorde så kraftfulla försämringar i Arbetsmiljöverket och lade ner Arbetslivsinstitutet. Det var väl ungefär samma svar där. Några förändringar i positiv
mening har vi inte sett. Men vi kan idag se vad det har inneburit för vår arbetsmiljö att man har dragit ner så pass kraftigt på resurserna. Vi kan se det
också när det gäller våra fackliga utbildningar.
Jag ska inte orda mer om vad som har hänt under kongressperioden utan
ta upp de stora och viktiga frågorna. Jag vill säga något om den internationella nivån.
Det blir allt tydligare att det nationella fackliga arbetet går hand i hand
med det internationella fackliga arbetet. Vi kunde höra det av John tidigare.
Han nämnde tjänstedirektivet. Där var det vi i Sverige som låg på initialt om
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att vi behövde få ett bättre tjänstedirektiv. Vi fick en väldigt bra diskussion
i Europafackets styrelse. Alla europeiska organisationer kämpade med sina
respektive regeringar, och vi kämpade med Europaparlamentet – och vi fick
ett bättre tjänstedirektiv.
Vi vet inte riktigt vad det är värt efter Lavalmålet. Men om tjänstedirektivet ska vara tillräckligt starkt måste vi, precis som vi har sagt här idag, ändra
utstationeringsdirektivet. De frågorna hänger intimt samman med det nationella och det internationella.
Jag behöver inte säga något om Europafackets kongress, även om det var
en framgångsrik kongress på många sätt. Det är faktiskt första gången som
Sverige har en ordförande i Europafacket, och det kan vi väl glädjas åt.
Förutom att vi har haft en stark kongress inom Europafacket har vi under
de senaste åren också haft en annan väldigt stark kongress där vi har bildat
en ny, facklig världsinternational genom en sammanläggning av den fria fackföreningsinternationalen och den kristna världsfederationen. Det är oerhört
viktigt att vi orkar gå tillsammans på den globala nivån, att vi inte splittrar
våra resurser utan verkligen kan ta den fackliga kampen för mänskliga frioch rättigheter i arbetslivet.
Sedan har vi en annan fråga som vi jobbar mycket med och som jag bara
vill nämna med två ord, eftersom den är så stor och viktig. Jag hade inte med
den i mitt tal. Det kanske jag borde ha haft, men man kan inte få med allt i
ett inledningstal.
Det gäller klimatfrågan. Den frågan jobbar vi en del med här hemma,
men framför allt jobbar vi mycket aktivt med den på europeisk nivå. LO
Sverige är väldigt aktiv i det arbetet, och Europafacket har verkligen vässat
argument och positioner kring betydelsen av att jobba för en bra politik, för
att undanröja klimathotet men inte göra det på ett sådant sätt att det slår
mot löntagarna.
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fackligt håller ihop kring att de intäkter som kommer från de auktioner av utsläppsrätter som kommer till inte
går in i någon allmän kassa på EU utan verkligen går till en socialt acceptabel
omställning av arbetslivet. Det är sådant som vi har krävt, och där kan vi vara
starka när vi går samman i hela den europeiska fackföreningsrörelsen.
Jag tror inte att jag säger mer än så. Vi har viktiga uppgifter framför oss.
Jag är naturligtvis beredd att svara, om det finns frågor eller synpunkter kring
de gångna fyra årens verksamhet. Annars yrkar jag på ett godkännande av de
fyra verksamhetsberättelserna under den gångna kongressperioden.

Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna verksamhetsberättelserna.

92

BERÄTTELSE ÖVER LANDSORGANISATIONENS VERKSAMHET 2004–2007

Punkt 9
Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Clas Nykvist, revisor redogjorde för revisorernas granskning av styrelsens och
representantskapets verksamhet under kongressperioden och tillade: Vi tillstyrker att styrelsens och representantskapets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för kongressperioden.

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

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

Nomineringar och val
Lördagen den 31 maj
Ylva Thörn, valberedningen: Valberedningens arbete är beroende av stadgeändringarna – två istället för tre vice ordförande, åtta istället för elva ledamöter i LOs styrelse och en valberedning för hela kongressperioden. Därför kan
endast tillvägagångssättet för val av ordförande beslutas före stadgeändringar.
Valproceduren framgår av stadgarna.

Söndagen den 1 juni
Val av ordförande
Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja Wanja Lundby-Wedin till LO-ordförande för den kommande kongressperioden.
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Tack, snälla, tack så mycket!
Det kanske finns någon som tänker: Nu står hon där och blir vald för tredje gången – då blir man väl rätt blasé på det. Nu vet hon vad det innebär.
Hon har säkert tagit för givet att hon ska bli vald för fyra år till.
Men jag kan försäkra er: Man tar inte sådant för givet. Att bli vald till LOs
ordförande var jättestort första gången. Och förra gången jag stod här grät
jag, och så sade jag: Det är nästan ännu större nu, för nu har jag ju varit ordförande i fyra år, och nu vet ni vad jag har gjort och vad jag kan – och ni väljer
om mig ändå!
Jag började gråta redan när jag satt där nere och hörde mitt namn, så det
blir nästan värre för varje år. Så tänker man: Vad är det för kraft i den där
människan som står och lipar när hon ska visa sig som en kraftfull ordförande? Men jag tror att det är så för många av oss: När vi jobbar fackligt – vad
vi än gör, om vi gör det på den lokala nivån, på förbundet eller i LO eller om
vi jobbar internationellt och oavsett vilket land vi kommer ifrån – brinner vi
för vår sak.
Vi hämtar kraften någonstans ifrån. Och jag tror att de allra flesta gör som
jag, hämtar kraften från idén och övertygelsen om att om vi går tillsammans
blir vi starkare var och en, idén och övertygelsen om att om vi går tillsammans och gör det med solidaritet som ledord, då lämnar vi inte någon efter.
Det spelar ingen roll vem det är och vilken situation människan är i och fak-
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tiskt inte om människan själv gör allt för att det ska gå bra för en här i livet,
för ibland orkar man inte.
Ändå lämnar vi ingen efter. Det är det stora. Det stora med fackföreningsrörelsen är att vi orkar vara en organisation för alla och att vi ser till den
allra minsta, den som för stunden har det svårast.
Men vi är inte en organisation bara för dem som har det svårt. Vi är en
organisation av mängder med stolta yrkesarbetare.
Den bukett som jag fick nu – är den inte helt otrolig? Den är så vacker!
Jag fick en lapp tidigare att vi blev uppmanade att säga en sak från podiet,
och då sade jag: Det vill jag säga. Det vill jag säga när jag har blivit vald.
Wanjas bukett är gjord av Sofie Danielsson från Göteborg. Sofie representerade floristerna i yrkes-VM i Japan 2007. Bland 17 deltagare kom Sofie
på en bronsplats. Sofie är här tillsammans med tre andra yrkeslandslagare
och visar upp sina yrken. Välkommen till utställning A!
Sofie är säkert jättestolt över sitt jobb. Hon är säkert en av dem som säger
”Världens bästa arbete” och som vi ska hämta kraft från när vi vill förändra.
Om vi pratar med Sofie har hon säkert synpunkter på både löner, arbetsmiljö,
inflytande och annat, men hon är stolt över det hon gör, och det hon gör är bra.
Det är så våra medlemmar är, och det är helt fantastiskt att få företräda
dessa medlemmar och känna stor ödmjukhet inför att göra det.
Innan jag avslutar måste jag få säga något. Det känns jättefånigt, för ni kan
tycka: Nu tror hon att hon är på Oscarsgalan eller någonting sådant. Ni vet,
när man ska stå och tacka alla – tacka den ena efter den andra. Men man är
den man är. Det är ingenting som man blir så där helt plötsligt. Man är den
man är. Det börjar nog väldigt tidigt i livet.
Jag vet att jag många gånger har sagt: Jag har ingen facklig och politisk erfarenhet med mig hemifrån. Men jag har föräldrar som lärde mig vad rättvisa
är och att rättvisa är något som man måste ha med sig som ett rättesnöre hela
livet. Ärlighet varar längst, och man ska vara rättvis. Det lärde jag mig tidigt.
Min mamma och pappa sitter här. Det gjorde de första gången jag blev
vald och andra gången jag blev vald. Och mina systrar och mina barn sitter
här, för det är de som också formar mig – och Lennart, hela tiden.
Jag säger det inte för att lyfta fram dem. Men nu när satt jag där nere blev
jag så trollbunden att jag nästan höll på att glömma bort att jag skulle väljas,
när lilla Molly, tio dagar, ligger där som mitt andra barnbarn. Max och Molly
har naturligtvis en jättestor del av mitt liv. Jag tror att det är så vi måste tänka
också för oss själva som fackligt aktiva och för våra medlemmar.
När vi ska forma ett arbetsliv som ska vara bra på alla sätt måste vi forma
ett arbetsliv som gör att man också har ett liv utanför arbetet. Tänk hur
många av er som sitter här från andra delar av världen, där faktiskt kvinnor
– och för den delen också män – tvingas att kanske lämna sina barn för att
jobba någon annanstans och träffa sina barn en gång i veckan eller en gång i
månaden, ibland kanske en gång per år, för att de ska försörja familjen.
Så har vi det inte här. Vi har det bra. Men vi kan bli ännu bättre på att
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kombinera arbete med ansvar för familj, arbetet med livet där utanför, för
då blir vi så mycket rikare som människor.
Jag kan lova er att jag ska göra allt jag kan, och jag kommer att lägga kraft
på att vara närvarande farmor till Max och närvarande mormor till Molly,
och jag vill kunna hinna med mina barn och föräldrar – och mannen, som ju
finns där hela tiden. Jag tror att jag ska göra mitt allra, allra bästa under de
fyra år som jag nu har framför mig.
Tack så mycket än en gång, alla!

Måndagen den 2 juni
Val av två vice ordförande, varav en avtalssekreterare
Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja Ulla Lindqvist till första vice ordförande samt
att välja Per Bardh till andre vice ordförande, tillika avtalssekreterare.
Ulla Lindqvist, nyvald första vice ordförande: Tack så hemskt mycket. Jag
blir alldeles rörd. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle bli vald, efter alla voteringar igår.
När man blir vald för tredje gången, som jag blir nu, finns det anledning
att tänka efter. Jag har verkligen tänkt efter om det är bra för LO att jag fortsätter. Att det är bra för mig är jag helt övertygad om, men det kanske skulle
behövas en föryngring. Jag har alltid tänkt att man aldrig ska bli en propp
som sitter i vägen – det är väl bara att flytta på gamlingarna. Men sedan tänkte jag: Nej, jag vill verkligen vara kvar, så nu är jag alltså en propp.
Här innan intervjuade alla mig om jag hade världens bästa jobb. Jag tänkte efter, och det har jag verkligen. Det är otroligt roligt att få syssla med något som man verkligen brinner för och känner är viktigt. Det är klart att man
ibland, när man sitter på sammanträden, kan tänka ”Vad gör det här för nytta?” och att man också kan fundera, när man någon enstaka gång måste gå på
någon mottagning och spilla på magen och gå runt och vara nervös.
Det som är det allra bästa är att få vara ute i distrikten, avdelningarna och
olika arbetsplatser och träffa alla förtroendevalda och medlemmar och känna
att vi verkligen är en kraft till förändring. Tillsammans är vi ju väldigt starka,
och det kommer vi att fortsätta att vara. Det som känns som utmaningen nu
är att se till att vi blir många fler och att vi kan fortsätta att vara starka och
att vi verkligen är en kraft.
Jag är väldigt glad över att få vara en del av den kraften, så tack ska ni ha!
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Per Bardh, nyvald andre vice ordförande, tillika avtalssekreterare: Kongresskamrater! Det här är stort – jättestort.
Först ett jättestort, varmt tack för ert förtroende! Jag är både rörd och
framför allt hedrad över att ni har beslutat att välja mig till LOs avtalssekreterare. Jag lovar att göra allt jag kan för att försöka uppnå era förväntningar
på vad jag ska göra och vad vi ska göra tillsammans.
I en sådan här situation tänker i varje fall jag tillbaka på vad jag har varit
med om i facket, vad jag har uträttat i facket. Men det som speciellt kommer
tillbaka till mig är hur det var när jag gick in i facket, vad det var som gjorde
att jag hamnade i facket.
När jag var 18 år hade jag nyligen blivit fastighetsskötare på Lundbergs i
Norrköping. Jag hade en expedition. På morgnarna kom hyresgästerna dit. En
fjorton dagar efter det att jag hade blivit tillsvidareanställd klev Rune Axelsson
in. Han presenterade sig som klubbordförande för Fastighetsklubben. Han berättade för mig: I den här klubben är alla medlemmar – ingen var utanför. Det
var ganska självklart för mig att säga: Okej, då är jag också med.
När vi satt där tillsammans, Rune och jag, och skulle skriva inträdesansökan upptäckte Rune att jag hade fel lön. Hur kommer det sig, undrade jag.
Det får vi kolla med arbetsgivaren, men det ska jag fixa åt dig, sade Rune. Vi
satt och pratade, och så sade han: Jag skulle vilja att du tog på dig ett fackligt
uppdrag – han hade tillfället, han hade förhandlingsläget. Vad skulle det vara,
frågade jag. Jo, vi behöver skyddsombud – vi har för få sådana, sade han. Och
jag blev skyddsombud, och på den vägen är det. Det blev sedan en massa andra uppdrag, i klubben, sektionen, avdelningen och därefter i förbundet.
Det var mitt första möte med facket. Jag tror att detta kanske var vanligt
då, men jag tror inte att det är så vanligt idag. Jag tror att vi skulle försöka
komma tillbaka till det, hitta mötet med facket där det blir naturligt.
Det är en spännande resa som ni nu låter mig vara med på, för att tillsammans med er försöka göra det bästa. Vi står inför många utmaningar. Vi har
att hantera en process kring ett nytt huvudavtal, vi har att hantera konsekvenserna av Laval-domen, vi måste se till att kollektivavtalstäckningen blir
bra, och det finns mycket annat som vi måste jobba med.
Jag tänker inte här och nu komma med någon programförklaring, för jag
anser inte att det är mitt uppdrag att göra det, utan det är vi gemensamt som
ska göra det. Men jag har givetvis massor med uppfattningar, precis som ni
andra, och dem ska vi diskutera.
Men först och främst tycker jag att LOs avtalssekreterare är en lagspelare.
Jag ser ert val av mig så att jag kan fylla den funktionen, så att vi kan bli ett lag.
Jag tror på dialogen, jag tror också på debatten, men framför allt tror jag
på demokratin.
Jag ser gärna att ni fortsätter att diskutera hur vi ska uppnå jämställda villkor på arbetsmarknaden för kvinnor och män. Jag ser gärna att ni har respektfulla samtal om lönenormeringen. Vi behöver själva men framför allt
med arbetsgivarna diskutera hur vi kan stärka vårt kollektivavtalssystem.
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Jag vill också att vi har en bred diskussion om hur vi kan förbättra för våra
lokala företrädare när det gäller hur de kan utföra sitt arbete, så att vi kommer tillbaka till det fackliga möte som jag en gång hade när jag blev aktiv.
Vi ska inte vara rädda för debatten. Men när vi väl har bestämt oss, då
håller vi ihop. Då är vi en för alla – alla för en.
Jag tror att vi blir starkare när vi tillåter oss själva att mötas i förtroendefulla samtal kring frågor, vägval och avvägningar som är svåra. Där ska vi pröva helheten och den långsiktiga nyttan för alla medlemsförbund. Förhandlingar är för mig inte något man vinner – vinner gör vi tillsammans.
Den enighet och den sammanhållning som vi kunde visa upp i avtalsrörelsen 2007 avgör om vi är framgångsrika eller inte. Där har vi ett gemensamt ansvar. Det är alltid solidariteten och sammanhållningen som i slutändan avgör utfallet. Men om vi så mycket som visar en spricka i muren vet vi
att det är där anfallet kommer.
Vi behöver hela vår gemensamma styrka för att försvara starka kollektivavtal och för att flytta fram positionerna. Jag lovar att göra min del. Ni lovar
att göra er del. Tillsammans kommer vi att vara ett lag som har allt att vinna.
Tack ska ni ha!

Val av åtta styrelseledamöter
Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att till LOs styrelse välja
Stefan Löfven, IF Metall
Ylva Thörn, Kommunalarbetareförbundet
Lars Anders Häggström, Handelsanställdas förbund
Jan Rudén, SEKO
Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundet
Per Winberg, Transportarbetareförbundet
Ella Niia, Hotell och Restaurang Facket
Tommy Andersson, Grafiska fackförbundet
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Tisdagen den 3 juni

Styrelsesuppleanter
Valberedningens ordförande Ylva Thörn redogjorde för valberedningens enhälliga förslag till tre personliga suppleanter för varje styrelseledamot.
Ylva Thörn, Kommunal
Lars-Åke Almqvist
Kommunal
Håkan Pettersson
Kommunal
Annelie Hellander
Kommunal
Stefan Löfvén, IF Metall
Leif Ohlsson
IF Metall
Anders Ferbe
IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä
IF Metall
Lars-Anders Häggström, Handels
Susanna Gideonsson Handels
Tommy Tillgren
Handels
Gustaf Holmlund
Handels
Jan Rudén, SEKO
Stig Larsson
Tomas Abrahamsson
Yvonne Karlén

Elektrikerna
SEKO
SEKO

Hans Tilly, Byggnads
Lars-Åke Lundin
Målarna
Thomas Gustavsson
Byggnads
Gunnar Ericson
Byggnads
Per Winberg, Transport
Hans Öhlund
Fastighets
Sten-Ove Niklasson
Transport
Anders Bergsten
Fastighets
Ella Niia, Hotell- och Restaurang Facket
Hans-Olof Nilsson
Livs
Therése Hulthén
Hotell- och Restaurang Facket
Gerald Lindberg
Livs
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Tommy Andersson, Grafikerna
Per-Olof Sjöö
Skogs och Trä
Jan-Henrik Sandberg Pappers
Pernilla Lund
Skogs och Trä

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja de föreslagna styrelsesuppleanterna.

Revisorer
Valberedningens ordförande Ylva Thörn föredrog valberedningens enhälliga
förslag.
Tre ordinarie revisorer
Anders Bergström
Kommunal
Rune Högnäs
IF Metall
Pia Håkansson
Fastighet
Auktoriserad revisor
Öhrling Price Water House Coopers 1 år
Åke Danielsson
Tre revisorssuppleanter
Göran Ohlsson
SEKO
Lennart Borgkvist
Målarna
Eva Karlsson
Livs

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja enligt valberedningens förslag.
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Onsdagen den 4 juni

Valberedning
Clas Nykvist, rösträkningskommitténs ordförande föredrog kommitténs enhälliga förslag till valberedning för kongressperioden:
Fem ledamöter
Ylva Thörn, Kommunal – sammankallande
Anders Ferbe, IF Metall
Susanna Gideonsson, Handels
Hans Tilly, Byggnads
Malin Ackholt, HRF
Tre suppleanter
Tomas Abrahamsson, SEKO
Lars-Göran Johansson, Pappers
Håkan Pettersson, Elektrikerna

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja ledamöter och suppleanter i valberedningen enligt rösträkningskommitténs förslag samt
att suppleanterna inträder i nämnd ordning.
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Punkt 12
Ekonomi

Ekonomi
Anförande
Kjell Ahlberg, LO: Kamrater, kongressdeltagare! Förutsättningarna för att
planera LOs ekonomi har fram till förra året varit ganska enkla:
–
–
–
–

Avgiften från förbunden har varit oförändrad sedan 1991.
Förbundens medlemmar har minskat med ca 25 000 per år på grund av
omstruktureringar på arbetsmarknaden.
Kostnaderna för LO-kansliet har följt inflationen och löneutvecklingen i
landet i stort.
Finans- och näringsverksamheten har sedan 2004 varit ganska stabil.

Detta har varit den ekonomiska ramen för LO-styrelsen för att fatta beslut
om vilken verksamhet som ska bedrivas.
Det hände någonting i samband med valet 2006 som påverkade verksamheten 2007 och ändrade planeringsförutsättningarna. De tidigare planeringsförutsättningarna innebar i och för sig ett besparingsbeting på ca 5 miljoner
kronor per år, samtidigt som kongressens beslut om avkastningskrav krävde
att vi skulle ha en vinst på ca 25 miljoner kronor. Det har vi uppnått under
den gångna kongressperioden.
Från 1995 till 2007 minskade förbundens avgifter med ca 22 procent, vilket motsvarar 68 miljoner kronor, samtidigt som LOs kostnader för verksamheten ökade med 22 procent fram till 2003. Därefter har LO genomfört
flera besparingsåtgärder, vilket har inneburit att kostnaderna för 2007 motsvarar kostnaderna tio år tidigare, 1997.
Den uppmärksamma läsaren av avgiftskommmitténs rapport kan notera
att det är en felskrivning på sidan 6 i tabell 2. Kostnaderna för 2007 i den
tabellen ska vara 303 miljoner kronor – inte 330 miljoner kronor – annars
stämmer inte det jag nyss sade. Det hade i så fall inneburit att kostnadsnivån
var densamma som 1999 i stället för 1997.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats väldigt mycket. Förbunden förlorade fler medlemmar under 2007 än under de senaste fyra åren tillsammans, finansmarknaderna blev alltmer volatila, och inflationen blev ånyo
ett samtalsämne. Tillsammans med den oförändrade avgiften och avkastningskravet, som drar bort resurser från verksamheten, är detta en situation
som inte är hållbar, om LO ska vara en samordnad kraft för den gemensamma fackliga styrkan. En kamporganisation som hela tiden måste dra ner och
titta på kostnaderna och vända på vartenda öre blir inte särskilt effektiv.
En del av vår gemensamma fackliga styrka är vår ekonomiska styrka. För
att kunna kämpa för våra fackliga krav och förbättra för LO-förbundens
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medlemmar måste vi ha en stabil ekonomi.
Utifrån denna bakgrund har avgiftskommittén kommit fram till en modell där förbundens avgift till LO bygger på utvecklingen av förbundens
medlemsavgifter och en förändring i avkastningskravet som innebär att LO
inte behöver redovisa vinst och därmed får mer pengar till verksamhet.
LOs avgiftskommitté föreslår därför
att kongressen fastställer principen om följsamhet mellan resursutvecklingen på förbunden och resursutvecklingen på LO,
att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa
ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap,
att LOs representantskap får fullmakt att årligen pröva frågan om LO-avgiftens storlek,
att nuvarande avgift i Klass 2 höjs med 20 öre till 14 kronor per medlem och
månad för 2009,
att uppdra till LOs finanskommitté att komma med förslag på utformning och
indelning i avgiftsklasser,
att ge LOs representantskap fullmakt att besluta om förändrad indelning i
avgiftsklasser samt
att LOs bundna egna kapital ska motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras genom att, genomsnittligt
över kongressperioden, det ska finnas tillgångar vars marknadsvärde
minst är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000.
Förbunden och förbundens medlemmar är våra uppdragsgivare, och de ställer stora krav på att LO också framöver förmår att vara en arena för facklig
styrka. Då måste LO ha en ekonomisk situation som är långsiktigt hållbar.
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Avgiftskommitténs rapport
Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag
Inför kongressen 2008 har LOs finanskommitté haft till uppgift att föreslå
förbundens avgift till LO under den kommande kongressperioden.
Kommittén har bestått av:
– Kjell Ahlberg, LO, ordförande
– Clas Linder, Transportarbetarförbundet
– Clas Nykvist, Byggnadsarbetareförbundet
– Håkan Arnelid, IF Metall
– Anders Bergström, Kommunalarbetareförbundet
– Göran Olsson, SEKO
Ekonomiskt läge
LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden påverkats av sjunkande intäkter både realt och nominellt. Förbundens medlemmar har minskat i
antal vilket har påverkat förbundens avgifter till LO. För 2007 har det minskade antalet medlemmar i förbunden minskat intäkterna med cirka14 miljoner kronor.
Aktiemarknaden har, efter att ha nått sin botten våren 2003, utvecklats
positivt fram till hösten 2007, som präglades av stor turbulens och oro,
kopplat framförallt till banksektorn. Räntorna har, under hela kongressperioden, legat på mycket låga nivåer. Realiseringar av ej strategiska tillgångar
och kraftfulla besparingsåtgärder inom LO-kansliet har dock medfört positiva resultat för åren 2003 till 2006.
LO-avgiftens utveckling
Tabell 1 Medlemsintäkter (mkr)

Utfall

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

304

298

294

288

280

275

267

264

259

255

244

Förbundens avgift till LO har sedan 1995 minskat i reala belopp. Detta
framgår av diagram 1 som redovisar LO-avgiftens utveckling såväl i absoluta
tal som i reala termer. Fram till 1990 var avgiften genom index knuten till
prisutvecklingen men har därefter utgått med fasta belopp. Detta innebär att
medlemsavgiften på 13,80 per medlem och månad 2007 motsvarar cirka
8,70 i 1990 års penningvärde.

110

EKONOMI

Diagram 1 LO-avgiftens utveckling 1980–2007
Nominellt

Realt

16
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Förbundens sammanlagda avgifter till LO, i nominella termer, har minskat
med cirka 17 procent sedan 1995, i realiteten ett årligt besparingskrav på cirka 5 miljoner kronor. Medlemsavgiften till förbunden har också minskat på
grund av det vikande medlemsantalet.
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Medlemsutvecklingen
Diagram 2 Medlemsutvecklingen (aktiva medlemmar)
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Medlemsantalet har fram till 2007 fortsatt att minska, vilket till stor kan förklaras med strukturförändringar på arbetsmarknaden och att yngre generationer har lägre anslutning än äldre. Under 2007 minskade medlemsantalet
med 120 000 aktiva medlemmar. Det är den största minskningen under perioden efter 1990. De förändringar i avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen
som infördes 2007 kan även påverka medlemsutvecklingen för 2008.

Tabell 2 Verksamhetsresultat (mkr)
1997

1998

1999

Medlemsavgifter

304

298

Verksamhetskostnader

309

333

–5

– 35

Beräknat resultat

2000

2001

2002

2003

294

292

331

362

– 37

– 70

2004

2005

2006

2007

280

275

267

311

365

354

263

259

258

244

340

324

353

– 31

– 90

– 86

– 77

330

– 65

– 95

– 59

Tabell 2 beskriver enbart de kansliberoende nettokostnaderna och kan inte jämföras med LOs resultat i årsberättelserna eftersom utgångspunkten är att inkomster från
medlemsavgifterna ska motsvara verksamhetskostnaderna. Siffrorna för 2007 är preliminära.

Av tabell 2 framgår att verksamhetskostnaderna ökade fram till 2002 för att
minska från och med 2003. Detta har varit ett led i en medveten besparingsplan och sedan 2002 har besparingar gjorts på den fackliga verksamheten
med omkring 75 miljoner kronor. Intäktsminskningarna på grund av med-
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lemstappet har förvärrat situationen. Det är därför nödvändigt att under
kommande år göra ytterligare anpassningar nedåt av kostnadsnivån. Inför
2009 uppgår besparingsbetinget till cirka 45 miljoner och därefter cirka 10
miljoner årligen fram till 2012.
LO-kansliets uppgifter
Med anledning av de ekonomiska förutsättningar som råder för LO-kansliet
måste verksamheten under den kommande kongressperioden förändras. De
minskande intäkterna innebär förutom en hårdare prioritering av verksamheter också krav på ökad effektivitet och minskade kostnader. Den stora
minskningen av antalet medlemmar i förbunden 2007 har inneburit ytterligare påfrestningar på LOs ekonomi.
I denna nya situation ställs krav på styrelsen att aktivt prioritera LOs
verksamhet. Detta arbete inleddes redan på hösten 2007 och under våren
2008 har arbetet med att omstrukturera LO-kansliet och LOs verksamhet
pågått med målsättning att presentera en ny organisation under hösten.
Beräkning av medlemsutvecklingen
Avgiftskommittén har med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och med
hänsyn till de strukturförändringar som iakttagits under senare tid gjort en
prognos över den framtida medlemsutvecklingen. Prognosen är behäftad
med stor osäkerhet då 2007 blev ett trendbrott i medlemsutvecklingen. I antagandena för 2008 och framåt förutsätts att det som inträffade 2007 var en
engångsföreteelse. Kommittén är försiktigt optimistisk inför framtiden.
Medlemsrekrytering och fokus på de fackliga frågorna kommer antagligen
att påverka medlemsantalet positivt.
Vid ett sådant scenario kommer förbundens avgift till LO att vara oförändrad över kongressperioden, dock innebär löne- och kostnadsökningar att
verksamhetsresultatet kommer att försämras.
Det torde vara uppenbart att LOs verksamheter måste tillföras ytterligare medel om de uppgifter, som styrelsen för närvarande anser bör utföras, ska kunna finansieras. Det är mot denna bakgrund som diskussionen
om att nyttja kapitalavkastningen samt förändra avgiftskonstruktionen
ska ses.
LOs egna kapital
Avgiftskommittén har diskuterat LOs behov av kapital. Utgångspunkt för
diskussionen har varit stadgeförslaget som föreläggs kongressen och värdesäkringsbeslutet som fattades av LOs kongress 2000. Kommittén anser att
storleken på det bundna egna kapitalet ska motsvara det belopp som fanns i
räkenskaperna vid utgången av 1999 och att det egna kapitalet ska betraktas
som en fond att använda vid konflikt i enlighet med LOs stadgar.
Det bundna egna kapitalet ska också kunna tas i anspråk av LOs styrelse
för särskilda ändamål av stor vikt för LOs medlemmar. Det bundna egna ka-
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pitalet ska värdesäkras genom att det, genomsnittligt över kongressperioden,
ska finnas tillgångar vars marknadsvärde är minst lika stort som det bundna
egna kapitalet ökat med konsumentprisindex med basår 2000. I övrigt kan
kapitalet tas i anspråk för att finansiera investeringar och den fackliga verksamheten.
Avgiftssystem
Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden har hänförts till de olika klasserna beroende på sitt relativa löneläge. Avgiften i klass
1 har varit 5 procent högre än avgiften i klass 2 och i klass 3 har avgiften varit
5 procent lägre än i klass 2. Avgiftskommittén har diskuterat frågan om indelning i avgiftsklasser men funnit att underlaget för indelningen inte längre
finns tillgängligt. Däremot finns det skäl att ändra på indelningen då både
förbundsstruktur och det relativa löneläget förändrats. Avgiftskommittén föreslår att LOs finanskommitté får i uppdrag att redovisa ett förslag på indelning i avgiftsklasser för beslut i LOs representantskap.

Tabell 3 Indelning av förbunden i avgiftsklasser
Klass 1 (+ 5 procent)

Klass 2

Klass 3 (– 5 procent)

Byggnads

Livs

Fastighets

Elektrikerna

IF Metall

Handels

Graﬁkerna

Seko

Hotell- och restaurangfacket

Målarna

Skogs- och träfacket

Pappers

Kommunal
Musikerna
Transport

Med hänsyn till medlemsavgiftens konstruktion som inte följer den allmänna
kostnadsutvecklingen är det nödvändigt att beröra frågan om följsamhet
mellan förbundens och LOs avgiftsutveckling.
Det är möjligt att pröva olika system som bygger på någon form av direkt
anknytning till förbundens avgifter. Eftersom förbunden har olika system för
uttag av avgifterna, bl.a. beroende på hur avdelningar, klubbar och regioner
finansieras, måste någon form av enhetlig definition konstrueras.
Kommittén har ansett att ett system med följsamhet mellan de resurser
som förbunden har till sitt förfogande är en nödvändighet under rådande
omständigheter. Det betyder att om resurserna på förbunden minskar ska resurserna till LO minska och om resurserna till förbunden ökar är det rimligt
att resurserna till LO ökar.
Förbundens resurser styrs av två faktorer, dels utvecklingen av medlemsantalet och dels av utvecklingen av medlemsavgiften till förbunden. Avgiften
till LO bör därför kopplas till båda dessa faktorer. Den nuvarande LO-avgif-
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ten är kopplad till förbundens medlemsantal och kommitténs förslag är att
denna koppling bibehålls.
För att uppnå följsamhet med förbundens resursutveckling föreslår kommittén att förändringen av avgiften till LO baseras på den genomsnittliga förändringen i förbundens medlemsavgifter per medlem och att LOs finanskommitté får i uppdrag att till LOs representantskap årligen redovisa förslag
om avgift till LO.
Sammanfattning och förslag
Trots att det under den gångna kongressperioden vidtagits åtgärder för att
anpassa LOs verksamhet till en ny nivå förväntas underskott för den kommande kongressperioden och denna utveckling kommer att fortsätta under
kommande år. Förutom de förändringar som genomförts på den administrativa verksamheten är det uppenbart att ytterligare åtgärder måste vidtas för
att anpassa kostnadsnivån.
Ambitionen för kommitténs arbete har varit att verksamhetskostnaderna
ska bestridas med medlemsavgifter. Dock har vi tvingats konstatera att LO
måste finansiera delar av verksamheten med kapitalavkastningen. Inte heller
detta är tillräckligt med tanke på det förändrade medlemsantalet 2007 utan
kommittén är överens om att förbundens avgift till LO måste justeras och ha
följsamhet med förbundens resursutveckling.
LOs avgiftskommitté föreslår
att kongressen fastställer principen om följsamhet mellan resursutvecklingen på förbunden och resursutvecklingen på LO,
att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa
ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap,
att LOs representantskap får fullmakt att årligen pröva frågan om LO-avgiftens storlek,
att nuvarande avgift i Klass 2 höjs med 20 öre till 14 kronor per medlem och
månad för 2009,
att uppdra till LOs finanskommitté att komma med förslag på utformning
och indelning i avgiftsklasser,
att ge LOs representantskap fullmakt att besluta om förändrad indelning i
avgiftsklasser samt
att LOs bundna egna kapital ska motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras genom att, genomsnittligt
över kongressperioden, det ska finnas tillgångar vars marknadsvärde
minst är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000.
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Utlåtande
Av avgiftskommitténs rapport framgår att orsakerna till det bekymmersamma ekonomiska läget är dels den nominellt oförändrade medlemsavgiften, dels det under 2007 kraftigt
minskade medlemsantalet. De besparingar som gjorts under den gångna kongressperioden har inte kunnat motsvara de minskade intäkterna. Kommittén föreslår att avgiften
höjs till 14 kronor per månad och medlem för 2009 och att avgiften därefter har följsamhet
med förbundens medlemsavgifter.

Beslut
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att godkänna avgiftskommitténs rapport samt
att följa avgiftskommitténs förslag angående LO-avgiften.
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Avgiftskommitténs rapport
Motion 12.1
12.1
Lyft ut medlemsavgifter och anslag ur verksamhetsbudgeten
Transportarbetareförbundet avd 13, Kristianstad
Sedan 1991 års LO-kongress har förbundens avgift till LO legat still. När det
beslutet togs beslutades också att LO ska betala medlemsavgifter åt förbunden för medlemskap i internationella organisationer som t.ex. EFS, NFS men
också medlemsavgifter till Unga Örnars Vänner, Biståndsnämnden och
Palmecentret för att nämna några. Kostnaden för dessa är i många fall näst
intill omöjliga att påverka eftersom nivån för medlemskap i internationella
organisationer fastställs på den organisationens kongress. Dessa medlemsavgifter och anslag har belastat LOs verksamhetsresultat årligen. I takt med att
medlemsintäkterna från förbunden har minskat både i kronor men också i
köpkraft har en allt större andel av LOs verksamhetsbudget och resultat belastats av dessa kostnader som är näst intill opåverkbara. Detta gör att en allt
mindre del av LOs medel går till direkt verksamhet.
Lyfter man ut dessa medlemsavgifter och anslag ur verksamhetsbudgeten
och i stället beslutar att dessa kostnader ska täckas med medel (överskott)
från kapitalförvaltningen (som ekonomiskt sett går mycket bra) ökar LOs
möjligheter att kunna bedriva mer verksamhet med 10-tals miljoner.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att medlemsavgifter och anslag som LO betalar ska lyftas ut ur verksamhetsbudgeten och istället bekostas med medel från kapitalförvaltningen.

Utlåtande
Motion 12.1
12.1
att medlemsavgifter och anslag som LO betalar ska lyftas ut ur verksamhetsbudgeten
och istället bekostas med medel från kapitalförvaltningen.

Motionären föreslår att medlemsavgifter och anslag till externa organisationer lyfts ut ur
verksamhetsbudgeten och att de finansieras med avkastningen från kapitalförvaltningen.
LO-kongressen 2000 beslutade att kapitalavkastningen ska kunna nyttjas för att täcka
LOs verksamhetskostnader, med restriktionen att LOs framtida verksamhet inte äventy-
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ras. Redan idag finns direktavkastningen från kapitalförvaltningen, det vill säga intäkter
från fastighetsdriften, ränteintäkter och utdelning på aktier, med som en post i verksamhetsbudgeten för att täcka underskottet från den fackliga verksamheten. I den fackliga
verksamheten ingår de ovan nämnda anslagen och bidragen.
Att lyfta ut medlemsavgifter och anslag till externa organisationer ur verksamhetsbudgeten med egen finansiering innebär att dessa kostnader inte kommer att prövas tillsammans med den övriga fackliga verksamheten. Detta vore olyckligt i tider med vikande
medlemsantal och minskade ekonomiska resurser.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 12.1.

Debatt
I debatten deltog
Håkan Pettersson, Elektrikerna

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Lönehantering/medlemsförmåner
Riktlinjer: Medlemsförsäkringar, sid 51
första stycket om LO-paketet, första att-satsen
Motionerna 12.2–12.4
12.2
Nya bankkostnader
Industrifacket Metall avd 34, Sjuhärad
Från och med i höst/vinter kommer det enligt EU inte att finnas några bankkort utan chip. Detta kort kommer bankerna att ta ut en avgift för, vilket
innebär att det kommer att bli en kostnad på 250 kronor för att få ut sin lön.
För en LO-familj blir kostnaden alltså 500 kronor. En kostnad som successivt
kan komma att öka efter hur bankerna sätter sina priser. Samtidigt får vi i
princip noll procent ränta på våra lönekonton.
Vi föreslår att LO verkar för
att bankerna inte tar ut fler kostnader på våra bankkort etc.

12.3
Ge oss ränta på våra lönekonton!
Industrifacket Metall avd 51, Malmö
Denna fråga har debatterats på många möten inom LO-sektionen i Malmö
under flera år. Det har på olika sätt framförts att det är viktigt för LOs medlemmar att få ränta när de lånar ut sina pengar till bankerna varje månad, på
samma sätt som bankerna tar ränta när de lånar ut pengar till oss.
Vid träffar med Nordea och Swedbank har framförts att vi anser att det
ska betalas ränta på lönekonton. Bankernas företrädare har dyrt och heligt lovat att ta upp frågan inom bankerna centralt. Döm om vår förvåning när vi i
Rapport den 7 augusti 2007 fick höra Nordeas representant, som svar på reporterns fråga, säga att det inte har funnits någon efterfrågan om att få ränta
på lönekontona. Om man hade bemödat sig med att gå ut och fråga kontoinnehavarna så hade man fått ett helt annat svar.
Uppmaningen från IF Metall Malmös medlemmar är: Ge oss ränta på våra lönekonton nu när bankerna går med stora vinster. Sänk avgifterna på de
tjänster som vanliga löntagare använder sig av – bankerna tjänar på att vi använder bankkort, internet och annat som bankerna tar betalt för.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att driva frågan om ränta på lönekonton samt
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att driva frågan om att för vanliga löntagare ska normala betalningsrutiner
vara gratis hos bankerna.

12.4
LO-bilen/Folkbilen
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
Vi har en idé: LO-datorn känner de flesta till, varför inte göra detsamma, fast
med en bil.
Bilen köps in av LO eller Folksam. En modell av varje märke. Bilen hyrköps sedan av medlemmen på ett visst antal år t.ex. tre eller det man finner
lämpligt med ett äganderättsförbehåll inlagt. Bilen skall räknas på bruttolönen, samma tanke som med LO-datorn.
Det ger ett stort tillskott till samhällsekonomin med ökad styrd försäljning då LO eller Folksam kan lägga in miljökrav på dessa bilar och därigenom
vara med och påverka miljöutvecklingen på bilmarknaden.
Alkolås är någonting alla bilar bör vara utrustade med. Om ett bilmärke
ej uppfyller detta krav ska den ej vara med bland medlemsbilarna.
Försäkring av bilen genom Folksam då man även kan påverka bilförsäkringsmarknaden.
Man ska vara medlem inom LO-kollektivet. Man ska ha en tillsvidareanställning. Ska även kunna omfatta personer med betalningsanmärkningar, då
en stor del av Sveriges befolkning har dessa idag.
I de fall en medlem har betalningsanmärkning ska minimikravet vara
uppfyllt, det vill säga att man kan visa upp att om man lever på existensminimum ska det finnas utrymme för denna kostnad eller att man är beroende
av bil för att kunna ta sig till sitt arbete.
Ett genomförande av denna motion kräver ett samarbete med Socialdemokraterna då även de skatterättsliga reglerna för bilmarknaden behöver
ändras.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar i motionens anda.

Utlåtande
Motionerna 12.2–12.4
12.2
att bankerna inte tar ut fler kostnader på våra bankkort etc.
12.3
att driva frågan om ränta på lönekonton samt
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att driva frågan om att för vanliga löntagare ska normala betalningsrutiner vara gratis
hos bankerna.

12.4
att LO arbetar i motionens anda.
Motionären föreslår i motion 12.2 att bankerna inte tar ut fler avgifter på LO-medlemmarnas bankkort eller motsvarande. I motion 12.3 föreslås att LO ska driva frågan om ränta på
vanliga lönekonton och att normala betalningsrutiner ska vara gratis för vanliga löntagare.
Tillsammans med förbunden förhandlar LO med Nordea och Swedbank om bland annat medlemslån och ekonomisk rådgivning för förbundens medlemmar. LO föreslår att
frågan tas upp i samband med omförhandling av befintliga avtal med dessa banker. Villkoren för bankkort, lönekonton och betalningsrutiner kommer därmed att förhandlas tillsammans med bland annat villkoren för medlemslån, med målsättningen att inte
försämra nuvarande avtal.
I motion 12.4 föreslås att LO eller Folksam köper in personbilar, en modell av varje märke, för medlemmarnas räkning. Dessa hyrköps av medlemmen och betalas genom bruttolöneavdrag. Bilarna ska vara miljöklassade, försedda med alkolås och försäkrade i Folksam.
Detta bör ge positiva samhällsekonomiska effekter samt lägre premier för försäkringen.
Den potentiella målgruppen är cirka 1,4 miljoner LO-medlemmar vars önskemål om bilmodell, prestanda, utseende och utrustning borde variera i hög grad. I Sverige finns för
närvarande cirka 80 olika bilmärken med ett antal modeller för varje märke. Att koppla
samman LO-medlemmarnas önskemål om bilmodell och en upphandling av dessa är i
princip ogörligt. Finansiering av leasingkontrakten, alltså hyrköp, samt avtal om bruttolöneavdrag är också en svårighet med motionärens förslag.
Motionären gör jämförelser med LO-datorn som hanterades på ett liknande sätt. Här
fanns det ett fackligt-politiskt intresse att öka datamognaden hos LO-förbundens medlemmar. Persondatormarknaden var också förhållandevis ny. Effekten av LO-datorn var
positiv och det skedde en prisnormering på marknaden. Personbilsmarknaden är en mogen marknad och några fackliga motiv för att påverka denna finns inte. Det kommer också
att vara svårt att uppnå några stora rabatter i en upphandling. Alternativet med en begagnad bil kommer alltid att vara billigare.
LO och förbunden har tecknat avtal med Nordea och Swedbank om billån för medlemmarnas räkning och på detta sätt påverkat kostnaden för bilköp. Genom att fokusera på
finansieringen kan förbundens medlemmar välja den bil som passar bäst.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 12.2–12.3 besvarade samt
att avslå motion 12.4.
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Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna, Medlemsförsäkringar sidan 51 samt första att-satsen på
sidan 51: att LO verkar för att alla förbund ansluter sig till LO-paketet.
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Placeringsstrategi
Motion 12.5
12.5
Stoppa utförsäljningen av statliga bolag
SEKO Västerbotten
LO måste förbereda sig på att den borgerliga regeringen vill sälja ut statliga
bolag till hugade spekulanter. Därför är det viktigt att LO funderar på vilka
bolag som är strategiskt viktiga att de inte hamnar i privat ägo. Efter att detta
är gjort måste man prioritera och värdera dessa bolag för att se om LO kan
köpa dessa bolag. Kanske kunde man investera tillsammans med ”FOLO”
och placera pensionspengarna på ett fördelaktigt sätt för LO-medlemmarna
eller placera del av ”strejkkassan” i statliga bolag.
Ett exempel kan vara ”SBAB”. Hur viktigt är det för LO-medlemmarna
att ha en låg ränta? ”FOLO” är det goda exemplet på att det går att pressa
priserna nedåt och gynna LO-medlemmarna.
LO måste arbeta fort med denna fråga då den borgerliga regeringen har
bråttom att sälja ut landet. När bolagen är sålda är de borta för alltid. Reagera
medan tid finns!
Vi föreslår
att LO skyndsamt ska ta fram en strategisk och ekonomisk plan för inköp av
statliga bolag som blir till salu för LO-medlemmarnas bästa.

Utlåtande
Motion 12.5
12.5
att LO skyndsamt ska ta fram en strategisk och ekonomisk plan för inköp av statliga bolag som blir till salu för LO-medlemmarnas bästa.

Motionären föreslår att LO ska upprätta en plan för inköp av statens del i de bolag som eventuellt kommer att utbjudas till försäljning. Detta för att främja medlemmarnas intressen.
De bolag som enligt den borgerliga regeringen kommer att utbjudas till försäljning är:

Bolag
OMX
Vin & sprit AB

Statens andel

Värdering (mdr kr)

6,7 %

1

100,0 %
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Bolag

Statens andel

Värdering (mdr kr)

SBAB

100,0 %

6

SAS

21,4 %

3

NORDEA

19,9 %

50

TeliaSonera

45,3 %

95

Vasakronan

100,0 %

35
220

Som framgår av ovanstående tabell är det ekonomiskt omöjligt för LO och förbunden att
köpa upp en så stor andel av de statliga företagen att LO och förbunden kan utöva någon
form av påverkan. Vissa av de statliga bolagen bedriver också en verksamhet som inte är
av intresse för förbundens medlemmar.
Av de bolag som eventuellt kommer att utförsäljas är det enbart SBAB som skulle kunna ha ett intresse för LO-medlemmarna. SBAB är en stor aktör inom bostadsfinansering
och en möjlighet att påverka lånemarknaden kan förbättra realekonomin för LO-medlemmarna.
SBAB har skapat stora värden åt låntagarna genom att slopa räntepåslaget på topplån,
avskaffa ränteskillnaden mellan villalån och borättslån samt pressa marginalen mellan
bolåneinstitutens utlåningsräntor och marknadsräntorna.
I takt med att bankmarknaden har konsoliderats och blivit mer effektiv har SBABs roll
som prispressare minskat. Som exempel ligger andra banker på samma nivå på bolåneräntorna. Genom ett köp av SBAB kan LO antagligen inte påverka bolånekostnaderna i någon nämnvärd grad. Detta ska ställas i relation till komplexiteten i att som ägare driva
verksamheten och risken i att placera en så stor del av LOs och förbundens kapital i en
enskild verksamhet. Detta är inte förenligt med medlemmarnas intresse.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 12.5

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 13
LO – Förbund i samverkan

LO – Förbund i samverkan
Anförande
Ulla Lindqvist, styrelsen: Jag vill börja med att yrka bifall till styrelsens förslag under punkt 13, så att jag inte glömmer bort det.
Det vi ska diskutera nu är bland annat den rapport som vi har lagt fram
till kongressen som heter LO – Förbund i samverkan. Den handlar just om
det rubriken säger, att LO är ett organiserat uttryck för 15 självständiga förbunds samverkan. Det är en samverkan för att utveckla och bli starka, en
samverkan för att vi ska kunna vara en kraft i samhället.
Det är klart att det är väldigt annorlunda nu mot när LO bildades, men
det är ändå samma värdegrund vi har. Det är att samverkan verkligen gör oss
starkare. Det är det vi ska diskutera nu – vad vi vill och vad vi ska göra med
vår samverkan. Det är egentligen inte en organisatorisk diskussion, en diskussion om hur vår organisation ska se ut, utan det är i stor utsträckning en politisk diskussion.
För att vi ska vara starka gentemot arbetsgivarna, för att vi ska ha ett inflytande i samhället och för att vi ska stå emot attackerna från den borgerliga
regeringen, som Tage Granit sade, måste vi utnyttja kraften i att vi är en folkrörelse. Det ska vi ta vara på. Vi ska samverka, så att vi blir riktigt starka. Det
är självklart att vi klarar av mer gemensamt.
Det finns väldigt viktiga frågor att samverka kring. Att organisera och
teckna kollektivavtal är verkligen grunden för vår styrka. Det är naturligtvis
i första hand förbundens och förbundsavdelningarnas uppgift att göra det
och inte centralorganisationens. Det måste ju bygga på engagemanget ute på
arbetsplatserna och viljan att förändra på arbetsplatserna.
Men vi klarar så väldigt mycket mer om vi samverkar. Det finns så mycket
mer på de områdena att samverka kring. Vi är beroende av varandra.
Jag kan som exempel ta den privata tjänstesektorn. Där finns det väldigt
stor rörlighet. Man kommer in på ett första jobb, och sedan går man kanske
över till ett annat förbund. Då är det oerhört viktigt att man är med i facket.
Det tjänar även det andra förbundet på.
Vi är beroende av varandra och behöver samverka. Därför måste detta att
organisera bli kongressens viktigaste fråga. Det är en fråga om vår överlevnad. Det är en fråga om vilken styrka vi ska ha i framtiden. Det är oerhört
viktigt att vi gör en gemensam kraftsamling här och stoppar den utveckling
som finns och i stället ser till att det vänder och att vi organiserar fler.
Då är det väldigt viktigt att vi finns på arbetsplatserna, att vi ställer frågan
och att vi når människor och förklarar det fackliga löftet. Det är många som
kan tänka sig att vara medlemmar i facket. Det ser vi när vi gör undersökningar. Men genom en undersökning som vi gjorde helt nyligen på webben
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vet vi att sex av tio av de oorganiserade inte hade fått frågan. Det är självklart
att det måste vara en av våra viktigaste uppgifter att fråga människor som
kommer ut på arbetsplatserna om de vill vara medlemmar i facket.
En oerhört viktig grupp att nå är ungdomar. Ungdomar har, som ni vet,
ofta en lös förankring på arbetsmarknaden. Väldigt många har visstidsanställningar och behovsanställningar. Ungdomarna är verkligen vår framtid. Vi vet
att många som egentligen är intresserade av fackliga frågor vill gå med i facket. Men vi når inte ut ordentligt till ungdomar.
Ibland kan man uppleva – det är inte bara ungdomar som gör det – att det
är krångligt att gå med i facket, att det är mycket blanketter och liknande.
Ska man byta fackförening är det också krångligt. Där måste vi göra allt för
att underlätta, både i fråga om att gå med och när det gäller att gå över till
andra förbund. Det får inte bli så att facket upplevs som hemliga klubben.
Det ska vara öppet och enkelt att gå med.
Vi måste bli mer tillgängliga. Därför är det viktigt med de frågor som vi
tar upp bland annat i utredningen om att vi ska ha 24-timmarsservice på
webben och att vi ska ha bättre och ökad tillgänglighet per telefon. Vi får
aldrig vika en tum i att göra allt för att alla ska bli medlemmar och speciellt
vända oss till alla ungdomar för att få dem som medlemmar. Det finns ett
engagemang att ta vara på.
Det är väldigt länge sedan jag var ung. Men jag minns faktiskt hur det var
när jag började jobba fackligt som 19-åring och hur frustrerande det var när
man hade en massa idéer som man inte fick gehör för och som ibland viftades
undan.
Det är oerhört viktigt att vi tar vara på ungdomarnas engagemang. Det
kommer att göra oss oerhört starka.
Våra värderingar grundläggs väldigt tidigt. Därför är det oerhört viktigt
för oss att vara ute i skolan. Vid förra kongressen fattade vi ett beslut om att
alla gymnasieklasser skulle få besök av LO eller förbunden. Det var ett
mycket omfattande beslut, måste jag säga, och det har vi inte riktigt lyckats
med. Vi gjorde uppdelningen att LO skulle vända sig till de gymnasieklasser
som inte var yrkesförberedande, medan förbunden skulle vända sig till de yrkesförberedande.
Men att vi inte har lyckats får inte innebära att vi ger upp. Vi måste fortsätta och satsa på skolinformation nästa kongressperiod också och göra det
alltid i framtiden.
Det finns nya saker att göra. Vi måste förbättra våra kontakter med skolan. Men vi måste kanske också jobba på ett annat sätt, till exempel jobba
med elevråden och vara ute i skolorna även om vi kanske inte har klasspresentationer. Vi kan vara ute med bokbord och möta eleverna på skolgården.
Det tror jag är oerhört viktigt. Vi har väldigt många motioner på det området, och jag ser fram emot att vi får en bra debatt om det.
Det viktigaste i vårt arbete är att vi har många människor som står upp
för det fackliga löftet. Det är medlemmar som vill förändra. Det har vi mas-
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sor av. Vi har till exempel 150 000 förtroendevalda, och vi har många medlemmar utan förtroendeuppdrag som är med och påverkar och vill förändra.
För att vi ska kunna vidareutveckla det och få ännu fler medlemmar är
vår fackliga utbildning oerhört viktig. Det gäller att vi har bra förtroendemannautbildning men kanske framför allt att vi har en bred medlemsutbildning. Det har vi gjort en satsning på under de senaste åren, och vi har lyckats
öka den utbildningen mycket. Vi vill fortsätta med den satsningen.
Vi vill också att alla nya medlemmar ska ges en introduktion. Kommer
man med i facket ska man ha rätt till en introduktionsutbildning. Då behöver
vi också samverka kring den frågan och ha en mer tvärfacklig introduktionsutbildning. Jag är övertygad om att vi kommer att klara det tillsammans.
Det är viktigt att vi får nya förtroendevalda och även att vi ser över hur
det ser ut i våra organisationer – om vi är folkrörelser, om alla är med, om
alla finns bland de förtroendevalda. Därför föreslår vi en genomlysning av våra organisationer under nästa kongressperiod.
Men det är inte som en del belackare säger i massmedia, belackare som
bara vill göra en sak – skada facket – och som sätter sig lite ovanför oss och
ser ner på oss och säger: Fackets hjältar är fortfarande män som är svenska
och blåögda. Det är skitsnack, om jag får säga så. Vi behöver bara titta här
inne för att se att det inte är så.
Vi måste hela tiden hålla frågan levande, om vi verkligen är en folkrörelse
och att alla är med. Det är ju så att alla behövs, och alla ska få vara med på
sina villkor, utan att känna att man alltid måste tillföra något nytt och spännande och vara en färgklick och så. Det är en fråga om demokrati att alla är
med, och det är en fråga om att ta vara på allas kunskap och erfarenheter.
Det är också väldigt mycket en trovärdighetsfråga.
Jag är övertygad om att om vi jobbar systematiskt med detta kommer vi
att lyckas, och vi kommer att få många fler förtroendevalda i framtiden.
Det är ganska ofta som LOs roll diskuteras. Det är bra. Man diskuterar ju
det man tycker om – eller hur? Men det var länge sedan vi hade en ordentlig
genomgång av vår beslutsstruktur och våra stadgar. Det har vi haft inför den
här kongressen. Vi har haft en stadgegrupp som Erland Olausson har varit
ordförande för.
Man kan säga att förslaget är den mest genomgripande förändring som vi
har gjort sedan 1941. Det är klart att vi måste göra det. Vår förbundsstruktur
ser ju helt annorlunda ut idag än tidigare. År 1970 var det 25 förbund, och
idag är det 15 förbund. Det kan också bli färre i framtiden. Det är bland annat därför vi har förslag om att minska styrelsen och ledningen.
Vi har ett system för centrala förhandlingar som är helt annorlunda än tidigare. Nu har vi hittat en bra form för hur vi ska jobba med det, och det
måste framgå i våra stadgar. Därför har vi, som ni har sett, förslag på samordnade förhandlingar, gemensamma förhandlingar och förbundsförhandlingar. Det är för att vi tillsammans ska vara starka.
Det är viktigt att vi agerar enat, att vi bestämmer oss för: De här frågorna
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är de mest prioriterade – dem jobbar vi tillsammans med. Därför ändrar vi
också så att representantskapet får en helt annan roll, så att vi kan fatta beslut
om handlingsplaner på representantskapet som vi alla är överens om och
som vi sedan kör stenhårt i våra organisationer. Vi gör alltså förändringen att
representantskapet får den rollen.
I samband med att jag pratar om stadgarna vill jag också föreslå att vi
omedelbart justerar § 4 mom 11 som rör valberedningen, § 6 mom 1 som
rör styrelsens storlek, § 8 mom 1 som rör LOs ledning och § 6 mom 4 i den
del som rör vilka som ska sitta i AU.
Avslutningsvis vill jag bara säga några ord om förslaget till direktiv till ny
organisationsutredning. En av våra viktigaste gemensamma uppgifter är att
se till att arbetsgivarna inte ställer oss mot varandra, att vi inte konkurrerar
med varandra, att arbetsgivaren inte har möjlighet att välja billigaste avtal.
Det är därför som LO har en avgörande roll när det gäller organisationstvister, när förbunden inte blir överens. Ibland är det väldigt svårt att förstå det.
Många medlemmar tycker att det är jättekonstigt när vi håller på att bråka
med varandra. Det är väldigt laddat, och det är ofta mycket känslor när vi
har olika uppfattningar.
Därför är det oerhört viktigt att vi nu, fram till nästa kongress, får ett ordentligt genomarbetat förslag i en ny organisationsutredning, ett förslag som
är väl diskuterat i förbunden. Den processen börjar vi nu, efter kongressen,
utifrån de direktiv som vi beslutar om idag. Jag är övertygad om att vi kommer att forma det på ett bra sätt.
Vi får aldrig glömma: Är det några som tjänar på att vi slåss med varandra
är det arbetsgivarna – inte vi själva.
Jag ser nu fram emot en diskussion under förmiddagen kring de här frågorna, för visst ska vi klara av att visa att vi kan bli flera, att vi kan bli starkare
och att vi har inflytande!
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LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan: Avsnitten Meningen med föreningen,
Förändrade förutsättningar, Vägar och val för samverkan, sid 8–35

Utlåtande
De första tre kapitlen i LO – Förbund i samverkan utgör omvärldsbeskrivningar. Tillsammans beskriver dessa avsnitt de förutsättningar som utgör utgångspunkt till resterande
kapitel i kongressrapporten, vilka är inriktade på konkreta förslag.

Styrelsen föreslår
att kongressen beslutaratt anta LO – Förbund i samverkan sidorna 8–35.

Beslut
Kongressen beslutade
att behandla dessa avsnitt under punkt 19.
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Stadgefrågor
Beslut
Kongressen beslutade
att behandla de två separata utlåtandena om stadgefrågor samtidigt med
hela stadgeförslaget.

LO – Förbund i samverkan: Avsnittet LOs stadgar med
Bilaga med nya LO-stadgar samt avsnittet LOs normalstadgar
för förbunden, sid 98–116

Utlåtande
att medlemsförbunden bör sträva efter att till kongressen välja i produktionen verksamma ombud så att kongressen får en för medlemskåren representativ sammansättning,
att bifalla förslaget till nya stadgar enligt särskild bilaga samt
att LOs styrelse får i uppdrag att göra en översyn av LOs normalstadgar för förbunden.

Den genomgripande revidering av LOs stadgar som föreslås kongressen är, förutom de
rent språkliga ändringarna, avsedd att ge LO stadgar som bättre överensstämmer med
organisationens praktik. Översynen har också lett till förslag som syftar till att förtydliga
medlemsförbundens ansvar för den gemensamma verksamheten.
Ambitionen i förslaget till nya stadgar är att klarlägga de skilda rollerna för kongress,
representantskap och styrelse. LOs förmåga att fatta gemensamma beslut kräver att förbunden har ett reellt inflytande över beslutsprocessen i LO och det utrymme som behövs
för att diskutera och förankra besluten i den egna organisationen.
Representantskapet ska enligt förslaget vara förbundens organ för planering av den
gemensamma verksamheten och bör samla de förbundsföreträdare som har ansvar för
sina förbunds verksamhet. LOs kongress bör därmed tydliggöras som ett organ för medlemsförbundens medlemmar. Därför föreslås också att kongressen uttalar sig för att förbunden ska sträva efter att till kongressen välja yrkesverksamma ombud.
Ändamålet med förändringarna är att beskriva en form för samverkan som förtydligar
beslutsprocesserna och som ger medlemsförbunden den styrka som blir följden av ett
solidariskt agerande.
Kongressens behandling och beslut avseende LOs stadgar får till följd att också LOs
normalstadgar behöver ses över. De är endast av rekommenderande karaktär frånsett de
obligatoriska medlemsvillkoren för anslutna förbund, de så kallade absoluterna.
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I förslaget till kongressen är absoluterna förtydligade i LOs stadgar, vilket ytterligare framhäver normalstadgarnas karaktär av rekommendation. En översyn av normalstadgarna bör således även ta hänsyn till vilket behov normalstadgarna fyller för medlemsförbunden i framtiden.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan avsnitten LOs stadgar och LOs normalstadgar för
förbunden,
att bifalla att-satsen på sidan 101,
att bifalla att-satsen på sidan 114 samt
att bifalla att-satsen på sidan 116.

132

LO – FÖRBUND I SAMVERKAN

Placering av LO-kongressen
Motionerna 13.1–13.4
13.1
LO-kongressen ska inte vara stadgebunden till Stockholm
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
Mot bakgrund av de diskussioner som förts i kongressutredningens styrgrupp
om att ändra stadgarna så att LO-kongressen inte ska vara stadgebunden till
Stockholm i framtiden vill vi slå ett slag för att faktiskt ändra stadgarna enligt
de intentioner som tidigare fanns.
Det känns lite gammalmodigt att slå fast i sina stadgar var kongressen ska
vara förlagd. I dagens Sverige finns det många städer som klarar av att arrangera en kongress av denna storlek. Det har vi sett otaliga exempel på under de
senaste åren i form av bland annat SAP-kongresser som varit runt på olika
orter. Ett tungt argument för att behålla kongressen i Stockholm är givetvis
de ekonomiska och detta ska vägas in när man bestämmer sig för var man förlägger kommande kongresser.
Det vi vill öppna upp för är att det ska finnas möjlighet att förlägga kommande LO-kongresser utanför Stockholm om det är ekonomiskt rimligt och
försvarbart. Vi tror att det kan vara vitalt för den lokala arbetarrörelsen i andra städer att få vara med och stå värd för ett sådant stort arrangemang som
LO-kongressen är. Men detta måste vara en fråga för LOs styrelse eller kansli
att ta ställning till inför kommande kongresser. Men för att det ska vara möjligt så måste stadgarna ändras på denna punkt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs stadgar ändras så att Stockholm stryks som enda ort för en LO-kongress.

13.2
LO-kongressen utanför Stockholm
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg
I stadgarna är LO skyldig att hålla kongresserna i Stockholm. Det har funnits
tider då det har känts nödvändigt. Närheten till LO-borgen, lämplig lokal,
samordning av resor m.m. Dessa ”hinder” är numera borta.
Vi föreslår att LO verkar för
att LO-kongressen framgent hålls på lämplig ort i Sverige samt
att nästa LO-kongress hålls i Göteborg.

LO – FÖ RBUND I SAMVE RKAN

133

13.3
LOs kongress 2012
Bygg 12:an, Göteborg, Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg, avd 36,
Göteborg och avd 34, Sjuhärad
Mot bakgrund av de stadgeförändringar som organisationsutredningen föreslår till årets LO-kongress beträffande kommande LO-kongressers förläggning, lämnas följande förslag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen 2012 förläggs till Göteborg.

13.4
LO kongress 2012
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
Då de stadgeförändringar som organisationsutredningen föreslår till årets
LO-kongress beträffande kommande LO-kongressers förläggning möjliggör
förläggning utanför Stockholm, vore det lämpligt att förlägga 2012 års LOkongress till Västsverige.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen 2012 förläggs till Göteborg.

Utlåtande
Motionerna 13.1–13.4
13.1
att LOs stadgar ändras så att Stockholm stryks som enda ort för en LO-kongress.
13.2
att LO-kongressen framgent hålls på lämplig ort i Sverige samt
att nästa LO-kongress hålls i Göteborg.
13.3
att LO-kongressen 2012 förläggs till Göteborg.
13.4
att LO-kongressen 2012 förläggs till Göteborg.
Motionerna 13.1, 13.2, 13.3 och 13.4 vill ändra den bestämmelse i LOs stadgar som fastslår
att LOs kongress ska hållas i Stockholm.
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I motion 13.1 anför motionären att det finns flera orter i landet som skulle kunna klara
av ett arrangemang av den karaktären även om det kan finnas ekonomiska skäl att förlägga kongresserna till Stockholm och att detta bör vägas in när beslutet ska fattas. Motionerna 13.2, 13.3 och 13.4 föreslår att LOs kongress år 2012 hålls i Göteborg.
Frågan om kongressens placering har diskuterats under arbetet med att se över stadgarna. Styrelsen har dock funnit att sakliga skäl talar för att behålla Stockholm som kongressort eftersom medlemsförbundens medlemmar har rätt att förvänta sig att LO
använder sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
LOs kongresser tar i anspråk hela LO-kansliets personal för olika arbetsuppgifter. Förutom ledning, utredare och ombudsmän har kansliets assistenter, vaktmästeri, administrativ personal och tryckeripersonal viktiga uppgifter under kongressveckan. I stor
utsträckning underlättas detta arbete av att kongressen hålls i nära anslutning till LOkansliet eftersom kansliets tryckeriutrustning, datorer och lokaler används i arbetet.
Kongressen innefattar också de drygt hundra ledamöterna i LOs styrelse och representantskap. De består av ledande personer i förbunden som i stor utsträckning har Stockholm som hemort. Annan centralt anställd personal i medlemsförbundens deltar också
eller är aktiva på olika sätt under kongressen. Medlemsförbunden har nytta av att kongressen hålls på den ort där förbunden har sina huvudkontor. Det möjliggör även i deras
fall ett effektivt utnyttjande av egen personal, lokaler och annan utrustning som förenklar
arbetet för förbundens kongressdelegationer.
Förläggs kongressen till annan ort tillkommer alltså utgifter för bland annat resor, kost
och logi samt traktamenten för många fler personer än idag. Därutöver tillkommer kostnader för lokaler och utrustning motsvarande de behov som idag täcks genom att LOkansliet och förbundskontoren kan användas. Kostnaderna för att förlägga kongresserna
till annan ort skulle således bli betydande för såväl LO som för medlemsförbunden.
För många kongressombud från olika delar av landet skulle det troligtvis också betyda
mer tidskrävande och besvärliga resor om kongressen låg på andra orter. Stockholm är en
knutpunkt för internationell och nationell trafik. Kongressens nuvarande placering är därför
fördelaktig också för internationella gäster samt för gäster från övriga organisationer. Fackliga organisationer på tjänstemanna- och akademikersidan har sina huvudkontor i Stockholm liksom många andra organisationer fackföreningsrörelsen har nära förbindelser med.
Departement, riksdag och många myndigheter är placerade i Stockholm liksom de
flesta av de journalister som har till uppgift att bevaka rikspolitik och arbetsmarknad. TT,
Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4 har sina resurser koncentrerade till Stockholm. Det är tveksamt om LOs kongress skulle få en lika bred medial bevakning om den
turnerade runt i landet.
Att ändra stadgarna skulle troligtvis innebära att kongresserna relativt sällan hölls i
Stockholm. Genom att behålla stadgebestämmelsen kan organisationens resurser användas på ett mer ansvarsfullt sätt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 13.1–13.4.
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§ 8 Funktionärer
Motion 13.5
13.5
Styrelsens ansvar vid anställningar
Elektrikerförbundet
I dagens LO-stadgar § 8 Funktionärer Mom 7. är styrelsens ansvar reglerat
vid anställning av övriga funktionärer och tjänstemän. Här ser vi att stadgarna behöver förstärkas och förtydligas med att man dels lägger till befattningen ombudsman, samt att styrelsen skall ha ansvaret för de anställningsvillkor
som skall gälla för respektive tjänst.
Denna reglering ser vi som viktig utifrån vilken funktion det är som skall
anställas, t.ex. ombudsman eller tjänsteman och vilka anställningsvillkor som
skall gälla. Vi ser det som en viktig funktion för styrelsen att man har kontroll
och har en enhetlig syn på vilka anställningsvillkor som skall gälla för respektive tjänst. Lägger man detta ansvar på ordföranden eller i enskilda chefers
arbetsordning finns det stor risk att anställningsvillkoren i olika tjänster spretar iväg utom all kontroll för styrelsen. Detta har vi alldeles för ofta sett avskräckande exempel på från företagsvärlden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att § 8 Funktionärer mom 7. får följande ny lydelse: Övriga funktionärer,
ombudsmän och tjänstemän anställs av styrelsen och anställningsvillkoren skall vara godkända av styrelsen.

Utlåtande
Motion 13.5
13.5
att § 8 Funktionärer mom 7. får följande ny lydelse: Övriga funktionärer, ombudsmän och
tjänstemän anställs av styrelsen och anställningsvillkoren skall vara godkända av
styrelsen.

Motion 13.5 argumenterar för att styrelsens ansvar för anställning av funktionärer och
tjänstemän ska vara stadgereglerad även fortsättningsvis. Motionären önskar dessutom
tillföra begreppet ombudsman till paragrafen och förtydliga styrelsens ansvar för anställningsvillkoren för de olika tjänsterna.
I förslaget till nya stadgar är dock § 8 mom. 7, som behandlar styrelsens ansvar för anställning och fastställda villkor för övriga funktionärer och tjänstemän, borttaget. Styrelsens uppfattning är att frågan inte är av den karaktären att den ska regleras i stadgarna.
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Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att det är ordning och reda
när det gäller anställningar och villkor för LOs personal. I förslaget till nya stadgar ges styrelsen uppgiften att fastställa en arbetsordning. Avsikten med denna komplettering är
bland annat att tillse att det ska finnas beskrivet hur rekrytering och vidhängande frågor
ska handläggas på ett säkert sätt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 13.5.

Debatt
I debatten deltog
Yvonne Nygårds, Fastighets
Kristofer Löfström, Fastighets
Jonas Wallin, Elektrikerna
Tony Berggren, Skogs och Trä
Göran Larsson, LO
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtanden,
– LO – Förbund i samverkan, sidorna 98–116 samt bilagan med LO-stadgarna,
– Yvonne Nygårds, Fastighets och Kristofer Löfströms, Fastighets yrkande
på avslag för antal ledamöter i styrelsen enligt stadgarnas § 6.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå Yvonne Nygårds och Kristofer Löfströms yrkande.
Voteringen begärdes av Bengt Sandberg, Fastighets.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtanden,
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 98–116 samt bilagan med LOstadgan,
att omedelbar justering sker av § 4 mom 11 (val av valberedning), § 6 mom
1 (styrelsens sammansättning) och § 8 mom 1 (funktionärer) med en
konsekvensändring i § 6 mom 4 näst sista stycket samt
att LOs nya stadgar i övrigt träder i kraft 2008-07-01.
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Rekrytering
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Hög organisationsgrad –
men vi måste bli ännu fler, sid 38–50
Motionerna 13.6–13.17
13.6
Solidaritet inom LO för en hög organisationsgrad
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet
Förutsättningarna för att upprätthålla den fackliga organisationsgraden skiljer sig mycket åt mellan olika LO-förbund. Möjligheterna att värva nya medlemmar, och att behålla de gamla, är starkt kopplad till de förhållanden som
råder inom de yrkesområden där förbunden har sina medlemsgrupper.
Flera förbund verkar inom yrkesområden där rörligheten är mycket stor.
Jobben inom dessa områden har i stor utsträckning utvecklats till ingångsoch genomgångsjobb. Ofta arbetar unga och andra nytillträdda grupper här
under en kortare tid av sitt yrkesverksamma liv, sedan går de vidare till andra
yrken där de har för avsikt att stanna på längre sikt. Detta gäller för Handels
och för Hotell och Restaurang, och det gäller även för Fastighets och Transport. Dessa förbund kan därför i stor utsträckning betraktas som ingångsförbund, men framför allt bör de ses som genomgångsförbund i större utsträckning än andra.
Vad som ytterligare försvårar bilden är att denna höga rörlighet ofta finns
i kombination med, eller just på grund av att, anställningsförhållandena för
stora grupper är att betrakta som otrygga. Förekomsten av tidsbegränsade
anställningar är betydligt större än inom andra yrkesområden, och utbredningen av behovsanställningar eller så kallade timvikariat är stor. Även deltidsarbetet inom dessa områden är utbrett. Det är inom dessa områden som
arbetsmarknadens ”reservarmé” finns. Detta försvårar ytterligare förbundens
förutsättningar att upprätthålla organisationsgraden.
Sammantaget innebär detta att stor kraft läggs på rekrytering av medlemmar som sedan lämnar yrkesområdet och förbundet för att gå vidare till andra jobb och andra förbund, ofta inom LO. Vi vet att en majoritet av dem
som på sitt första jobb blir medlemmar i facket fortsätter att vara medlemmar i en facklig organisation när de byter yrkes- eller branschområde. Det
fackliga medlemskapet tas med till det förbund som organiserar de anställda
på den nya arbetsplatsen. Med detta i åtanke blir det tydligt att genomgångsförbundens förtroendevalda och lokalt placerade ombudsmän gör en mycket
stor insats när det gäller att upprätthålla den fackliga organisationsgraden i
stort. Att så sker är givetvis av vikt för samtliga LO-förbund.
Inom LO behövs ett erkännande av dessa förbunds betydelse som med-
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lemsvärvarförbund. Att värva nya medlemmar till facken är av yttersta vikt
för fackföreningsrörelsens överlevnad, inte minst efter det medlemstapp som
följt av den borgerliga regeringens höjning av avgifter till såväl fack som akassa. Hur vi ska lyckas med detta är dock ett vida omdiskuterat tema. Givetvis kan samordning inom LO, och på så vis en maximering av insatserna
från LO-förbunden gemensamt, vara av nytta, men faktum kvarstår att genomgångsförbunden står inför en tuffare och mer kostsam arbetsuppgift i att
värva medlemmar. En ökande andel av det dagliga fackliga arbetet ägnas åt
att värva nyanställda till facket. Det är självfallet en naturlig och självklar
uppgift, men det kräver mycket resurser.
Ett sätt att förbättra förutsättningarna för genomgångsförbunden skulle
vara att det via LO tillskapades en särskild ersättning till dessa förbund. En
sådan skulle grunda sig på medlemsstatistik som redovisar nyrekrytering och
övergångar till andra LO-förbund. Detta skulle bidra till ett upprätthållande
och en utökning av medlemsvärvningen. Det skulle i sin tur gynna alla LOförbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder möjligheten att inom LO-kollektivet fördela resurser så att
medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund ytterligare kan förstärkas, vilket skulle vara till nytta
för samtliga LO-förbund.

13.7
Solidaritet inom LO för en hög organisationsgrad
Fastighetsanställdas Förbund och Handelsanställdas förbund
Förutsättningarna för att upprätthålla den fackliga organisationsgraden skiljer sig mycket åt mellan olika LO-förbund. Möjligheterna att värva nya medlemmar, och att behålla de gamla, är starkt kopplade till de förhållanden som
råder inom de yrkesområden där förbunden har sina medlemsgrupper.
Flera förbund verkar inom yrkesområden där rörligheten är mycket stor.
Jobben inom dessa områden har i stor utsträckning utvecklats till ingångs- och
genomgångsjobb. Unga och andra nytillträdda grupper arbetar här under en
kortare tid av sitt yrkesverksamma liv, sedan går de vidare till andra yrken där
de har för avsikt att stanna på längre sikt. Detta gäller för Handels och för
Hotell och Restaurang, och det gäller även för Kommunal och Transport.
Jobb som exempelvis undersköterska, kafébiträde, butiksbiträde, lokalvårdare eller taxichaufför är vanliga och relativt tillgängliga jobb för den som är ny
i arbetslivet och som ännu inte hittat sitt ”riktiga” jobb. Detta gör att dessa
förbund i stor utsträckning kan betraktas som ingångsförbund, men framför
allt bör de ses som genomgångsförbund i större utsträckning än andra.
Vad som ytterligare försvårar bilden är att denna höga rörlighet ofta finns
i kombination med, eller just på grund av, att anställningsförhållandena för
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stora grupper är att betrakta som otrygga. Förekomsten av tidsbegränsade
anställningar är betydligt större än inom andra yrkesområden, och utbredningen av behovsanställningar eller så kallade timvikariat är stor. Även deltidsarbetet är utbrett inom dessa områden. Det är inom dessa områden som
arbetsmarknadens ”reservarmé” finns. Detta försvårar ytterligare förbundens
förutsättningar att upprätthålla organisationsgraden.
Sammantaget innebär detta att stor kraft läggs på rekrytering av medlemmar som sedan lämnar yrkesområdet och förbundet för att gå vidare till andra jobb och andra förbund, ofta inom LO. Vi vet att en majoritet av dem
som på sitt första jobb blir medlemmar i facket fortsätter att vara medlemmar i en facklig organisation när de byter yrkes- eller branschområde. Det
fackliga medlemskapet tas med till det förbund som organiserar de anställda
på den nya arbetsplatsen. Med detta i åtanke blir det tydligt att genomgångsförbundens förtroendevalda och lokalt placerade ombudsmän gör en mycket
stor insats när det gäller att upprätthålla den fackliga organisationsgraden i
stort. Att så sker är givetvis av vikt för samtliga LO-förbund.
Inom LO behövs ett erkännande av dessa förbunds betydelse som medlemsvärvarförbund. Att värva nya medlemmar till facken är av yttersta vikt
för fackföreningsrörelsens överlevnad, inte minst efter det medlemstapp som
följt av den borgerliga regeringens höjning av avgifter till såväl fack som akassa. Hur vi ska lyckas med detta är dock ett vida omdiskuterat tema.
Givetvis kan samordning inom LO och på så vis en maximering av insatserna
från LO-förbunden gemensamt vara av nytta, men faktum kvarstår att genomgångsförbunden står inför en tuffare och mer kostsam arbetsuppgift i att
värva medlemmar. En ökande andel av det dagliga fackliga arbetet ägnas åt
att värva nyanställda till facket. Det är självfallet en naturlig och självklar
uppgift, men det kräver mycket resurser.
Ett sätt att förbättra förutsättningarna för genomgångsförbunden skulle
vara att det via LO tillskapades en särskild ersättning till dessa förbund. En
sådan skulle grunda sig på medlemsstatistik som redovisar nyrekrytering och
övergångar till andra LO-förbund. Detta skulle bidra till ett upprätthållande
och en utökning av medlemsvärvningen. Det skulle i sin tur gynna alla LOförbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder möjligheten att inom LO-kollektivet fördela resurser så att
medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund ytterligare kan förstärkas, vilket skulle vara till nytta
för samtliga LO-förbund.
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13.8
Höjd organisationsgrad
Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg
Ungdomars väg ut på arbetsmarknaden är knölig. Många ungdomar är under
5–10 års tid hänvisade till att varva tidsbegränsade deltidsanställningar med
arbetslöshet, och dessemellan en eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
eller kortare period av studier.
Det är som att ha blivit placerad på avbytarbänken för gott och aldrig få
komma in i matchen. När man suttit där en tid börjar man undra om man
överhuvudtaget tillhör laget längre.
Man kan dock inte nöja sig med att betrakta detta som villkoren på ungdomarnas arbetsmarknad. Så enkelt är det inte. Det är inte i första hand en
ungdomsfråga. De i många fall usla anställnings- och arbetsvillkoren som
unga har delas av fler grupper, bland annat nyanlända svenskar.
Enda reella möjligheten att tillvarata och förbättra dessa gruppers förhållanden är genom facklig organisering. Som fackföreningar har vi därför ett
uppenbart ansvar. Vårt uppdrag är att teckna avtal och organisera alla anställda som är verksamma inom respektive förbunds branscher, inte bara de
som råkar passa vår organisation. Personer med svag anknytning till arbetsmarknaden väljer i stor utsträckning att inte gå med i facket.
Det är hög tid att inse att grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden i många fall faktiskt har goda skäl att stå utanför fackföreningen.
Utgår inte medlemskapet i många fall ifrån att medlemmen arbetar på en
och samma arbetsplats under en längre tid? Är medlemskapet anpassat till
en person som månad ut och månad in inte får ihop tillräckligt många timmar för att uppfylla arbetsvillkoret i a-kassan? Det är hög tid att söka svar på
dessa frågor.
Det finns mycket i övrigt att önska och ännu mer att vinna för fackföreningsrörelsen om vi gemensamt ser över vår organisation, framförallt ifråga
om hur det fackliga medlemskapet är utformat.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en förbundsgemensam utredning med uppdrag att kartlägga behovet av och möjligheterna för förbunden att erbjuda grupper, med svag
anknytning till arbetsmarknaden, ett anpassat medlemskap.
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13.9
Höjd organisationsgrad
Bygg 12:an, Göteborg, Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm,
Fastighetsanställdas förbund avd 1, Stockholm, Livsmedelsarbetareförbundet
avd 1, Bohus-Älvsborg, Målarettan, Stockholm och SEKO Stockholm
Ungdomars väg ut på arbetsmarknaden är knölig. Många ungdomar är under
5–10 års tid hänvisade till att varva tidsbegränsade deltidsanställningar med
arbetslöshet, och dessemellan en eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
eller kortare period av studier, mest för att ha något att göra. Efter att ha
snurrat i den karusellen en tid blir det lätt så att man accepterar det mesta
bara för att få ett jobb. Obetald provanställning. Tillsvidareanställd vid behov. Telefonförsäljning med 100 procent provision. Lönen svart. Inget anställningsbevis. Rättigheter? Arbetsmiljö? Facket? Sån´t gäller inte här!
Det är som att ha blivit placerad på avbytarbänken för gott och aldrig få
komma in i matchen. När man suttit där en tid börjar man undra om man
överhuvudtaget tillhör laget längre.
Man kan dock inte nöja sig med att betrakta detta som villkoren på ungdomarnas arbetsmarknad. Hade det varit så enkelt skulle vi lugnt kunna luta
oss tillbaka och tänka att när de unga harvat på ett tag kommer också de in
på den riktiga arbetsmarknaden, den som karaktäriseras av hög andel tillsvidareanställningar på heltid och av hög anslutning till facket. Så enkelt är det
inte. Detta är inte i första hand en ungdomsfråga. De i många fall usla anställnings- och arbetsvillkoren som unga har delas av fler grupper, bland annat nyanlända svenskars.
Enda reella möjligheten att tillvarata och förbättra dessa gruppers förhållanden är genom facklig organisering. Som fackföreningar har vi därför ett
uppenbart ansvar. Vårt uppdrag är att teckna avtal och organisera alla anställda som är verksamma inom respektive förbunds branscher, inte bara de
som råkar passa vår organisation. Därmed har vi också ett ansvar att göra det
praktiskt möjligt och mentalt självklart att gå med i facket. Så är det inte
idag. Personer med svag anknytning till arbetsmarknaden väljer i stor utsträckning att inte gå med i facket.
Den gamla käpphästen att vi löser problemet med mer och bättre information kan endast fungera som en del i förklaringen, men rymmer knappast
hela lösningen. Det är hög tid att inse att grupper med svag anknytning till
arbetsmarknaden i många fall faktiskt har goda skäl att stå utanför fackföreningen!
För hur väl anpassat är det fackliga medlemskap som vi har att erbjuda
till dessa grupper? Utgår inte medlemskapet i många fall ifrån att medlemmen arbetar på en och samma arbetsplats under en längre tid? Hur väl anpassat är medlemskapet till en person som månad ut och månad in inte får
ihop tillräckligt många timmar för att uppfylla arbetsvillkoret i a-kassan?
Det är hög tid att söka svar på dessa frågor. Som det ser ut idag tvingas
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många, framförallt unga, att välja bort medlemskap i facket. Inte av ideologiska skäl. Inte av okunskap. Utan av rent praktiska skäl på grund av hur det
fackliga medlemskapet i många fall är utformat.
Man kan i sammanhanget ställa sig den självkritiska frågan om förbunden
skulle klara av en situation där alla med lös anknytning till arbetsmarknaden
plötsligt valde att gå med i facket. Tre månader senare har många av dem
bytt arbetsgivare och begär därför att byta förbundstillhörighet och a-kassa.
Hur lång tid skulle det ta för oss att administrera en sådan anstormning? Hur
många av dem skulle vi ens hinna erbjuda en grundläggande facklig utbildning?
Det finns med andra ord mycket i övrigt att önska och ännu mera att vinna för fackföreningsrörelsen om vi gemensamt ser över vår organisation,
framförallt i fråga om hur det fackliga medlemskapet är utformat.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en förbundsgemensam utredning med uppdraget att kartlägga
behovet av och möjligheterna för förbunden att erbjuda grupper med
svag anknytning till arbetsmarknaden ett för dessa grupper anpassat
medlemskap.

13.10
Öka organisationsgraden bland de med osäkra anställningsformer
Industrifacket Metall
På en ständigt förändrad arbetsmarknad har vi de senaste åren kunnat se hur
antalet tidsbegränsade och osäkra anställningar ökar. Samma sak gäller med
anställda inom bemanningsbranschen. Allt fler löntagare upplever därmed
en större otrygghet. Med detta följer ofta också en svårare social situation.
Utan fast anställning är det svårare att skaffa bostad, ta banklån och bilda familj. Skillnaderna är stora mellan att ha ett fast, relativt tryggt jobb eller att
ha en visstidsanställning alternativt vara anställd i ett bemanningsföretag.
När allt fler har osäkra anställningsformer blir detta också ett växande fackligt problem. Det blir svårare med medlemsrekrytering, att slå vakt om kollektivavtalen och att kontrollera anställningsvillkoren. Dessutom ökar skillnaderna i det fackliga medlemskapet och det blir allt svårare att upprätthålla
ett rättvist och jämlikt medlemskap för alla medlemmar.
Vårt fackliga arbetssätt är i dag inte tillräckligt väl anpassat efter denna
förändrade arbetsmarknad. Inte heller betraktas denna grupp av löntagare på
samma sätt som andra. Deras problem blir sällan en viktig fråga för klubben
eller den lokala avdelningen. I stället ses de alltför ofta som ett hot och blir
därmed behandlade därefter. Att många visstidsanställa eller anställda i bemanningsföretag dessutom går mellan olika branscher och över organisationsgränserna försvårar ytterligare facklig kontakt och kontinuitet.
För att förbättra det fackliga arbetssättet vill IF Metall här peka ut några
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områden och förhållningssätt som vi anser att LO-förbunden tillsammans
kan utveckla.
– Den förändrade arbetsmarknaden och det ökande antalet osäkra anställningar bör i ökad utsträckning tas upp och diskuteras i förbundens och
LOs utbildningar. Syftet är att öka insikten om behovet av ett utvecklat
fackligt arbetssätt för att kunna organisera och därmed stärka dessa löntagare.
– Inom bemanningsbranschen bör den fackliga verksamheten organiseras
av det fackförbund som har kopplat in bemanningsavtalet. På så sätt sker
organiseringen av anställda i bemanningsföretagen på samma sätt som på
andra arbetsplatser.
– Hos bemanningsföretagen bör det finnas en facklig organisation för de
medlemmar som är anställda där, oavsett vilket LO-förbund de tillhör.
Vid frågor som rör medlemskapet ska denne vända sig till det LO-förbund
han/hon tillhör. Vid frågor som berör arbetsplatsen ska frågan hanteras
och åtgärdas av det fackförbund som har avtalet på arbetsplatsen. På detta
sätt blir det varje enskilt förbunds uppgift att aktivt arbeta med frågan.
– I bemanningsavtalet finns regler som förstärker den fackliga verksamheten på avtalsområdet. Det gäller rätten till facklig introduktion för nyanställda på betald arbetstid liksom rätten för facklig förtroendeman att regelbundet besöka företagets anställda och hur detta kan finansieras. Att
ytterligare förbättra villkoren inom avtalsområdet bör vara en prioriterad
fråga för samtliga LO-förbund.
Fackföreningar är en rörelse för rättvisa som arbetar för medlemmarnas rättigheter och inte accepterar att människor behandlas olika beroende på kön,
ålder, etnicitet eller andra ovidkommande grunder. Vi anser att alla människor har lika värde, att alla medborgare räknas och att alla löntagare ska behandlas efter samma grundprinciper. Vi anser också att alla medlemmar i ett
fackförbund har samma rättigheter och skyldigheter och att de därmed också
ska behandlas lika.
Vår gemensamma ambition bland LO-förbunden bör vara att detta synsätt också ska prägla vårt arbete för dem som har osäkra anställningar.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att i syfte att öka organiseringsgraden bland tidsbegränsade anställda och anställda i bemanningsföretagen initiera en bred förbundsövergripande diskussion om hur det fackliga organiseringsarbetet kan utvecklas,
att verka för att de fackliga utbildningarna i ökad utsträckning diskuterar hur
den förändrade arbetsmarknaden och det ökande antalet osäkra anställningar påverkar det framtida fackliga arbetssättet,
att tillsammans med förbunden initiera olika prov på hur lokal samverkan
mellan förbundsavdelningarna kan ske för att stärka de anställda inom
bemanningsföretagen samt
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att utifrån exempel på lokal samverkan mellan förbundsavdelningar utarbeta ett fackligt förhållningssätt och exempel för hur lokal samverkan kan
ske för att öka organisationsgraden bland tidsbegränsade anställda och
anställda i bemanningsföretagen.

13.11
Ungdomars villkor
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö
Ungdomars organisationsgrad i åldern 18–29 år, är idag 72 procent. För de
som är 16–24 år är organisationsgraden 52 procent.
Ungdomar har de sämsta förhållandena på arbetsmarknaden när det gäller anställningsvillkor, villkor vid arbetslöshet, sämst arbetstider och sämst
lön.
Vi diskuterar ofta frågan varför ungdomar inte går med som medlemmar.
Slutsatsen brukar vara att man är mer egoistisk och att de inte förstår värdet
av ett medlemskap. Men vi måste se sanningen, att vi inte driver ungdomars
rättigheter när det gäller tidsbegränsade anställningar för ungdomar. Vår nya
regering har försämrat för ungdomar när de blir arbetslösa både vid ersättning
och villkor i försäkringen och vi har inte hörts speciellt mycket i debatten.
Lönemässigt har vi skrivit in i våra kollektivavtal ungdomslöner som säger hur
mycket man ska tjäna från 16 års ålder upp till 19 år och detta har vi fortfarande kvar i våra avtal. I dagsläget har ungdomar under 16 år fri lönesättning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att man driver rätten till heltid och att deltid är en möjlighet,
att det ska vara samma rättigheter för ungdomar när man blir arbetslös,
att ungdomar får jobb på arbetsmarknaden,
att det ska vara naturligt att fråga alla ungdomar om att bli medlemmar,
att det ska finnas tryggare anställningsformer i LAS samt
att de förbund som har ungdomslöner försöker driva att det ska vara en ingångslön för alla.

13.12
Ungdomssatsning
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm
De senaste årens negativa utveckling vad gäller fackligt medlemskap för ungdomar inom LOs avtalsområden måste brytas. Vi efterlyser fantasi och nytänkande i fackföreningsrörelsen. Exempel på förslag som tål att diskuteras är:
– Ett särskilt medlemsforum för ungdomar under 26 år. Då behöver de
som provar olika arbeten inte byta förbund vid varje tillfälle.
– Att LO etablerar en kader av ombudsmän för ungdomar, specialiserade
på frågor som engagerar unga, till exempel kopplingen arbete-bostad, ar-
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–
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betsbyten, tjänstledighet för studier och långresor, stipendieansökningar
med mera. Ombudsmän skulle också kunna bistå förbunden vid deras
ungdomssatsningar
En hemförsäkring för unga mer vinklad mot resor än hem
En ungdomstidning som inte förutsätter att läsaren vet vad ett hängavtal är.

Tanken är att vi ska vända oss direkt till ungdomarna, visa att vi är intresserade av dem och inte bara av dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Det finns säkert fler bra idéer och alla behöver prövas förutsättningslöst.
Vi föreslår
att LO anslår de medel som behövs för att förutsättningslöst utreda eller
pröva alla rimliga förslag för att öka ungdomsrekryteringen.

13.13
Anpassat medlemskap ger höjd organisationsgrad
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Ungdomars väg ut på arbetsmarknaden är knölig. Många ungdomar är under
5–10 års tid hänvisade till att varva tidsbegränsade deltidsanställningar med
arbetslöshet, och däremellan en eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
eller kortare period av studier.
Efter att ha snurrat i den karusellen en tid blir det lätt så att man accepterar det mesta bara för att få ett jobb. Det kan t.ex. handla om projektanställningar som egentligen är förtäckta behovsanställningar eller om säljjobb
där lönen till 100 procent är provisionsbaserad.
Märkliga fenomen förekommer också som t.ex. obetalda provanställningar
och tillsvidareanställd vid behov. Många hamnar på arbetsplatser där de får
hela eller delar av lönen svart!
Det är som att ha blivit placerad på avbytarbänken för gott och aldrig få
komma in i matchen. När man suttit där en tid börjar man undra om man
överhuvudtaget tillhör laget längre.
Man kan dock inte nöja sig med att betrakta detta som villkoren på ungdomarnas arbetsmarknad. Hade det varit så enkelt skulle vi lugnt kunna luta
oss tillbaka och tänka att: när de unga harvat på ett tag kommer också de in
på den riktiga arbetsmarknaden, den som karaktäriseras av hög andel tillsvidareanställningar på heltid och av hög anslutning till facket. Så enkelt är
det inte.
Många små arbetsplatser, stor rörlighet bland de anställda och många tillfälligt anställda, som t.ex. inom Handels och Hotell- och restaurangs områden, medför en hög omsättning också bland medlemmarna i förbunden.
Dessa förbund får lägga mycket mer kraft på rekrytering av medlemmar som
sedan ofta lämnar verksamhetsområdet och förbundet för att gå vidare till
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andra förbund. LO skriver i sin rapport att ”deras förmåga att rekrytera medlemmar har stor betydelse för andra förbund, dit medlemmar senare flyttar
sitt medlemskap på grund av att de byter arbete”.
Och som LO själva konstaterar i sin rapport så medför låg organisationsgrad inom en bransch att hela fackföreningsrörelsen drabbas och det försvagar facket totalt sett.
Den enda reella möjligheten att tillvarata och förbättra utsatta gruppers
förhållanden är genom facklig organisering. Som fackförening har vi därför
ett uppenbart ansvar. Vårt uppdrag är att teckna avtal och organisera alla anställda som är verksamma inom respektive förbunds branscher. Därmed har
vi också ett ansvar att göra det praktiskt möjligt och mentalt självklart att gå
med i facket. Så är det inte idag. Personer med svag anknytning till arbetsmarknaden väljer i stor utsträckning att inte gå med i facket.
För hur väl anpassat är det fackliga medlemskap som vi har att erbjuda
till dessa grupper? Utgår inte medlemskapet i många fall ifrån att medlemmen arbetar på en och samma arbetsplats under en längre tid? Hur väl anpassat är medlemskapet till en person som månad ut och månad in inte får
ihop tillräckligt många timmar för att uppfylla arbetsvillkoret i a-kassan?
Det är hög tid att söka svar på dessa frågor. Som det ser ut idag tvingas
många, framförallt unga, att välja bort medlemskap i facket. De gör det inte
av ideologiska skäl och inte av okunskap. Utan av rent praktiska skäl på
grund av hur det fackliga medlemskapet i många fall är utformat.
Vi anser precis som LO att det behövs en förbundsgemensam strategi
som gör att förbunden gemensamt hjälps åt för att höja den totala fackliga
organisationsgraden och att det redan påbörjade arbetet ska fortsätta.
Vi anser dock att det brådskar i vissa avseenden. Då så många idag väljer
att stå utanför facket bland annat på grund av sina osäkra anställningar, anser
vi att det ska finnas ett enkelt sätt att gå med i facket och en variant på medlemskapet som gör att också dessa grupper med lös anknytning till arbetsmarknaden kan känna ett reellt värde att vara med i facket.
De grupper vi avser att fånga upp med en ny form av medlemskap är de
som står utanför en självklar yrkesspecifik bransch. Har man t.ex. en tillhörighet genom ett elevmedlemskap hos Målarna, ska man vara kvar där även
om man går in och jobbar extra i en butik på loven.
Det handlar inte om att ta medlemmar från något förbund. Det handlar
om att få in den som utan en ny medlemsform skulle välja att stå utanför
facket.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att skyndsamt utreda någon form av medlemskap för att lösa problemen
som är beskrivna i motionen.
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13.14
Ungdomsmedlemskap i LO
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Inträdeskraven för att få medlemskap inom förbunden samt svårigheterna
med övergångar mellan olika förbund och a-kassor gör det svårt att rekrytera ungdomar. Vi tror att fler ungdomar skulle bli medlemmar om det
fanns ett tvärfackligt ungdomsmedlemskap i LO med möjlighet till tvärfacklig utbildning i början av yrkeslivet. Senare kunde fastare anställning/
anställningsformer bli en naturlig fortsättning till medlemskap i något enskilt förbund.
För att upprätthålla och också öka organisationsgraden, anser vi att ett
fackligt ungdomsmedlemskap i LO är ett måste. Det förbund som har avtalet på arbetsplatsen företräder medlemmen under den tid hon/han är ungdomsmedlem i LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder och lägger förslag om ett ungdomsmedlemskap i LO till
kommande LO-representantskap 2009.

13.15
Ungdomsmedlemskap
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg
Det är viktigt att ungdomar ser nyttan med det fackliga medlemskapet. Speciellt gäller det de ungdomar som läser på de yrkesförberedande utbildningarna.
Erfarenheten visar att de inte alltid får arbete i det yrke de har utbildat
sig till. Anställningen är oftast en viss tid. Vi vet att då man inte har ett fast
jobb minskar intresset att organisera sig. LO bör kunna erbjuda ett medlemskap som täcker alla förbunden och till ett pris som kan kännas överkomligt
för ungdomarna. LO administrerar dessa till rätt förbund.
Vi föreslår
att LO tar fram ett Ungdomsmedlemskap som täcker alla förbunden och till
ett förmånligt pris.

13.16
Startfack inom LO
SEKO Jämtland
Ett utav de stora problem som vi kommer att brottas med i framtiden är bristen på arbetskraft. Vi har en stor skara människor från många andra länder
inom landets gränser, men vi tar inte tillvara deras resurser. Att jobba som
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städare när man t.ex. är kvalificerad för ett mycket mer kvalificerat yrke
känns ju rätt absurt. Att vi inte kan ta tillvara en sådan resurs, utan vårt system på arbetsmarknaden och i vårt utbildningssystem sätter käppar i hjulet.
Vi måste förändra möjligheten för dessa människor att snabbt komma in på
arbetsmarknaden och att de får jobba i förhållande till sin yrkeskunskap. Det
bör via LO finnas möjligheter att välja bransch innan man får en utbildning
eller ett visst yrke, det bör finnas ett valideringssystem inom LO som slussar
fram människor snabbt till rätt bransch. Detta måste vara ett effektivt sätt
att ta tillvara resurser istället för att som nu ha resurser inom räckhåll men
inte ta tillvara dessa.
Vi föreslår
att LO inrättar en form av ett startfack, där avgiften är låg, det finns ett uppbyggt valideringssystem som ger de nya medlemmarna möjlighet att välja
branscher och få dem att hamna rätt från början samt
att detta startfack inte är styrt av de stora förbunden, utan av LO centralt.

13.17
Inträde i facket
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm
Vi har väl alla mött problemställningen när vi är ute på tvärfackligt uppsökeri typ FOLO, studieuppsökeri eller när man jobbat för facket i sommarland. Alla förbund har var sin inträdesansökan. Det blir lätt ett virrvarr av
inträdesansökningar. Det handlar om att förenkla inträdena för folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att man upprättar en gemensam inträdesansökan som skickas till en
adress där man sedan sorterar dessa, så att du hamnar på respektive
förbund.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan avsnittet
Hög organisationsgrad – men vi måste bli ännu fler
Motionerna 13.6–13.9, 13.10 första, tredje och fjärde
att-satsen, 13.11 fjärde att-satsen samt 13.12–13.17
13.6–13.7
att LO utreder möjligheten att inom LO-kollektivet fördela resurser så att medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund
ytterligare kan förstärkas, vilket skulle vara till nytta för samtliga LO-förbund.
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13.8
att tillsätta en förbundsgemensam utredning med uppdrag att kartlägga behovet av och
möjligheterna för förbunden att erbjuda grupper, med svag anknytning till arbetsmarknaden, ett anpassat medlemskap.

13.9
att tillsätta en förbundsgemensam utredning med uppdraget att kartlägga behovet av
och möjligheterna för förbunden att erbjuda grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden ett för dessa grupper anpassat medlemskap.

13.10 första, tredje och fjärde att-satsen
att i syfte att öka organiseringsgraden bland tidsbegränsade anställda och anställda i
bemanningsföretagen initiera en bred förbundsövergripande diskussion om hur det
fackliga organiseringsarbetet kan utvecklas,
att tillsammans med förbunden initiera olika prov på hur lokal samverkan mellan förbundsavdelningarna kan ske för att stärka de anställda inom bemanningsföretagen
samt
att utifrån exempel på lokal samverkan mellan förbundsavdelningar utarbeta ett fackligt
förhållningssätt och exempel för hur lokal samverkan kan ske för att öka organisationsgraden bland tidsbegränsade anställda och anställda i bemanningsföretagen.

13.11 fjärde att-satsen
att det ska vara naturligt att fråga alla ungdomar om att bli medlemmar,
13.12
att LO anslår de medel som behövs för att förutsättningslöst utreda eller pröva alla rimliga förslag för att öka ungdomsrekryteringen.

13.13
att skyndsamt utreda någon form av medlemskap för att lösa problemen som är beskrivna i motionen.

13.14
att LO utreder och lägger förslag om ett ungdomsmedlemskap i LO till kommande LOrepresentantskap 2009.

13.15
att LO tar fram ett Ungdomsmedlemskap som täcker alla förbunden och till ett förmånligt
pris.

13.16
att LO inrättar en form av ett startfack, där avgiften är låg, det finns ett uppbyggt valide-
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ringssystem som ger de nya medlemmarna möjlighet att välja branscher och få dem
att hamna rätt från början samt
att detta startfack inte är styrt av de stora förbunden, utan av LO centralt.
13.17
att man upprättar en gemensam inträdesansökan som skickas till en adress där man sedan sorterar dessa, så att du hamnar på respektive förbund.

I många år har det konstaterats att förbunden har ett gemensamt problem med medlemsrekrytering och minskande medlemsantal. Därför beslutade styrelsen i juni 2007 att starta ett förbundsgemensamt arbete för ”Högre organisationsgrad”. Syftet är att LO och
förbunden gemensamt ska prioritera rekrytering av medlemmar för att bibehålla, och på
sikt höja, organisationsgraden.
Styrelsen beslutade att fokuseringen på medlemsrekrytering ska omfatta alla inom
förbunden och LO. Då det inte finns snabba, enkla lösningar ska satsningen vara långsiktig och uthållig. Det fastslogs att det är genom närvaro på arbetsplatserna och genom
direkt kontakt som nya medlemmar effektivast kan nås och rekryteras och att insatserna
ska fokuseras där vi har störst potential; bland ungdomar i Stockholmsregionen. Aktiviteterna för att förstärka medlemsrekryteringen ska utarbetas inom det förbundsgemensamma arbetet, och vid behov ska beslut fattas i LOs styrelse eller representantskap.
Med förslagen i kongressrapporten vill styrelsen förstärka och bredda beslutet genom
att fastslå att medlemsrekrytering ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all
verksamhet och ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund.
Motionerna tar på olika sätt upp förutsättningarna för att rekrytera och organisera
medlemmar. Flera av motionerna visar på att förbunden gemensamt har stora problem
framförallt bland yngre och de med osäkra och otrygga anställningar.
Att detta är ett reellt problem, och hot, visas på i kongressrapporten. Behovs- och tidsbegränsade anställningar har ökat, likväl som ofrivillig deltid, och omfattningen av entreprenadverksamhet och uthyrningsföretag. Detta i kombination med att småskalig
tjänstesektor ökar, offentliga verksamheter privatiseras och kommunala tjänster upphandlas så är det idag allt fler som befinner sig i en mer uttalad beroendeställning till sin
arbetsgivare. Härtill kommer försämringarna och förändringarna i a-kassesystemet och
förslagen till förändringar av F-skattesedeln.
Detta är helt klart en del i en strategi av såväl arbetsgivarna som den borgerliga regeringen. Arbetsgivarna vill bryta sönder fackförbundens roll som central avtalsslutande
part genom att starkt driva krav på decentralisering av avtalen, individuell lönesättning
och företagsanpassade villkor. Den borgerliga regeringen har som uttalat mål att skapa
en lågavlönad tjänstesektor. De vill slå mot fackföreningsrörelsens fundament. Mot att vi
är många och att vårt löfte till varandra håller – att vi har en hög organisationsgrad och
starka kollektivavtal. Det vi kan göra för att hålla emot är att stå enade och solidariska och
gemensamt pröva alla möjligheter för att organisera hela arbetarklassen.
I det arbetet måste vi utgå från principen att fackförbunden i första hand är lönekartel-
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ler, vars uppgift är att med motparten reglera ett avtalsområde och i förhandlingar bestämma villkoren för löntagarna. Förbunden har gemensamt konfederationen LO för att
lösa tvister mellan förbunden, maximera lönekartellernas effektivitet och för att utveckla
gemensamma strategier och förhållningssätt. LO varken kan eller ska ha enskilda fackliga
medlemmar. De enskilda medlemmarna är förbunden, förbunden tillsammans är LO. Det
är så vi bygger vår organisation och styrka. Därför yrkar LO-styrelsen avslag på motionerna 13.14, 13.15 och 13.16.
Däremot delar styrelsen uppfattningen i de motioner som menar att förbunden gemensamt måste utreda och kartlägga alla behov och möjligheter för att det fackliga medlemskapet i förbunden ska underlättas för alla, oavsett anställningsform, bransch eller vad
det än vara månde. Den gemensamma principen måste vara att medlemsrekrytering är ett
gemensamt ansvar, att alla ska erbjudas ett fackligt medlemskap och att det måste vara
lätt att bli medlem. Styrelsen vill därför att LO tillsammans med förbunden utreder intentionerna i motionerna 13.8, 13.9, 13.11, 13.12 och 13.13.
Ett mycket intressant område att se över i en sådan utredning är det som tas upp i motionerna 13.6 och 13.7. Motionerna tar förbundens olika förutsättningar för medlemsrekrytering ytterligare ett steg. De menar att vissa branscher, framför allt inom service- och
tjänstesektorerna, i stor utsträckning är ”ingångs- och genomgångsarbeten”. Vilket för
med sig att förbunden inom dessa områden blir ”genomgångsförbund” och får lägga oerhört mycket kraft, tid och resurser på att organisera medlemmar som sedan ofta lämnar
verksamhetsområdet och förbundet för att gå vidare till andra förbund.
Styrelsen har också tagit upp detta, i såväl underlaget till beslutet om Högre Organisationsgrad som i Kongressrapporten. LO har några förbund som kan karakteriseras som just
ingångs- och genomgångsförbund. Dessa förbunds förmåga att rekrytera medlemmar har
också mycket stor betydelse för mottagande förbund. Låg organisationsgrad inom en
bransch, en geografi eller en grupp gör oss alla lite svagare. Det är inte en klubbs, sektions, avdelnings eller ett förbunds egna problem, utan ett gemensamt, eftersom det försvagar den kollektiva fackliga styrkan. Om vi menar allvar med att detta är ett gemensamt
ansvar för alla inom fackföreningsrörelsen så måste vi finna former för att arbeta gemensamt, samordnat, solidariskt och strategiskt för att maximera såväl organisatoriska som
finansiella insatser. För att underlätta medlemsrekrytering i genomgångsförbund föreslår
styrelsen att i ovan nämnda utredning se över på vilket sätt förbunden kan hjälpas åt.
Som ett underlag därtill bör LO snarast ta fram en kartläggning av genomströmningen
av medlemmar mellan förbunden. Vi behöver även tillsammans definiera vad som i motionerna menas med resurser. Ekonomisk resursfördelning eller ”ersättning” mellan förbunden, är just en fråga för förbunden att diskutera sinsemellan så som Finanskommittén
skriver i sin rapport. Däremot hur fackföreningsrörelsen använder gemensamma resurser
inom utbildning, organisation och kommunikation är något som gemensamt bör ses över.
Motion 13.10 utvecklar problemen som en ständigt förändrad arbetsmarknad för med
sig, inte minst för dem som lever med osäkra anställningar i alla de former, och därmed
för vår fackliga organisation. Styrelsen tror som motionären att en bred förbundsövergripande diskussion kring utvecklingen av vår fackliga organisation och vårt organiserings-
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arbete är viktigt och styrelsen vill se att det förstärks än mer i det förbundsgemensamma
arbetet för Högre Organisationsgrad.
Motionen tar upp en rad frågor relaterade till organiseringen av anställda i bemanningsföretag och arbetet med att stärka deras ställning. De anställda på bemanningsföretag arbetar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal som bärs av olika förbund.
För att skapa ordning i detta så drev vi tillsammans fram LO-förbundens avtal för bemanningsföretag år 2000, det så kallade ”Bemanningsavtalet”.
Kollektivavtalet som tecknades gäller lika för alla LO-förbund och bärs som ett eget
riksavtal av respektive förbund. I den förhandlingsordning som man därefter kommit
överens om utses alltid ett förbund som förhandlingsmotpart till varje bemanningsföretag. Detta förbund utses utifrån bemanningsföretagets huvudsakliga verksamhet, och
blir det ”administrativt ansvariga” förbundet, eller ”inkopplande förbund”. Inkopplande
förbund företräder de anställda vid förhandlingar i medbestämmandefrågor och utser
facklig företrädare. Utgångspunkten är att medlemmen företräds av sitt eget förbund,
men kan även företrädas av annat förbund efter fullmakt. Målsättningen är att medlemmen ska tillhöra det förbund som organiserar verksamheten vid det inhyrande företaget.
Bemanningsavtalet är ett förhållandevis nytt och oprövat avtal och innehåller en något
annorlunda och mer komplicerad struktur när det gäller just förhandlingar och företrädarskap än vad som är vanligt i andra kollektivavtal. Det här ställer höga krav på goda och
täta kontakter mellan förbund och förbundsavdelningar när det gäller frågor om förhandlingar och kontakter med arbetsgivaren. Lika höga krav på samordning ställs för medlemsrekrytering, övergångar, information och facklig introduktion.
På central nivå finns det en förbundsgemensam grupp, Bemanningsgruppen, där
frågor om bemanningsavtalet och organiseringen av det fackliga arbetet i branschen
diskuteras fortlöpande. På några ställen i landet har man på olika sätt etablerat förbundsgemensamma forum och arbetsformer för att på ett effektivare sätt hantera bemanningsfrågorna. Det finns även en rad exempel på projekt som syftar till att skapa kontaktnät,
kartlägga verksamhet och genomföra probleminventeringar. Det är tydligt att där det
finns samordning finns förutsättningarna för att aktivt arbeta med frågorna. Det är positivt om vi tillsammans aktivt kan utveckla former för samverkan. I de sammanhangen har
LO-distrikten en viktig roll att fylla som gemensam arena.
Lika viktigt är det att en sådan utveckling av lokal samverkan sker över hela arbetsmarknaden. Förväntningarna från förbundens medlemmar tillsammans med den för
många förbund och avdelningar ansträngda ekonomiska situationen innebär att allt mer
av ekonomin går åt till fasta kostnader, och mindre medel kan läggas på rekrytering, organisering och utbildning.
Det här stärker ytterligare behovet av att diskutera organisation och arbetssätt för att
nå mesta möjliga nytta, inte minst för dem som ännu inte etablerat sig helt på arbetsmarknaden. Det största ”hindret” för en utökad lokal samverkan är inte viljan därtill, utan
snarare bristen på samsyn på konkreta arbetsuppgifter. Därför delar styrelsen motionens
intentioner om att gemensamt utarbeta fackliga förhållningssätt genom utvecklingsarbete i samverkan.
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Motion 13.17 vill att inträdet i förbunden förenklas genom en gemensam inträdesansökan. Även detta tas upp i kongressrapporten. Återigen, det ska vara enkelt att bli medlem!
Låt oss med all den moderna teknikens hjälp se till att det för den sökande är så enkelt
som möjligt att ansöka och för förbunden administrativt enkelt att hantera.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 38–50
att bifalla att-satserna på sidorna 40, 41, 43, 45, 47, 49 och 50,
att bifalla motionerna 13.6–13.9, 13.10 första, tredje och fjärde att-satsen, 13.11 fjärde att-satsen, 13.12–13.13 och 13.17 samt
att avslå motionerna 13.14–13.16.

Debatt
I debatten deltog
Anders Berg, Transport
Jörgen Olsson, HRF
Ylva Thörn, Kommunal
Stefan Löfven, IF Metall
Jessica Samuelsson, Handels
Kjell Drotz, Elektrikerna
Pontus Boström, Elektrikerna
Ola Löfquist, HRF
Bjarne Isacson, SEKO
Jan Rudén, SEKO
Anders Berg, Transport
Ulla Lindqvist, styrelsen
Claes-Göran Enman, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande,
– Anders Bergs, Transport yrkande om bifall till motion 13.14,
– Jessica Samuelssons, Handels m.fl. tilläggsatt-sats till motion 13.08: att
utredningen ska vara färdig och presenteras för LOs representantskap våren 2009 till vilket styrelsen yrkade bifall samt
– Anders Bergs, Transport tilläggsatt-sats till LO – Förbund i samverkan:
att unga ägnas särskild uppmärksamhet och på ett enkelt sätt erbjuds
medlemskap redan i årskurs två i gymnasieskolan.
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Kongressen beslutade
att bifalla Jessica Samuelssons, Handels tilläggsatt-sats till motion 13.08: att
utredningen ska vara färdig och presenteras för LOs representantskap våren 2009,
att avslå Anders Bergs, Transport tilläggsatt-sats till LO – Förbund i samverkan: att unga ägnas särskild uppmärksamhet och på ett enkelt sätt erbjuds medlemskap redan i årskurs två i gymnasieskolan,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.14 samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Övergång mellan förbund och a-kassor
Motionerna 13.18–13.24
13.18
Enklare övergång mellan fackförbunden
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro
I dag krävs flera aktiva handlingar av en medlem som vill byta fackförbund
inom LO. Alltför många medlemmar struntar i att byta till rätt fackförbund
för att man upplever att det är alltför byråkratiskt och krångligt att få ett
övergångsbevis.
Vi anser att det borde vara så att en potentiell medlem skriver en inträdesblankett till det nya förbundet och sedan löser fackförbunden detta sins
emellan. Detta skulle underlätta värvandet av medlemmar till rätt fackförbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för smidigare övergångar för medlemmarna LO-förbunden
emellan.

13.19
Övergång mellan förbund
Industrifacket Metall avd 21, Södertälje
Vi som värvar medlemmar möts gång på gång av samma skepsis och samma
pustande och stönande över de överbyråkratiska processer som det innebär
för de framtida medlemmarna att försöka byta fack från ett förbund till ett
annat. Är det inte återbetalningsproblem så utsätts man i det närmaste för
trakasserier med påminnelser om utebliven betalning eller problem att få en
så enkel sak som ett övergångsbevis.
Det här får till följd att en del personer drar sig för omaket att byta förbund med allt vad det innebär av sämre facklig hjälp i alla upptänkliga frågor.
Då hamnar medlemmen i kläm.
Vi föreslår att LO verkar för
att förenkla övergångar mellan förbunden för våra medlemmar.

13.20
Inträde/övergång
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet
Det är idag alldeles för krångligt att gå med i ”facket” eller få övergång till
våra respektive fackförbund. Det ska vara lätt att bli medlem i ”facket”. Det
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svåra och krångliga förfarandet har diskuterats i olika forum en längre tid. En
övergång från ett förbund till ett annat kan idag ta månader av krångel och
fel ifyllda papper. Så krångligt får det inte vara. Vi ska värva nya medlemmar, inte tappa dem i övergångar för att det är krångligt.
Vi föreslår
att det tas fram en blankett som är lika för alla LO-förbund. Där man kan
kryssa i vilket förbund man kommer ifrån och till vilket förbund man ska,
en så enkel blankett som möjligt samt
att övergångsbevisen skickas direkt till det nya förbundet/avdelningen.

13.21
Övergång förbund och a-kassa
Industrifacket Metall avd 34, Sjuhärad och avd 44, Halland
Under de sista åren har reglerna vid övergång mellan olika förbund och deras
arbetslöshetskassor förändrats och försvårats. Detta beror till stor del på akassornas stegvisa frigörande från den fackliga organisationen.
De olika handläggningar som tillämpas i de enskilda förbunden och a-kassorna gör att den medlem som byter förbund/a-kassa upplever en stor frustration när man söker inträde respektive utträde från organisationen/a-kassan. Något som ibland resulterar i uppgivenhet och att man väljer att inte söka övergång eller struntar i medlemskap. Problemet blir än större av att
rådgivningen från det ena förbundet/a-kassan inte stämmer överens med hur
man tillämpar inträdes/utträdesregler i det andra förbundet. Det kan handla
om problem som säger att: Du kan inte bli medlem förrän vi får ett övergångsbevis – kopplat till att man inte kan få ett övergångsbevis förrän man
har betalat den sista avgiften.
I dagens tekniska samhälle bör man kunna hitta smidiga lösningar som
innebär ett underlättande för den enskilde, exempelvis genom att ett inträde
i ett förbund/a-kassa samtidigt fungerar som utträde från det gamla förbundet/a-kassan. Lösningarna skulle kunna vara flera för att man smidigt skulle
kunna slussas mellan förbunden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att se över reglerna för övergång mellan de olika förbunden inom LO,
att verka för att dessa regler blir lika i alla förbund för att göra det enkelt att
tillhöra rätt organisation samt
att verka för att arbetslöshetskassornas regler för övergångar utformas och
tillämpas på ett enhetligt sätt.
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13.22
Underlätta byte av organisationstillhörighet!
Bygg 12:an, Göteborg, Kommunal Väst och Transportarbetareförbundet avd 3,
Göteborg
Arbetsmarknaden idag är inte vad den en gång har varit. Ungdomar byter
allt oftare arbete, bransch och arbetsgivare. Senare och senare upp i åldrarna får ungdomar sin första tillsvidareanställning. Ungdomar är kanske mer
sökare och på ett positivt sätt kräsnare. Det ”flexibla” samhället är här för
att stanna, på gott och på ont. Vi byter jobb oftare, efter några år är man
”nöjd” och går vidare i annan bransch eller annat företag. De nya trenderna
är tydliga.
Det här ställer höga krav på facket. Inom LO måste man lätt kunna byta
sitt fackliga medlemskap från ett fackförbund till ett annat och även byta
mellan a-kassorna.
I teorin är det redan idag ganska enkelt att byta från ett fack till ett annat.
Men verkligheten är krångligare, med svåra blanketter, papper som försvinner och långa köer och väntetider. Så här får det inte lov att vara. Medlemskapet är det viktigaste vi har, inget får stå i dess väg.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att utreda möjligheterna att göra det administrativt enklare att byta förbundstillhörighet samt
att förenkla a-kassans övergångsregler.

13.23
Underlätta byte av organisationstillhörighet!
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg och avd 36, Göteborg
Arbetsmarknaden i dag är inte vad den har varit. Ungdomar byter allt oftare
arbete, bransch och arbetsgivare. Allt högre upp i åldrarna får ungdomar sin
första tillsvidareanställning. Ungdomar är kanske mer sökande och på ett positivt sätt kräsnare. Det ”flexibla” samhället är här för att stanna, på gott och
ont. Vi byter jobb oftare, efter några år är man ”nöjd” och går vidare i annan
bransch eller annat företag. De nya trenderna är tydliga.
Det här ställer höga krav på facket. Inom LO måste man lätt kunna byta
sitt fackliga medlemskap från ett fackförbund till ett annat och även byta
mellan a-kassorna.
I teorin är det redan idag ganska enkelt att byta från ett fack till ett annat.
Men i verkligheten är det krångligare, med svåra blanketter, papper som försvinner och långa köer och väntetider. Så får det inte lov att vara. Medlemskapet är det viktigaste vi har. Inget får stå i dess väg.
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Vi föreslår att LO verkar för
att göra det administrativt enklare att byta förbundstillhörighet samt
att förenkla a-kassornas övergångsregler.

13.24
Övergångar mellan fackförbund och deras a-kassor
Skogs- och Träfacket avd 15, Nybro
Enskilda fackföreningar, inom LO, tappar medlemmar på grund av att övergångar mellan förbunden är krångliga och tar alldeles för lång tid att administrera.
Effekten av detta blir att de som byter förbund inte vet från och med vilket datum man är medlem i det nya förbundet och, i de flesta fall, dess akassa då övergångsbevisen dröjer. Riskerna blir att de dels riskerar att åka ur
a-kassan i och med att det blir ett glapp i medlemskapet vid övergång dels
att de riskerar att betala dubbla avgifter, som förvisso betalas tillbaka sedan.
Det skapar, hur som helst, en stor irritation.
Vi föreslår, därför, att hanteringen vid övergångar mellan förbund och
deras a-kassor hanteras via datasystem. Det vill säga att samtidigt som en
medlem önskar övergång från ett förbund till ett annat registreras detta i
samma stund som anmälan tas in.
Som det är nu måste medlemmar vänta, i många fall, väldigt lång tid på
att övergångsbevisen sänds vilket leder till att det finns risk för att de får ett
glapp i medlemskapet till a-kassan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsätter en utredning för att förbättra administrationen och tillse att
övergångar mellan förbund och deras a-kassor hanteras snabbare och på
ett mycket smidigare sätt.

Utlåtande
Motionerna 13.18–13.24
13.18
att LO verkar för smidigare övergångar för medlemmarna LO-förbunden emellan.
13.19
att förenkla övergångar mellan förbunden för våra medlemmar.
13.20
att det tas fram en blankett som är lika för alla LO-förbund. Där man kan kryssa i vilket
förbund man kommer ifrån och till vilket förbund man ska, en så enkel blankett som
möjligt samt

LO – FÖ RBUND I SAMVE RKAN

159

att övergångsbevisen skickas direkt till det nya förbundet/avdelningen.
13.21
att se över reglerna för övergång mellan de olika förbunden inom LO,
att verka för att dessa regler blir lika i alla förbund för att göra det enkelt att tillhöra rätt
organisation samt
att verka för att arbetslöshetskassornas regler för övergångar utformas och tilllämpas
på ett enhetligt sätt.

13.22
att utreda möjligheterna att göra det administrativt enklare att byta förbundstillhörighet
samt
att förenkla a-kassans övergångsregler.
13.23
att göra det administrativt enklare att byta förbundstillhörighet samt
att förenkla a-kassornas övergångsregler.
13.24
att LO tillsätter en utredning för att förbättra administrationen och tillse att övergångar
mellan förbund och deras a-kassor hanteras snabbare och på ett mycket smidigare
sätt.

Motionerna pekar alla på vikten av att det är enkelt att flytta sitt medlemskap från ett förbund till ett annat och från en arbetslöshetskassa till en annan.
LOs undersökning Röster om facket och jobbet visar att drygt hälften av de oorganiserade har varit med i facket tidigare. Så många som en femtedel av dessa arbetare – och
ännu fler bland kvinnorna – som tidigare varit medlemmar anger byte av arbetsgivare eller yrke som orsak till utträdet. Med all säkerhet är det så att många inte avsett att lämna
facket. Anledningarna till att de tappat sitt fackliga medlemskap i samband med jobbytet
kan vara flera. Men det går inte att bortse från det som tas upp i motionerna; att administrativa rutiner och skilda regler och rutiner förbunden emellan har lett till att man inte fullföljt övergången till ett annat förbund. En annan undersökning bekräftar att särskilt yngre
medlemmar som bytt förbund tyckt att det varit besvärligt.
Reglerna för övergång styrs av respektive förbunds stadgar. Som medlemsförbund i LO
ska förbunden i sina stadgar ha med bestämmelser om såväl rätt som skyldighet för enskild medlem att flytta sitt medlemskap när man fått anställning inom ett annat förbunds
verksamhetsområde.
Det finns ett medlemshanteringssystem som används av flera förbund. Systemet erbjuder samordningsvinster för de förbund som finns med. Varje förbund har sin egen databas,
men överflyttning av medlem kan ske på ett enklare sätt och det nya förbundet kan på ett
enkelt sätt få uppgifter till exempel om facklig utbildning som medlemmen genomgått.
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Styrelsens uppfattning är att möjligheterna till samordnade tekniska lösningar ska tas
tillvara så långt det är möjligt, både för att underlätta för medlemmarna och för att frigöra
resurser till kärnfackligt arbete som medlemsrekrytering och kollektivavtalsteckning. Det
är inte acceptabelt att LOs förbund tappar medlemmar på grund av krångliga regler och
otympliga tillämpningar av dem.
Motionerna 13.21–13.24 tar också upp övergångsreglerna mellan förbundens arbetslöshetskassor och argumenterar för att reglerna för övergångar mellan kassorna ska förenklas och tillämpas på ett enhetligt sätt.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning. Det ska vara enkelt för medlemmar att
byta arbetslöshetskassa. Samtidigt måste system och rutiner vara utformade så att man
inte riskerar att det uppstår glapp i medlemskapet, vilket kan leda till dramatiska ekonomiska konsekvenser för den enskilde.
De olika arbetslöshetskassorna är egna juridiska personer vars stadgar styr reglerna i
samband med övergångar. Kassornas autonomi ska självklart värnas, men ambitionen
måste vara att övergången ska göras så enkel som möjligt för den enskilde medlemmen.
Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, som är en gemensam intresse- och serviceorganisation för alla a-kassor, har bland annat i uppdrag att verka för enhetlig tolkning av arbetslöshetsförsäkringens regelverk men också att utveckla kassornas
administrativa rutiner. Styrelsen anser att det ligger i SOs uppdrag att kontinuerligt verka
för samordning och förenkling av rutiner för övergångar mellan kassorna.
LO har under det senaste året tillsammans med förbunden utrett möjligheten att bilda
en gemensam arbetslöshetskassa för LO-förbundens medlemmar. En del i det arbetet var
att se över möjligheterna att förenkla de regler – och tillämpningen av dem – som kassorna själva förfogar över.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.18, 13.19, 13.21, 13.22 och 13.23 samt
att anse motionerna 13.20 och 13.24 besvarade.

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skolinformation
Motionerna 13.25–13.32
13.25
Skolinformationen
Bygg 12:an, Göteborg, Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg,
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg och Kommunal Väst
På LO-kongressen 2004 beslutades att en ambitiös satsning på skolinformation skulle genomföras. Tyvärr har graden av genomförande varit varierande.
Skälen till det är många. Det finns bland annat skäl att se över nuvarande ansvarsfördelning mellan förbunden och LO. Men precis som man slog fast när
beslutet togs måste satsningen på skolinformation vara ett långsiktigt och
målmedvetet arbete. Satsningen måste därför få fortsätta att utvecklas. Det
finns gott om skäl till detta. En sjunkande organisationsgrad bland unga är
ett. I många fall bristfälliga kunskaper om vilka rättigheter man har som anställd är ett annat. Ett tredje tungt vägande skäl är såklart att skolan är det
forum där vi har chansen att möta många unga samtidigt innan de ger sig ut
på en allt osäkrare arbetsmarknad. Skolinformation är med andra ord ett effektivt sätt att nå våra mål om att fler ska gå med i facket och att ingen ska
bli utnyttjad.
LOs motpart på den privata sidan agerar sedan flera år tillbaka kraftfullt
och målmedvetet ute i skolorna. Deras arbete går ut på att sprida kunskaper
specifikt inriktade på villkoren kring att starta och driva företag. Eleverna erbjuds på ett väl uträknat sätt möjligheter att skaffa sig sympati för villkoren
som arbetsgivare. Arbetsgivarnas initiativ på detta område borde mana oss
till handling. Vi måste möta upp arbetsgivarnas offensiv. Gymnasieungdomarna förtjänar att få reda på att man faktiskt har rättigheter ute i arbetslivet
– även som anställd. Fackföreningsrörelsen får inte lämna ”walk over” på
denna viktiga arena.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ”Facket i skolan”-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod,
att se över nuvarande ansvarsfördelning av skolinformationen för att få en så
effektiv och smidig organisation som möjligt,
att LO-distriktens målsättning är att samtliga elever på de teoretiska programmen ska få en facklig klassrumspresentation per läsår,
att ge LO i uppdrag att bistå LO-distrikten med erforderliga resurser för att
kunna genomföra skolinformation enligt de mål som fastslagits centralt
samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
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13.26
Skolinformation
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
På LO-kongressen 2004 beslutades att en ambitiös satsning på skolinformation skulle genomföras. Tyvärr har graden av genomförande varit varierande,
skälen till det är många. Som situationen ser ut nu arbetar i många fall förbunden och LO med parallella organisationer trots att man i grunden har
samma mål. Det innebär att vissa skolor får facklig information från olika organisationer vid flera tillfällen medan andra skolor helt blir utan. Därför
finns det skäl att ta initiativ till en bättre samordning mellan förbunden och
LO i det praktiska arbetet med planering och genomförande av skolinformationen. Precis som man slog fast när beslutet togs måste satsningen på skolinformation vara ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Satsningen måste
därför få fortsätta att utvecklas. Det finns gott om skäl till detta. En sjunkande organisationsgrad bland unga är en. I många fall bristfälliga kunskaper om
vilka rättigheter man har som anställd är en annan. Ett tredje tungt vägande
skäl är såklart att skolan är det forum där vi har chansen att möta många unga
samtidigt innan de ger sig ut på en allt osäkrare arbetsmarknad. Skolinformation är med andra ord ett effektivt sätt att nå våra mål om att fler ska gå med
i facket och att ingen ska bli utnyttjad.
LOs motpart på den privata sidan agerar sedan flera år tillbaka kraftfullt
och målmedvetet ute i skolorna. Deras arbete går ut på att sprida kunskaper
specifikt inriktade på villkoren kring att starta och driva företag. Eleverna erbjuds på ett väl uträknat sätt möjligheter att skaffa sig sympati för villkoren
som arbetsgivare. Arbetsgivarnas initiativ på detta område borde mana oss
till handling. Vi måste möta upp arbetsgivarnas offensiv. Gymnasieungdomarna förtjänar att få reda på att man faktiskt har rättigheter ute i arbetslivet
– även som anställd. Fackföreningsrörelsen får inte lämna ”walk over” på
denna viktiga arena.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ”Facket i skolan”-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod,
att LO-distrikten får i uppdrag att verka för samordning mellan förbunden
och LO-facken i deras arbete med skolinformation,
att LO-distriktens målsättning är att samtliga elever ska få minst en facklig
klassrumspresentation per läsår samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
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13.27
Skolinformation
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
På LO-kongressen 2004 beslutades att en ambitiös satsning på skolinformation skulle genomföras. Tyvärr har graden av genomförande varit varierande.
Skälen till det är många, bland annat finns det anledning att se över nuvarande ansvarsfördelning mellan förbunden och LO. Men precis som man slog
fast när beslutet togs, måste satsningen på skolinformation vara ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Satsningen måste därför få fortsätta att utvecklas. Det finns gott om skäl till detta där en sjunkande organisationsgrad bland
unga är ett, bristfälliga kunskaper om vilka rättigheter man har som anställd
är en annan. Ett tredje tungt vägande skäl är att skolan är det forum där vi
har chansen att möta många unga samtidigt, innan de ger sig ut på en allt
osäkrare arbetsmarknad. Skolinformation är med andra ord ett effektivt sätt
att nå våra mål om att fler ska gå med i facket och att ingen ska bli utnyttjad.
LOs motpart på den privata sidan agerar sedan flera år tillbaka kraftfullt
och målmedvetet ute i skolorna. Deras arbete går ut på att sprida kunskaper
specifikt inriktade på villkoren kring att starta och driva företag. Eleverna erbjuds på ett väl uträknat sätt möjligheter att skaffa sig sympati för villkoren
som arbetsgivare. Arbetsgivarnas initiativ på detta område borde mana oss
till handling. Vi måste möta arbetsgivarnas offensiv. Gymnasieungdomarna
förtjänar att få reda på att man faktiskt har rättigheter ute i arbetslivet – även
som anställd. Fackföreningsrörelsen får inte lämna ”walk over” på denna viktiga arena.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att se över nuvarande ansvarsfördelning av skolinformationen för att få en så
effektiv och smidig organisation som möjligt samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.

13.28
I skolan det är där ungdomarna formas
Industrifacket Metall avd 36, Göteborg och avd 34, Sjuhärad
Svenskt Näringsliv planerar att hålla sju fortbildningsdagar runt om i Sverige
hösten 2007. Seminarierna riktar sig till studie- och yrkesvägledare samt lärare inom samhällskunskap och ekonomi. Personer som sedan möter våra
ungdomar dagligen i skolan.
Ungdomarna lär sig via ”Ung företagsamhet” i gymnasiet hur det är att
starta och driva ett företag. Entreprenörsskola på fyra orter för högstadieelever där eleverna lär sig i princip samma sak.
Men vet någon av dessa ungdomar vad ett anställningsbevis är? Har de
hört ordet kollektivavtal? Känner de till sina skyldigheter och rättigheter på

164

LO – FÖRBUND I SAMVERKAN

arbetsmarknaden? De är få som känner till detta, men de kan starta ett företag.
Svenskt Näringsliv har fattat grejen och det är bara för oss att lyfta på hatten och gratulera. De har förstått att det lönar sig att påverka ungdomarna i
tidig ålder. Om vi från LO-förbunden inte ägnar mer tid och kraft åt skolinformation kommer hela generationer att gå förlorade.
Ska vi vara med i matchen måste vi satsa på ungdomarna redan i gymnasiet, ta oss tiden att förklara arbetsmarknadens uppbyggnad och vad den
fackliga organisationen är för något. Satsningen ”Facket i skolan” som LO-distrikten har i uppgift att genomföra måste tas på större allvar. Både tid och
resurser måste avsättas för att nå ut till alla gymnasieelever.
Trenden visar att allt fler ungdomar väljer att stå utanför facket och endast gå med i a-kassan. De förstår inte nyttan med facket. Denna negativa
trend måste vändas. Vi måste satsa mer på skolinformationen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ”Facket i skolan”-satsningen ska fortsätta under nästa kongressperiod,
att LO-distriktens målsättning ska vara att samtliga elever på de teoretiska
programmen ska få en facklig klassrumspresentation per läsår samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.

13.29
Satsa på skolinformation till elever på gymnasieprogrammen
SEKO Örebro
Trenden visar att allt fler ungdomar väljer att stå utanför facket och endast
gå med i a-kassan. I Stockholm är endast drygt 30 procent av alla ungdomar
under 25 år med i facket. Det finns flera orsaker till detta. Här är några orsaker:
Ungdomar som aldrig har träffat en förtroendevald har därför inga
meningar om facket. Facket är något diffust i samhället som de inte förstår
nyttan av. Ungdomar som inte förstår meningen med facket och accepterar
dåliga villkor för att de har bristande kunskap om arbetsmarknaden.
En del ungdomar ser våra LO-yrken som en genomfartssträcka en tid i
livet. Det är endast ett jobb på väg mot målet till ett akademiskt arbete.
LO-kongressen 2004 beslutade att satsa på skolinformation till elever på
både teoretiska gymnasium och på yrkesförberedande programmen.
Satsningen på Facket i skolan är nu etablerad i LO-distrikten och en lyckad
satsning som kommer att leda till att vi får fler unga på sikt i våra LO-förbund.
En fortsatt satsning på skolinformation, gör ungdomarna mer villiga till facket
och ger ungdomar insikt om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Facket
måste få fler yngre medlemmar och fler yngre förtroendevalda om världens
starkaste fackföreningsrörelse ska finnas kvar i framtiden. Skolverksamheten är
ett av de fem prioriterade områden enligt kongressbeslut från 2004.
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Vi föreslår
att Facket i skolan-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod samt
att en satsning även görs på våra grundskolor årskurs 9.

13.30
Satsa på skolinformation till elever på gymnasieprogrammen
Handelsanställdas förbund avd 17, Karlstad
Trenden visar att allt fler ungdomar väljer att stå utanför facket och endast
gå med i a-kassan. I Stockholm är endast drygt 30 procent av alla ungdomar
under 25 år med i facket. Det finns flera orsaker till detta fenomen. Här är
några orsaker:
Ungdomar som aldrig har träffat en förtroendevald har därför inga meningar om facket. Facket är något diffust i samhället som de inte förstår
nyttan med. Ungdomar som inte förstår meningen med facket och accepterar dåliga villkor för att de har bristande kunskap om arbetsmarknaden.
Ungdomar som ser LO-yrket som en genomfartssträcka en tid i livet, endast ett extrajobb på väg mot målet till ett akademiskt jobb. Ungdomar
som har köpt DNs mediabild om pampar i fackföreningsrörelsen som bara
roffar åt sig medlemmarnas pengar.
LO kongressen 2004 beslutade att satsa på skolinformation till elever
både på teoretiskt gymnasium som elever på samma linje på de yrkesförberedande programmen. Satsningen kom igång 2005 och har pågått under
drygt 2–3 år.
Satsningen heter ”Facket i skolan”. Facket i skolan är nu etablerad i LOdistrikten och är en lyckad satsning som kommer att leda till att vi får fler
unga LO-förbunds medlemmar på sikt. En fortsatt satsning på skolinformation, gör ungdomar mer välvilliga till facket och ger ungdomar insikt om hur
arbetsmarknaden fungerar i Sverige.
Facket måste få fler yngre medlemmar och fler yngre förtroendevalda
om världens starkaste fackföreningsrörelse ska finnas kvar i framtiden.
Skolverksamheten är ett av de fem prioriterade områden enligt kongressbeslut från 2004.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Facket i skolan-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod samt
att förbunden och LO fortsätter att gemensamt finansiera skolinformation
riktad till elever på de teoretiska gymnasieprogrammen i Sverige.

166

LO – FÖRBUND I SAMVERKAN

13.31
Satsa på skolinformation och ungdomar
Industrifacket Metall avd 18, Örebro län
Vår styrka är opinionsbildning. Det har vi bevisat i vår historia och det är vi
bra på. Vi kan inte förvänta oss att skolan ska ge information om arbetarrörelsens historia, vad vi gör och vad vi kämpar för. Det ansvaret måste ligga
på oss själva. Vi måste ut och prata med folk öga mot öga och visa att vi håller ihop och kämpar för det våra förfäder har byggt upp. Skolinformationen
ser olika ut i landet. Vi har olika förutsättningar att bedriva en bra verksamhet. Men vi måste alla ta ett ansvar för att skolinformationen ska fungera.
Ungdomarna är framtiden och det är vårt ansvar att nå dem.
Förstärkt satsningar på Facket i sommarland.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att vi ska satsa extra stora resurser på skolinformation och på att nå varje
yrkesförberedande klass på högstadium och gymnasium,
att vi ska utbilda skolinformatörer,
att lägga extra pengar för att skapa ett forum som möjliggör att skolinformatörer kan hjälpa andra distrikt med skolbesök så att distrikt som har det
svårt kan få hjälp av andra distrikt att bedriva en bra skolinformation
samt
att fortsätta satsa på Facket i sommarland-veckorna och utöka dem så vi kan
nå fler ungdomar på deras sommarjobb.

13.32
Finansiering av skolinformation
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Att tidigt möta ungdomar för att berätta om facket är viktigt av flera skäl och
som också mycket tydligt framgår i LOs kongressrapport. Det handlar bland
annat om att värderingar formas tidigt i människans liv och vi för att höja organisationsgraden bland unga behöver genomföra riktade insatser mot ungdomar redan under skoltiden.
Många förbund, däribland Handels, har naturliga kopplingar till olika yrkesinriktade gymnasieprogram och erbjuder dessa klasser skolinformation.
På övriga, teoretiska, gymnasieprogram är det LO-distrikten som ansvarar för informationen. Vi anser att det är viktigt att säkerställa att LO även
framöver finansierar denna skolinformation. I den för övrigt väl skrivna rapporten om skolinformation saknar vi en skrivning om finansiering.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO liksom hittills finansierar skolinformationen för de gymnasieprogram
som inte är yrkesinriktade.
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Utlåtande
Motionerna 13.25–13.32
13.25
att ”Facket i skolan”-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod,
att se över nuvarande ansvarsfördelning av skolinformationen för att få en så effektiv och smidig organisation som möjligt,
att LO-distriktens målsättning är att samtliga elever på de teoretiska programmen
ska få en facklig klassrumspresentation per läsår,
att ge LO i uppdrag att bistå LO-distrikten med erforderliga resurser för att kunna genomföra skolinformation enligt de mål som fastslagits centralt samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
13.26
att ”Facket i skolan”-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod,
att LO-distrikten får i uppdrag att verka för samordning mellan förbunden och LOfacken i deras arbete med skolinformation,
att LO-distriktens målsättning är att samtliga elever ska få minst en facklig klassrumspresentation per läsår samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
13.27
att se över nuvarande ansvarsfördelning av skolinformationen för att få en så effektiv och smidig organisation som möjligt samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
13.28
att ”Facket i skolan”-satsningen ska fortsätta under nästa kongressperiod,
att LO-distriktens målsättning ska vara att samtliga elever på de teoretiska programmen ska få en facklig klassrumspresentation per läsår samt
att uppmana förbunden att bistå LO-distrikten med skolinformatörer.
13.29
att Facket i skolan-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod samt
att en satsning även görs på våra grundskolor årskurs 9.
13.30
att Facket i skolan-satsningen fortsätter under nästa kongressperiod samt
att förbunden och LO fortsätter att gemensamt finansiera skolinformation riktad till
elever på de teoretiska gymnasieprogrammen i Sverige.
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13.31
att vi ska satsa extra stora resurser på skolinformation och på att nå varje yrkesförberedande klass på högstadium och gymnasium,
att vi ska utbilda skolinformatörer,
att lägga extra pengar för att skapa ett forum som möjliggör att skolinformatörer kan
hjälpa andra distrikt med skolbesök så att distrikt som har det svårt kan få hjälp
av andra distrikt att bedriva en bra skolinformation samt
att fortsätta satsa på Facket i sommarland-veckorna och utöka dem så vi kan nå fler
ungdomar på deras sommarjobb.

13.32
att LO liksom hittills finansierar skolinformationen för de gymnasieprogram som
inte är yrkesinriktade.

I kongressrapporten LO – Förbund i samverkan ställs frågan ”Sviker ungdomarna facket
eller facket ungdomarna”. Frågan är berättigad med tanke på den utveckling LO ser i ungdomsgenerationens fackliga organisering. Men svaret kanske inte är det förväntade. Det
är nämligen inte ungdomarna som väljer bort facket utan det är facket som inte förmår att
nå ungdomsgenerationen. Orsakerna är flera, men en central faktor är att arbetsmarknaden i dag har andra förutsättningar än förr. Korta anställningar, otrygga arbetsvillkor och
otydlig facklig tillhörighet när man jobbar inom kanske två och tre olika branscher. Samtidigt finns det skäl att vara optimistisk. En växande facklig insikt om betydelsen av att nå
de yngre blivande medlemmarna kombinerat med nya tekniska lösningar för kommunikation skapar tillförsikt.
Ungdomar måste tidigt få kunskap om fackets idé och varför det är viktigt att vara medlem. Det är en central del av den enskildes förberedelser inför arbetslivet, men också direkt avgörande för fackets styrka i framtiden. För att höja organisationsgraden bland
ungdomar måste de möta facket redan under sin skoltid.
LO-kongressen 2004 beslutade om en satsning på gymnasieskolan för att nå ut med
facklig information. Beslutet innebar att respektive förbund och dess avdelningar ansvarar för skolinformation till gymnasieskolans yrkesförberedande program. LO-distrikten
och de regionala/lokala skolorganisatörerna ansvarar för information till de program som
inte har en direkt koppling till något förbund eller där förbunden anmäler att de inte har
möjlighet att genomföra informationen. Arbetsdelningen bygger dels på den fackliga organisationsprincipen att medlemskapet är knutet till ett anställningsförhållande, men
också att vi har ett gemensamt ansvar för att facklig information kommer alla gymnasieelever till del.
Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan LO och förbunden vad gäller skolinformationsverksamheten. Det får inte råda någon tveksamhet om att de yrkesförberedande programmen primärt är förbundens ansvar medan det åligger LO-distriktens
skolorganisatörer att ansvara för att med hjälp av förbundens skolinformatörer se till att
de teoretiska och individuella programmen besöks.
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Uppföljning av kongressbeslutet visar dock att det är långt kvar till kongressens målsättning att nå alla gymnasieelever. Resultatet är något bättre än vid förra kongressen,
men mycket återstår att göra för att nå alla gymnasieelever och inom SFI. I dag når den
fackliga informationen endast en mindre del av alla elever.
På det hela taget är det för få fackligt aktiva som engageras i verksamheten. Under år
2007 genomfördes endast en enda skolorganisatörsutbildning. En numerär höjning planeras dock redan under år 2008 med fyra centrala kurser som genomförs regionalt. Med
en effektiv rekrytering bereds således tillfälle att rusta totalt 120 personer.
Organisatörerna måste sedan i sin tur medverka till att ett långt större antal lokala informatörer utbildas för själva uppdraget. Som ett led i detta och för att ytterligare effektivisera verksamheten kommer särskilda kampanjveckor att genomföras både höst och
vår. På så vis kan vi både bli mer synliga och täcka upp för varandra vid behov.
Formerna för vårt sätt att arbeta behöver utvecklas. Ambitionen måste vara att garantera att alla gymnasieelever ska få facklig information innan de går ut i arbetslivet och att
skolinformation aldrig behöver ställas in på grund av personella brister. Ambitionen bör
vara, trots att den är tidskrävande, att skapa en personlig och direkt kontakt med varje
enskild gymnasieelev. Klassrumsinformation och aulapresentationer är på så sett inte
idealiska ur informationssynpunkt, men nödvändiga för att på begränsad tid nå fram med
åtminstone grundläggande information till många.
Det som annars är önskvärt att prioritera är den sortens närvaro som gör det möjligt
att bygga upp en förtrolig relation och att ge svar på individuella funderingar. Här är det
bara fantasin som sätter gränser.
Samtidigt får LO inte stanna vid att ensidigt fokusera på skolan. Det finns fler mötesplatser att ta tillvara, ungdomsevenemang i form av elevriksdagar, mässor och liknande.
Likaså finns det stora möjligheter att nå fram mer effektivt med hjälp av den nya tekniken som erbjuder helt andra fora. 020-verksamheten och Lunarstorm är bra exempel
där LO når tusentals ungdomar per år och förslaget om satsningar på det så kallade
”24-timmarsfacket” är ytterligare ett sätt att öka tillgängligheten.
Förbunden måste ta sitt ansvar och entusiasmera fler till uppdraget som skolinformatörer och i utbildning och samordning av dessa behövs en förbättring så att skolinformation
aldrig behöver ställas in på grund av personella brister.
Utformningen av det ekonomiska stödet har hittills varit inriktat på att stödja insatser
i klassrummen. Som en följd av och i takt med att också andra metoder utvecklas måste
även utformningen av det ekonomiska stödet omformas och anpassas.
Förslaget att utvidga uppdraget till att även omfatta information till elever i grundskolan
är sympatiskt, men något orealistiskt i dag med tanke på att förbunden ännu inte når fler
än vi gör på gymnasiet. LO bör istället se till att uppfylla förra kongressens mål att nå alla
elever i samtliga gymnasieprogram. Däremot bör det strävas efter att träffa de något yngre
eleverna när de har sin praktiska yrkesorientering, PRAO, så att de får en kortare facklig
introduktion på arbetsplatsen, något som förbunden naturligen har att ansvara för.
Motion 13.31 vill förstärka satsningarna på Facket i sommarland vilket är en god tanke.
Facket i sommarland är en viktig del av LOs och förbundens information till ungdomar. På
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sommarjobbet blir annars abstrakta frågor om löne- och arbetsvillkor konkreta vilket i sig
gör facklig information både relevant och begriplig.
Huruvida extra resurser ska tillföras arbetet med information till gymnasieelever och
till Facket i sommarland-aktiviteter måste beslutas av förbunden och deras avdelningar
när de årligen tar ställning till prioriteringar i sin egen och den tvärfackliga regionala verksamheten.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.25 första att-satsen, 13.26 första att-satsen, 13.28 första
att-satsen, 13.29 första att-satsen samt 13.30 första att-satsen,
att anse motionerna 13.25 tredje och femte att-satserna, 13.26 andra, tredje och fjärde att-satserna, 13.27 andra att-satsen, 13.28 andra och tredje att-satserna,
13.30 andra att-satsen, 13.31 andra och fjärde att-satserna samt 13.32 besvarade
samt
att avslå motionerna 13.25 andra och fjärde att-satserna, 13.27 första att-satsen,
13.29 andra att-satsen samt 13.31 första och tredje att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Emelie Nyström, Kommunal
Sophia Andersson, Handels
Malin Ragnegård, Kommunal
Markus Kristiansson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande,
– Sophia Anderssons, Handels yrkande om bifall till motion 13.32,
– Malin Ragnegårds, Kommunal yrkande om bifall till motion 13.25 andra
att-satsen,
– Malin Ragnegårds, Kommunal yrkande om besvarande av motion 13.25
fjärde att-satsen,
– Sophia Anderssons, Handels förslag om tilläggs-attsats till motion 13.32:
att LO utökar skolinformationsutbildningen med en dag under vilken
man går igenom förbundsspecifika frågor samt
– Sophia Anderssons, Handels förslag om tilläggs-attsats till motion 13.32:
att LO i första hand prioriterar alla gymnasieklasser och inte varje enskild
elev.
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Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.25 andra att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.25 fjärde att-satsen,
att avslå Sophia Anderssons, Handels förslag om tilläggs-attsats till motion
13.32: att LO utökar skolinformationsutbildningen med en dag under
vilken man går igenom förbundsspecifika frågor,
att avslå Sophia Anderssons, Handels förslag om tilläggs-attsats till motion
13.32: att LO i första hand prioriterar alla gymnasieklasser och inte varje
enskild elev.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.32.
Voteringen begärdes av Oscar Englund, Handels.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 38–50.
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Facklig utbildning
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Facket på arbetsplatsen, sid 52–59
Motionerna 13.33–13.39
13.33
Långsiktig avsättning av medel för grundläggande medlemsutbildning
Skogs- och Träfacket
Under en lång rad år har den grundläggande fackliga utbildningen legat på
en mycket låg nivå. Resultatet av detta har blivit dålig kunskap om den
grundläggande fackliga ideologin bland förbundens medlemmar samt svårigheter att rekrytera förtroendevalda.
En av orsakerna till nedgången i den fackliga studieverksamheten är att
borgerliga regeringar under perioden 1976–1993 medvetet motarbetade och
slutligen avskaffade systemet med korttidsstudiestödet. Stödet återinfördes
efter det att socialdemokratin återtagit regeringsmakten men korttidsstudiestödet var kontroversiellt och när de borgerliga partierna vann valet 2006 avskaffades detsamma.
Utbildning om fackets roll i samhället och på arbetsplatserna prioriteras
inte i grund- och gymnasieutbildningen, utan lämnas över till de fackliga organisationerna. Facklig grundutbildning är därför av mycket stor vikt för det
framtida fackliga arbetet och engagemanget.
Vi anser att finansieringen av grundläggande facklig medlemsutbildning
behöver tryggas långsiktigt. Det system med årsvisa avsättningar som LO
och förbunden använt under senare år har varit bra men kan inte anses vara
av långsiktig karaktär. Vi behöver ett system som är garanterat över en längre
tidsrymd, ett system vi själva styr över och som inte bygger på statsmaktens
goda vilja att avsätta medel.
Behovet av grundläggande utbildning finns i samtliga förbund och problemet med finansieringen är också förbundsövergripande. Vi anser därför att frågan i grunden handlar om solidaritet mellan förbunden. De avsättningar som i
dag sker årsvis bör permanentas och sammanföras i en gemensam fond ur vilken
förbunden kan söka studiestöd. Fonden kan lämpligen administreras av LO.
Vi föreslår
att kongressen beslutar införa en förbundsgemensam fond för grundläggande facklig utbildning,
att fonden administreras av LO samt
att LOs styrelse får uppdrag att utarbeta riktlinjer för vilka utbildningar som
kan finanseras via fonden samt tidsomfattning av dessa.
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13.34
Tvärfackligt
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå
Våra medlemmar behöver tvärfacklig utbildning. Vi bör visa på det goda
samarbetet inom LO och möjligheten vi har att visa på våra förbunds olikheter är också viktig. Ibland blir vi kanske lite för blinda i vår egen organisation.
Med vår tvärfacklighet visar vi hur starka och enade vi är i många medlemsfrågor. I de frågor vi tänker olika kan vi lära oss av varandra.
Fackets grunder är ett bra exempel på en tvärfacklig utbildning, tyvärr
hamnar denna grundutbildning ibland i skymundan av förbundens egna utbildningar.
Först och främst är det av stor vikt att denna grundutbildning finns kvar
i den form den har idag, men utbildningen vänder sig bara till medlemmar
under 30 år. Det borde finnas en likadan grundutbildning för medlemmar
över 30 år. Den behöver inte gå lika många gånger per år som Fackets grunder. En gång per år samt en uppföljning facket och politiken, en gång per år
till samma målgrupp.
Den bör vända sig till de medlemmar som aldrig tidigare gått en facklig
utbildning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Fackets grunder blir kvar i den form den är idag,
att Facket och politiken blir kvar i den form den är idag,
att Fackets grunder för medlemmar över 30 år införs en gång per år samt
att Facket och politiken för medlemmar över 30 år införs en gång per år.

13.35
Lokala tvärfackliga studier
Fastighetsanställdas Förbund avd 13, Gävle
Vi anser att dagens krav på tre fackförbund per tvärfacklig studiecirkel bör
ändras. Det är i dag svårt att få minst tre fackförbund att engagera sig i lokala
fackliga studier. Det är synd att den lokala fackliga studieverksamheten inte
ska kunna bedrivas om det endast finns två förbund representerade. Vi måste
i rörelsen ta tillvara alla möjligheter vi har att få ut den ideologiska och fackliga grundidén bland medlemmarna.
Vi föreslår
att LO-kongressen beslutar att det räcker med två fackförbund för att bedriva tvärfackliga studier.
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13.36
Facklig-politisk utbildning
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro
Samverkan fackligt-politiskt är otroligt viktig, speciellt med tanke på det förestående valet 2010. Det är viktigt för våra medlemmar i förbunden att det
blir ett regeringsskifte efter nämnda val.
LO har ett viktigt uppdrag att förstärka den ideologiska grundsyn som organisationen vilar på. Detta kräver fokus på utbildning inom området. Tvärfacklig utbildning är att föredra.
Resultatet av detta blir förhoppningsvis att man samverkar mer dels mellan olika LO-förbund och dels mellan partiet och LO/förbunden.
En kurs som i dag går att läsa av ungdomar är ”Facket och politiken”. Detta
skulle kunna vara en utveckling av den kursen även för äldre deltagare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram en speciell utbildning inom området ideologi och fackligpolitisk samverkan.

13.37
Korttidsbidraget bort vilket hotar ABF-skolan
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
ABF-skolan är
– för dig som slutade skolan för länge sedan
– för dig som vill veta var du står kunskapsmässigt
– för dig som vill studera en dag i veckan
– för dig som vill repetera grundskolan
– för dig som vill pröva på någonting nytt
– för dig som vill utvecklas och växa
ABF-skolan är en studiecirkel där du läser en dag i veckan i 16 veckor. Studieformen ger dig som deltagare möjlighet att påverka innehållet och studietakten. Syftet med ABF-skolan är att väcka intresse för vidare studier.
Så här var det innan den borgerliga regeringen tog bort våra korttidsstöd,
en studieform som gav alla en chans att börja om och gå vidare.
Den borgerliga regeringen slaktar den svenska vuxenutbildningen på alla
nivåer. Man har även till stora delar avskaffat bidraget till korttidsstudier
som innebar en chans att komplettera tidigare korta utbildningar.
Det är inte godtagbart i vårt kunskapsintensiva samhälle att inte satsa på
de människor som vill förändra sin utbildningssituation och sitt yrkesliv. Det
livslånga lärandet handlar dessutom om att förverkliga människors personliga utveckling och deltagande i ett demokratiskt samhälle.
ABF-skolan gav alla en chans till detta, därför anser vi att LO måste ta sitt
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ansvar för att denna utbildning även i fortsättningen kan erbjudas våra medlemmar inom LO-kollektivet.
De fackliga organisationerna avsätter idag 5 kronor per aktiv medlem till
en stipendiefond som betalas ut till medlemmar som går medlems- och/eller
facklig-politisk utbildning. Vårt förslag är att fackförbunden avsätter 10 kronor/medlem och att denna höjning med 5 kronor per medlem avsätts till
ABF-skolan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att de olika fackliga organisationerna arbetar för att även i
fortsättningen prioritera ABF-skolorna,
att LO verkar för att förbunden avsätter 10 kronor per medlem till stipendiefonden samt
att denna höjning på 5 kronor per medlem avsätts till ABF-skolan.

13.38
Fackligt studiestöd
SEKO Gävle
Det indragna korttidsbidraget, ansträngda ABF-distrikt och ett allmänt svårare klimat för svensk fackförening gör att vi får svårt att finansiera studierna.
Studier är efter kollektivavtal, medlemsvärvning och arbetsmiljö en av våra
viktigaste verksamheter. Våra medel till studier är många gånger politiskt
styrda.
Vi föreslår
att LO initierar ett arbete med partiet att den politiska vägen lösa frågan om
de fackliga studiernas finansiering.

13.39
Det behövs en ny film om arbetarrörelsens historia
Transportarbetareförbundet avd 19, Västerås
LO och de 15 medlemsförbunden bedriver en omfattande kursverksamhet,
där en av de viktigaste punkterna är att öka medvetenheten om varför facket
finns. En ofrånkomlig del av kurserna är goda material som beskriver arbetarrörelsens historia.
Dagens unga är uppvuxna i en medievärld, med ett enormt utbud, och
känsliga för ”mossiga” vinklar och gamla material. Det finns visserligen sedan
tidigare flera filmer, som ”En historia värd att kunna” och ”Amerika, Amerika”.
Men det är hög tid att framställa en ny film.
Arbetarrörelsens historia pågår nu och filmer om det som hänt och händer bör vara uppdaterade även med exempel från 1990-talet och framåt.
Här bör också finnas beskrivningar av vad den borgerliga regimen i Sverige
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ställer till med, liksom återspegling av dagens globaliserade värld. Det är
exempelvis lätt att dra paralleller mellan den gamla högern och moderaterna/Svenskt Näringsliv. En annan parallell är mellan det våld som utövas
idag i många länder mot fackligt aktiva och hur det var i Sverige i arbetarrörelsens barndom och fram till Ådalen -31. Det finns också intressanta
kopplingar mellan miljö- och klimathoten och det fackliga arbetsmiljöarbetet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO framställer en ny film om arbetarrörelsens historia samt
att filmen framställs under kommande kongressperiod.

Utlåtande
Motionerna 13.33, 13.34 tredje och fjärde att-satserna,
13.35-13.39 samt 13.10 andra att-satsen
13.33
att kongressen beslutar införa en förbundsgemensam fond för grundläggande facklig utbildning,
att fonden administreras av LO samt
att LOs styrelse får uppdrag att utarbeta riktlinjer för vilka utbildningar som kan
finanseras via fonden samt tidsomfattning av dessa.

13.34 tredje och fjärde att-satserna
att Fackets grunder för medlemmar över 30 år införs en gång per år samt
att Facket och politiken för medlemmar över 30 år införs en gång per år.
13.35
att LO-kongressen beslutar att det räcker med två fackförbund för att bedriva tvärfackliga studier.

13.36
att LO tar fram en speciell utbildning inom området ideologi och facklig-politisk
samverkan.

13.37
att LO verkar för att de olika fackliga organisationerna arbetar för att även i fortsättningen prioritera ABF-skolorna,
att LO verkar för att förbunden avsätter 10 kronor per medlem till stipendiefonden
samt
att denna höjning på 5 kronor per medlem avsätts till ABF-skolan.
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13.38
att LO initierar ett arbete med partiet att den politiska vägen lösa frågan om de fackliga studiernas finansiering.

13.39
att LO framställer en ny film om arbetarrörelsens historia samt
att filmen framställs under kommande kongressperiod.
13.10 andra att-satsen
att verka för att de fackliga utbildningarna i ökad utsträckning diskuterar hur den
förändrade arbetsmarknaden och det ökande antalet osäkra anställningar påverkar det framtida fackliga arbetssättet.

En stark facklig organisation kräver både aktiva och kunniga medlemmar och förtroendevalda på alla arbetsplatser, stora som små. Möjligheten att upprätthålla den svenska modellen med kollektivavtal istället för lag kräver också att de fackliga kunskaperna är stora.
Förutsättningar för facklig aktivitet ser dock väldigt olika ut på olika arbetsplatser och det
visar sig att avsaknaden av facklig arbetsplatsorganisation är en av de viktigaste anledningarna till att man inte är med i facket. Det finns dock potential att förbättra läget:
många förbundsmedlemmar kan tänka sig att bli fackligt aktiva bara de får frågan, liksom
många kan tänka sig att delta i facklig utbildning, bara någon frågar dem. Den förbundsgemensamma studieorganisationen tillsammans med ABF som växt fram genom målmedvetna satsningar under 2000-talet, är ett exempel på att vi kan arbeta tillsammans
och lyckas nå många med erbjudanden om facklig utbildning och folkbildning bara vi bestämmer oss. Den utvecklingen behöver fortsätta och förstärkas, bland annat genom att
LO tillhandahåller en samordnad och gemensam infrastruktur till stöd för regionalt och lokalt fackligt lärande. LO föreslår även en ambitionshöjning i studiearbetet genom en gemensam satsning för att nå nya medlemmar.
För att snabbt och överallt kunna möta nya medlemmars nyfikenhet och fånga deras
vilja till engagemang behöver förbunden enas om principen att alla nya medlemmar ska
erbjudas facklig introduktion senast sex månader efter inträdet. Introduktionen bör
genomföras såväl förbundsvis som förbundsgemensamt, utifrån de lokala förutsättningarna. Detta kräver en gemensam idé om vad den fackliga introduktionen ska innehålla, och ungefär hur lång den ska vara. LO bör även ta fram ett basmaterial till
introduktionen.
Förtroendevalda har många gånger en utsatt position, och behöver stöd och utbildning för sina uppdrag. Även här kan LO se att fler deltar i grundläggande förtroendemannautbildning när det blir ett gemensamt fokus. Fler har också fått tillgång till utbildning
på hemorten och på webben genom de beslut som LO-kongressen 2004 fattade. Det är
också viktigt att veta vad man förväntas utföra som förtroendevald och därför bör LO ges
i uppdrag att ta fram rambeskrivningar för olika uppdrag.
I motion 13.10 andra att-satsen vill motionären att det i fackliga utbildningar i ökad ut-
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sträckning diskuteras hur den förändrade arbetsmarknaden påverkar det framtida fackliga arbetssättet. LO instämmer i sakfrågan och menar att detta redan i stor utsträckning
görs i den tvärfackliga utbildningen för förtroendevalda, till exempel genom att man använder aktuella material som kongressrapporter och liknande. Osäkra anställningar leder som motionären pekar på till lägre organisationsgrad och LOs styrelse föreslår att
medlemsrekrytering ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all verksamhet och
ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund. Detta inkluderar både de förbundsgemensamma och de förbundsvisa utbildningarna.
I motion 13.33 föreslås en utveckling av den så kallade stipendiefonden, för att långsiktigt trygga avsättningen av medel för grundläggande medlemsutbildning. Motionären
menar att LO och förbunden behöver ett ännu bättre system för finansiering av medlemsutbildning som är garanterat över en längre tidsrymd, ett system vi själva styr över och
som inte bygger på statsmaktens goda vilja att avsätta medel. Denna uppfattning delas
av LOs styrelse, vilket även slogs fast i samband med utredningen om finansiering av
facklig utbildning och folkbildning 2007.
Den nuvarande stipendiefonden, där LO och förbunden förbinder sig att var för sig göra egna avsättningar årsvis för att nå de utbildningsmål som LO-styrelsen satt upp, har
stor betydelse för vilket resultat vi klarar av. Under åren 2005-2007 har målsättningen varit att nå 40 000 deltagare varje år i någon form av medlemsutbildning. Målet infriades
för första gången under 2006. De ekonomiska besluten i kartellform på central nivå är av
stor vikt både symboliskt och praktiskt inom LO-förbundens organisationer. Motionären
vill tillföra ytterligare en dimension av solidaritet i stipendiefonden och sammanföra den
till en gemensam fond. Styrelsen föreslår i LO – Förbund i samverkan att LO ska få i uppgift att utforma en modell för finansiering även för introduktionsutbildning. Det är LOs
styrelses mening att även den föreslagna utvecklingen av stipendiefonden för medlemsutbildning behöver utformas närmare. Därför föreslår styrelsen att det tillsätts en
förbundsgemensam arbetsgrupp med uppgift att utveckla stipendiefonden för medlemsutbildning i syfte att öka långsiktigheten och solidariteten i fonden samt att detta arbete
ska vara klart under 2009.
Motion 13.34 förordar varmt tvärfackliga utbildningar, och vill att ungdomsutbildningarna Fackets grunder och Facket och politiken erbjuds minst en gång per år även till äldre
medlemmar. De tvärfackliga medlemsutbildningar som erbjuds i alla LO-distrikt har i
grunden samma innehåll som dessa utbildningar, men formerna anpassas efter de egna
förutsättningarna. Att speciell verksamhet riktas till ungdomar är nödvändigt, men det
kan inte vara kongressens uppgift att specificera formerna för verksamheten.
Idag beviljar LO stipendier till deltagare som går medlemsutbildning eller facklig politisk medlemsutbildning om 24 timmar då det finns deltagare från tre LO-förbund med.
Om det är färre förbund representerade bland deltagarna är det respektive förbunds egna
avsättningar som ska nyttjas. Detta anser LOs styrelse vara en god ordning, till skillnad
från det förslag som framförs i motion 13.35.
I motion 13.36 föreslås att LO tar fram en utbildning om ideologi och facklig-politisk
samverkan. Det finns idag några olika sådana utbildningar, både för medlemmar och för
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förtroendevalda. Det finns heller inga hinder för att "låna" konceptet i ungdomsutbildningen Facket och politiken.
I motion 13.37 förs resonemang om ABF-skolans betydelse för många förbundsmedlemmars möjlighet till livslångt lärande, inte minst genom finansiellt stöd av det numera
avskaffade korttidsbidraget. I motionen föreslås att förbunden ska avsätta egna medel
för att kompensera bortfallet av korttidsbidrag. Fackförbunden kan inte enligt LOs styrelses uppfattning ta på sig det samhälliga ansvaret att finansiera utbildning i kärnämnen
som svenska och engelska. Det är viktigt att alla kan få tillgång till en bra vuxenutbildning
och studiefinansiering men detta är en fråga att driva politiskt.
I motion 13.38 föreslås att LO arbetar den politiska vägen för att lösa frågan om finansiering av fackliga studier. LOs styrelse menar att det är viktigt och riktigt att samhället
stödjer vissa delar av den fackliga utbildningen men det finns även skäl att hävda att
medel för dessa bör tas solidariskt ur produktionen.
Motion 13.39 lyfter fram vikten av att på fackliga kurser ta upp frågan om varför facket
finns genom en ny film om arbetarrörelsens historia. LOs styrelse delar motionärens uppfattning om vikten av att särskilt nå unga människor med denna insikt. Det är då klokt att,
precis som motionen föreslår, knyta an till händelser och förlopp i vår nutid. LOs styrelse
anser dock inte att en ny film är bästa sättet att uppnå detta. Filmer kräver stora ekonomiska insatser, och förlorar efter några år i aktualitet just i den viktiga kopplingen till nutiden.
Det är dessutom nödvändigt att nå många fler än fackliga kursdeltagare i denna fråga.
Det är då effektivare att fortsätta att utveckla det arbete via webben som pågår idag, till
exempel på LOs ung-hemsida, nät-utbildningar och närvaro i olika communities. Då kan
man snabbt uppdatera och utveckla texter, ljud, bilder, illustrationer och interaktiva stöd
när behov uppstår.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 52-59,
att bifalla att-satserna i LO – Förbund i samverkan på sidrorna 58 och 59,
att tillsätta en förbundsgemensam arbetsgrupp med uppgift att utveckla stipendiefonden för medlemsutbildning i syfte att öka långsiktigheten och solidariteten,
att LOs representantskap får i uppgift att fatta beslut före 2009 års utgång i stipendiefondsfrågan,
att bifalla motionerna 13.10 andra att-satsen och 13.38,
att anse motionerna 13.33, 13.34 tredje och fjärde att-satserna och 13.36 besvarade samt
att avslå motionerna 13.35, 13.37 och 13.39.
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Debatt
I debatten deltog
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Ole Bak Mikkelsen, IF Metall
Helena Gille, SEKO
Per Lilja, Handels
Barbro Moberg, Kommunal
Lowisa Anderzon, Kommunal
Marie Lander, SEKO
Oscar Englund, Handels
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Magnus Johansson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande,
– Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om bifall till motion
13.33 andra och tredje att-satserna,
– Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om att ta bort ordet
grundläggande i motion 13.33 första att-satsen,
– Per Liljas, Handels yrkande om bifall till motion 13.36,
– Marie Landers, SEKO och Oscar Englunds, Handels yrkande om bifall
till motion 13.39,
– Ole Bak Mikkelsens, IF Metall yrkande om tilläggs-attsats till motion
13.35: Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för möjligheten att ge dispens till mindre förbund att köra studier med två förbund, med samma
ekonomi som idag, det vill säga med stipendier när det inte finns möjlighet att få ihop tre förbund samt
– Per Liljas, Handels yrkande om tilläggs-attsats till motion 13.36: Att LO
tar fram en utbildning/facklig-politisk skola riktad till fackligt förtroendevalda som också är politiskt förtroendevalda, samt även presumtiva
politiskt förtroendevalda.
Kongressen beslutade
att av formella skäl inte ta upp till beslut yrkandet om ändring i motion
13.33 första att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.33 andra och tredje att-satserna,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.36 samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå Ole Bak Mikkelsens, IF Metall yrkande om tilläggs-attsats till motion 13.35.
Voteringen begärdes av Ole Bak Mikkelsen, IF Metall.
att avslå Per Liljas, Handels yrkande om tilläggs-attsats till motion 13.36.
Voteringen begärdes av Per Lilja, Handels.
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.39.
Voteringen begärdes av Marie Lander, SEKO.
Kongressen beslutade
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 52–59.
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Ungdomsutbildning
Motionerna 13.40–13.44
13.40
Tvärfacklig utbildning för ungdomar
Kommunal Väst
Fackföreningsrörelsen har fortsatt svårt att organisera ungdomar. För att
vända den trenden behöver nya metoder utvecklas och gamla förfinas. En
verksamhet som redan i dag fungerar bra, där den genomförs, är de utbildningar som ryms inom Framtidspaketet. Genom att erbjuda förbundens
unga medlemmar flera grundläggande fackliga utbildningar känner sig
många unga medlemmar sedda och söker kursen. Glädjande är att många
sedan söker sig vidare till fler utbildningar efter att de genomgått den
första, Fackets grunder.
Framtidspaketet är en väl genomtänkt verksamhet. För det första genomförs utbildningarna i många fall av unga förtroendevalda. Det gör det möjligt
för förbunden och LO att visa upp en bredare bild än den i många fall förväntade bilden av facket som någonting enbart för mamma och pappa. För
det andra genomförs utbildningarna tvärfackligt vilket har många fördelar.
Bland annat ser deltagarna att facket och våra värderingar är gränslösa, var
du än jobbar i framtiden finns det anledning att vara med i facket! Ett tredje
skäl till varför Framtidspaketet är en genomtänkt verksamhet är att den stimulerar till fortsatt aktivitet och deltagande i den fackliga kampen, dels
inom deltagarens respektive förbund men också i LOs arbete med skolinformation och satsning ”Facket i sommarland”.
Detta sammantaget gör att Framtidspaketet är ett viktigt verktyg i vårt
gemensamma arbete med att öka organisationsgraden bland unga, öka kunskaperna om rättigheter på jobbet och i att opinionsbilda för arbetarrörelsens
värderingar.
Det är av största vikt att alla unga LO-medlemmar, oavsett var man arbetar, får chansen att ta del av en sådan ungdomssatsning. Därför bör vi fortsätta att satsa resurser på den tvärfackliga ungdomsutbildningen inom LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla LO-distrikt ska verka för att genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att LO satsar extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan genomföra utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
sätta upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna
som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO samt
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att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten
inom LO i sin ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger.

13.41
Tvärfacklig utbildning för ungdomar
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
Fackföreningsrörelsen har fortsatt svårt att organisera ungdomar. För att vända
den trenden behöver nya metoder utvecklas och gamla förfinas. En verksamhet som redan idag fungerar bra, där den genomförs, är de utbildningar som
ryms inom Framtidspaketet. Genom att erbjuda förbundens unga medlemmar
flera grundläggande fackliga utbildningar känner sig många unga medlemmar
sedda och söker kursen. Glädjande är att många sedan söker sig vidare till fler
utbildningar efter att de genomgått den första, Fackets Grunder.
Framtidspaketet är en väl genomtänkt verksamhet. För det första genomförs utbildningarna i många fall av unga förtroendevalda. Det gör det möjligt
för förbunden och LO att visa upp en bredare bild än den i många fall förväntade bilden av facket som någonting enbart för mamma och pappa. För
det andra genomförs utbildningarna tvärfackligt vilket har många fördelar.
Bland annat ser deltagarna att facket och våra värderingar är gränslösa, var
du än jobbar i framtiden finns det anledning att vara med i facket! Ett tredje
skäl till varför Framtidspaketet är en genomtänkt verksamhet är att den stimulerar till fortsatt aktivitet och deltagande i den fackliga kampen. Dels
inom deltagarens respektive förbund men också i LOs arbete med skolinformation och satsning ”Facket i sommarland”.
Detta sammantaget gör att Framtidspaketet är ett viktigt verktyg i vårt
gemensamma arbete med att öka organisationsgraden bland unga, öka kunskaperna om rättigheter på jobbet och i att opinionsbilda för arbetarrörelsens
värderingar.
Det är av största vikt att alla unga LO-medlemmar, oavsett var man arbetar, ges chansen att ta del av en sådan ungdomssatsning. Därför bör vi fortsätta att satsa resurser på den tvärfackliga ungdomsutbildningen inom LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla LO-distrikt ska genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
sätta upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna
som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO samt
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten
inom LO i sin ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger.
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13.42
Tvärfacklig utbildning för ungdomar
Bygg 12:an, Göteborg, Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg och
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg
Fackföreningsrörelsen har fortsatt svårt att organisera ungdomar. För att vända
den trenden behöver nya metoder utvecklas och gamla förfinas. En verksamhet som redan idag fungerar bra, där den genomförs, är de utbildningar som
ryms inom Framtidspaketet. Genom att erbjuda förbundens unga medlemmar
flera grundläggande fackliga utbildningar känner sig många unga medlemmar
sedda och söker kursen. Glädjande är att många sedan söker sig vidare till fler
utbildningar efter att de genomgått den första, Fackets Grunder.
Framtidspaketet är en väl genomtänkt verksamhet. För det första genomförs utbildningarna i många fall av unga förtroendevalda. Det gör det möjligt
för förbunden och LO att visa upp en bredare bild än den i många fall förväntade bilden av facket som någonting enbart för mamma och pappa. För
det andra genomförs utbildningarna tvärfackligt vilket har många fördelar.
Bland annat ser deltagarna att facket och våra värderingar är gränslösa, var
du än jobbar i framtiden finns det anledning att vara med i facket! Ett tredje
skäl till varför Framtidspaketet är en genomtänkt verksamhet är att den stimulerar till fortsatt aktivitet och deltagande i den fackliga kampen. Dels
inom deltagarens respektive förbund men också i LOs arbete med skolinformation och satsning ”Facket i sommarland”. Detta sammantaget gör att
Framtidspaketet är ett viktigt verktyg i vårt gemensamma arbete med att öka
organisationsgraden bland unga, öka kunskaperna om rättigheter på jobbet
och i att opinionsbilda för arbetarrörelsens värderingar.
Det är av största vikt att alla unga LO-medlemmar, oavsett var man
arbetar, ges chansen att ta del av en sådan ungdomssatsning. Därför bör vi
fortsätta att satsa resurser på den tvärfackliga ungdomsutbildningen inom
LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla LO-distrikt ska verka för att genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att LO satsar extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan genomföra utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
sätta upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna
som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten
inom LO i sin ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger
samt
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att LOs mål är att alla nya medlemmar under 30 år ska delta i den tvärfackliga ungdomsutbildningen i LO inom 18 månader efter inträde i ett LOförbund.

13.43
Satsa på utbildningen Fackets grunder och framtidspaketet
Handelsanställdas förbund avd 17, Karlstad
Många fackliga förtroendevalda inom förbunden och riksdagsledamöter för (s)
har lagt grunden till ett livslångt engagemang i arbetarrörelsen genom att gå
utbildningen Fackets grunder, som förr hette Facklig Ungdomsskola (FUS)
eller Allmänfacklig ungdomskurs (AFFU). LO-ordförande Arne Geijer introducerade utbildningen 1969, efter det har tusentals ungdomar från 1940-5060-70-80-talsgenerationerna gått utbildningen.
Fackets grunder är en kurs där unga möter unga, detta skapar engagemang, kunskap och kamratskap. Vidareutbildningarna kom till år 2000 och
det gemensamma namnet är Framtidspaketet. Syftet med Fackets grunder är
att unga medlemmar ska bli valbara för framtida fackliga förtroendeuppdrag.
Målgruppen är unga LO-medlemmar 18–30 år. Många har fått grunden för
sitt fackliga engagemang här.
Under LO-kongressen 2004 fastställdes att Fackets grunder och Framtidspaketet ska vara kvar. Likaså att genomförandeansvaret ska ligga på LOdistrikten.
Tyvärr har LO-distriktens ungdomsverksamhets flaggskepp Fackets grunder blivit utsatt för kanoneld de senaste tre åren av vissa studieaktiva inom
LO och ABF, som har förordat utbildningen ABF och LOs medlemsutbildning till lokala fackligt förtroendevalda istället för Fackets grunder. Målgruppen för LOs och ABFs 20 timmars medlemsutbildning är fackliga medlemmar över 30 år. Detta har lett till att ca 9 000 unga medlemmar har blivit ”felrekryterade” varje år under dessa tre år till ABFs och LOs medlemsutbildning.
Konsekvensen har blivit att unga medlemmar har gått miste om vidare
ungdomserbjudande från sina ungdomsansvariga som inte har haft kännedom om dem. Och att LO-distriktens ungdomsverksamhet har fått stora sår
och en ännu mer sargad ekonomi (uteblivna stimulansbidrag från LO) och
RUK-ledamöter har tappat glöden för ungdomsverksamhet, då kurser har
fått ställas in.
Ungdomsverksamheten är ett av de fem prioriterade områden enligt kongressbeslut från 2004.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Fackets grunder och Framtidspaketet fortsätter under nästa kongressperiod samt
att en arbetsgrupp tillsätts med ledamöter från förbunden, LO, ABF och
SSU för att vidareutveckla Framtidspaketet och dess utbildningar.
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13.44
Framtidspaket
Industrifacket Metall avd 36, Göteborg
I dag är det inte längre självklart för ungdomar att gå med i facket. Många ser
inte nyttan av att organisera sig utan anser att man klarar sig själv. Detta är
en stor fara och äventyrar vårt fackliga löfte om att vi måste hålla ihop. Annars har vi ingen chans mot arbetsgivarens samlade trupper.
Under LO-kongressen 2004 fastställdes att Framtidspaketet ska vara
kvar. Likaså att ansvaret för genomförandet ska ligga på LO-distrikten.
Vi har förlorat regeringsmakten. Vi har mist vårt politiska instrument att
förbättra samhället och arbetslivet. Nu är det viktigare än någonsin att hela
Framtidspaketet genomförs och att LO satsar extra ekonomiska resurser för
att LO-distrikten ska kunna genomföra paketet.
Utbildningarna Fackets grunder och Facket i politiken är och kommer
att vara viktiga insatser för att skapa idébärare bland våra ungdomar.
Genom bildning kan vi först och främst få ungdomarna att förstå hur viktig
den fackliga organisationen är för att kunna skapa en dräglig tillvaro på
arbetet.
Genom deltagande i utbildningarna förstår ungdomarna varför vi har
facklig-politisk samverkan mellan LO och socialdemokraterna och att allt i
vårt samhälle vilar på politiska beslut. Borgerliga värderingar flödar i media
och påverkar våra ungdomar i en riktning som vi inte kan acceptera.
Därför är det viktigt att fortsätta att genomföra utbildningarna inom
Framtidspaketet för att aktivera ungdomarna. Utan de yngre stannar facket.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska satsa extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan
genomföra de utbildningar som ingår i Framtidspaketet,
att alla LO-distrikt ska genomföra hela Framtidspaketet,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
sätta upp mål för hur många deltagare de minst ska rekrytera till utbildningarna i Framtidspaketet,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att
uppta de utbildningar som ingår i Framtidspaketet i sin ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger samt
att LOs mål ska vara att alla nya medlemmar under 30 år ska genomgå Fackets
grunder inom 18 månader efter inträde i ett LO-förbund.
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Utlåtande
Motionerna 13.40–13.44 samt 13.34 första och
andra att-satserna
13.40
att alla LO-distrikt ska verka för att genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att LO satsar extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan genomföra utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att sätta
upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna som ingår i den
tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO samt
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO i sin
ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger.

13.41
att alla LO-distrikt ska genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att sätta
upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna som ingår i den
tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO samt
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO i sin
ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger.

13.42
att alla LO-distrikt ska verka för att genomföra tvärfacklig ungdomsutbildning,
att LO satsar extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan genomföra utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att sätta
upp mål för hur många de minst ska rekrytera till utbildningarna som ingår i den
tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att uppta utbildningarna som ingår i den tvärfackliga ungdomsverksamheten inom LO i sin
ordinarie studieplanering och i eventuella kurskataloger samt
att LOs mål är att alla nya medlemmar under 30 år ska delta i den tvärfackliga ungdomsutbildningen i LO inom 18 månader efter inträde i ett LO-förbund.

13.43
att Fackets grunder och Framtidspaketet fortsätter under nästa kongressperiod
samt
att en arbetsgrupp tillsätts med ledamöter från förbunden, LO, ABF och SSU för att
vidareutveckla Framtidspaketet och dess utbildningar.
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13.44
att LO ska satsa extra ekonomiska resurser till LO-distrikten så att de kan genomföra
de utbildningar som ingår i Framtidspaketet,
att alla LO-distrikt ska genomföra hela Framtidspaketet,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att sätta
upp mål för hur många deltagare de minst ska rekrytera till utbildningarna i Framtidspaketet,
att ge LO-distrikten i uppdrag att verka för att få förbundsavdelningarna att uppta de
utbildningar som ingår i Framtidspaketet i sin ordinarie studieplanering och i
eventuella kurskataloger samt
att LOs mål ska vara att alla nya medlemmar under 30 år ska genomgå Fackets grunder inom 18 månader efter inträde i ett LO-förbund.

13.34 första och andra att-satsen
att Fackets grunder blir kvar i den form den är idag samt
att Facket och politiken blir kvar i den form den är idag.
Framtidspaketet består i dag av fyra olika utbildningar, Fackets grunder, Facket och politiken, Facklig politisk utveckling och Facklig ungdomsledarutbildning. Syftet med utbildningarna är att aktivera förbundens medlemmar under 30 år.
Framtidspaketet är inte bara en utbildning utan snarare en aktiveringsinsats under
kursliknande former. Framtidspaketet fyller en strategisk uppgift i bygget av en stark tvärfacklig organisation.
I det tvärfackliga mötet skapas förståelse för varandras skiftande villkor på arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till ett förtroende mellan olika medlemsgrupper som är
grunden för att kunna agera samordnat fackligt och politiskt. Framtidspaketet fyller en
central funktion för att vidmakthålla det tvärfackliga löftet.
Deltagarna ges utrymme att komma in i den tvärfackliga verksamheten och få insikt
om vad facket är och hur det fackliga arbetet fungerar. Från de olika utbildningarna sker
rekrytering av skolinformatörer, uppsökare, handledare och aktivister till den facklig-politiska verksamheten.
Det är angeläget att nya medlemmar erbjuds någon form av introduktion/utbildning
tidigt, senast sex månader efter inträdet enligt förslag i kongressrapporten LO – Förbund
i samverkan, och här fyller Fackets grunder en viktig roll.
Det är alltså på flera sätt djupt problematiskt att det inte är fler än cirka 1 600 deltagare
på Fackets grunder och cirka 500 personer som årligen deltar i kursen Facket och politiken. Rekryteringen måste bli bättre. Målsättningen ska vara att åtminstone en procent av
alla medlemmar under 30 år ska genomgå Fackets grunder, vilket skulle betyda cirka
2 800 deltagare. Med en sådan kvantitetshöjning skulle även deltagarantalet öka på de
andra utbildningarna inom Framtidspaketet.
Det råder ingen tvekan om att en av LO-distriktens viktigaste uppgifter är att genomföra de tvärfackliga ungdomsutbildningarna. Men ibland är det inte möjligt att
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arrangera kurserna då rekryteringen varit bristfällig.
Som ett led i en effektivare rekrytering bör förbundsavdelningarna årligen sätta upp
mätbara målsättningar. Det möjliggör regelbundna uppföljningar för att se om målen nås
eller om ytterligare insatser krävs.
En stor del av finansieringen av Framtidspaketet står förbundsavdelningarna för och
därutöver finns ett stimulansbidrag från LO. Beslut om ekonomiska resurser fattas av förbundsavdelningarna och ska stå i relation till de mål som sätts upp.
LOs Centrala Ungdomskommitté, CUK, består av ungdomsansvariga från förbunden
och SSU. CUKen fyller en viktig roll i att följa det regionala arbetet och att medverka till
utvecklingen av rekryteringsmetoder och kvalitén i genomförandet av utbildningarna.
Nya metoder bör prövas och här gäller det att ta tillvara olika aktörers kompetens, exempelvis ABF.
Informationsspridningen behöver förbättras kring dessa utbildningar, därför bör de
finnas med i ordinarie studieplanering och kurskataloger.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.40, första, tredje och fjärde att-satserna, 13.41 första andra
och tredje att-satserna, 13.42 första, tredje och fjärde att-satserna, 13.43 första
att-satsen samt 13.44 tredje och fjärde att-satserna,
att anse motionerna 13.34 första och andra att-satsen, 13.40 andra att-satsen, 13.42
andra och femte att-satserna, 13.43 andra att-satsen och 13.44 andra att-satsen
besvarade samt
att avslå motion 13.44 första och femte att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Malin Ragnegård, Kommunal
Dan Gabrielsson, Kommunal
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Markus Kristiansson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande,
– Dan Gabrielssons, Kommunal yrkande om bifall till motion 13.44 andra
att-satsen samt
– Malin Ragnegårds, Kommunal yrkande om bifall till motion 13.44 femte
att-satsen.
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 13.44 andra att-satsen och
att bifalla motion 13.44 femte att-satsen.
Voteringen begärdes i båda fallen av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Kongressen beslutade
att i övrigt godkänna styrelsens utlåtande.
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Studierekrytering
Motionerna 13.45–13.47
13.45
Förbättring av studieregistren
Fastighetsanställdas Förbund avd 43, Sundsvall
I nuläget måste kontakt tas med nya medlemmar vid övergång från andra
förbund, för att ta reda på deras bakgrund inom fackliga studier. Det kostar
tid och pengar att ordna studiehistoriken för varje individ. Det leder ganska
ofta till felaktigheter ibland p.g.a. att medlemmen glömt vilka studier hon/
han genomfört eller att de olika förbunden har egna utbildningar med samma namn men med olika innehåll och studietid.
Ibland händer det också att vid vissa ABF-utbildningar har det missats att
rapportera deltagare från ABF till avdelningen. Det har hänt vid t.ex. BAMutbildningar där fakturor gått direkt till arbetsgivaren utan att det kommit
deltagarbevis till oss. I och med detta kan information om vissa medlemmars
kunskaper försvinna och ej bli införda i studieregistret.
En korrekt studiebakgrund är en förutsättning för att den studieansvarige
ska kunna rekrytera rätt medlem till rätt utbildning. Det är även viktigt att
kunna kontrollera behörighet till påbyggnadsstudier.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att utveckla en studiebakgrundsbilaga till övergångsbeviset,
att verka för att förbunden använder sig av denna studiebilaga samt
att ta kontakt med ABF centralt för att se till att alla medlemmar som går en
facklig utbildning i ABFs regi ska bli inrapporterade till förbunden och
deras avdelningar.

13.46
Studier i annat förbund vid övergång
Transportarbetareförbundet avd 33, Härnösand
När en medlem i ett förbund går över till ett annat skickar berört förbund ett
övergångsbevis till medlemmen. I detta framgår, inträdes- och utträdesdatum och sammanhängande medlemskap för berörd medlem. En fråga som
diskuterats i avdelningen och bland medlemmar är nya medlemmars historiska studiebakgrund.
För att underlätta vid rekrytering till studier vore det smidigt om det,
med övergångsbeviset, följde med en bilaga med uppgifter om genomförda studier. Det underlättar också om avdelningarna vet att medlemmen
har en gedigen studiebakgrund och kanske är intresserad av att ta ett uppdrag.
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Värdet av ett sammanhängande medlemskap är tydligt när det gäller den
ekonomiska delen. Vi anser att förbunden bör inse värdet av fackliga studier
och samarbeta så att dessa inte försvinner vid övergångar.
Vi föreslår
att man, förbundsgemensamt, diskuterar att en bilaga till övergångsbeviset
tas fram samt
att kongressen beslutar att förbunden använder sig av densamma.

13.47
Studiebakgrund vid övergång till annat förbund
SEKO Västernorrland
Vid övergång till annat förbund inom LO-familjen får den berörda medlemmen med sig en bekräftelse på sitt tidigare medlemskap i form av ett övergångsbevis. Det innehåller nödvändiga fakta såsom inträdes- och utträdesdatum och sammanhängande medlemskap. Nödvändiga naturligtvis för att
kunna inregistrera medlemmen i det nya förbundet, men säger ingenting om
medlemmens kunnande.
De kunskaper som den nya medlemmen skaffat sig genom t.ex. medlemsutbildningar får inte det nya förbundet vetskap om. Uppgifterna om
detta lämnas kvar i det gamla förbundet vid övergången. När så det nya förbundet rekryterar till studier visar det sig kanske att den nya medlemmen redan har en gedigen studiebakgrund, kanske t.o.m. är intresserad av att ta på
sig uppdrag i sitt nya förbund.
För att underlätta studiearbetet skulle det vara av vikt att ha vetskap om
nya medlemmars historiska studiebakgrund. Någon form av sammanställning av genomförda studier medföljande övergångsbeviset skulle vara till
stor hjälp i det fortsatta rekryteringsarbetet.
Värdet av ett sammanhängande medlemskap är tydligt för förbunden
när det gäller den ekonomiska biten. Vi anser att förbunden bör inse värdet av fackliga studier och samarbeta så att dessa inte försvinner vid övergångar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att det tas fram en förbundsgemensam bilaga till övergångsbeviset innehållande studiebakgrund samt
att förbunden använder sig av densamma.
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Utlåtande
Motionerna 13.45–13.47
13.45
att utveckla en studiebakgrundsbilaga till övergångsbeviset,
att verka för att förbunden använder sig av denna studiebilaga samt
att ta kontakt med ABF centralt för att se till att alla medlemmar som går en facklig
utbildning i ABFs regi ska bli inrapporterade till förbunden och deras avdelningar.

13.46
att man, förbundsgemensamt, diskuterar att en bilaga till övergångsbeviset tas fram
samt
att kongressen beslutar att förbunden använder sig av densamma.
13.47
att det tas fram en förbundsgemensam bilaga till övergångsbeviset innehållande
studiebakgrund samt
att förbunden använder sig av densamma.
Motionerna 13.45–13.47 behandlar alla frågan om att bättre ta tillvara medlemmars kunskaper som de har uppnått genom till exempel medlemsutbildning eller annan facklig utbildning. Den fackliga utbildningen registreras normalt i förbundens datasystem för att
underlätta rapportering, rekrytering och planering. När en medlem byter förbund finns
det idag ingen automatik i att den så kallade studiehistoriken förs över till det nya förbundet. Detta vill motionärerna avhjälpa genom en studiebakgrundsbilaga till övergångsbeviset. I motion 13.45 vill man även förbättra rapporteringen från ABF till förbunden när
medlemmar deltagit i förbundsgemensam utbildning. LOs styrelse delar uppfattningen
att det är viktigt att dokumentera medlemmarnas studier. Ett övergångsbevis är dock en
a-kassehandling och inte en förbundshandling. Alla medlemmar kommer inte att få ett
övergångsbevis i framtiden, eftersom de inte är medlemmar i förbundets a-kassa. Därför
bör informationslämnande mellan förbunden ske på ett annat sätt än genom en koppling
till övergångsbeviset som i motionens yrkande.
I utlåtandet över motion 13.59 (Organisationsfrågor) beskrivs möjligheterna som finns
genom den utveckling av ett medlemshanteringssystem som pågått under några år och
där tio av förbunden deltagit. Även utlåtandet över motionerna 13.18–13.24 (Övergång
mellan förbund och a-kassor) betonar att det finns ett medlemshanteringssystem som erbjuder möjligheter till samordningsvinster, där varje förbund har sin egen databas men
att överflyttning kan ske på ett enklare sätt och att det nya förbundet på så sätt kan få
uppgifter om till exempel facklig utbildning som medlemmen gått.
Om detta sätts i drift skulle det vara ett naturligt sätt att överföra data även för studiebakgrund, åtminstone mellan de förbund som ingår i ett sådant samarbete. Dock kvarstår
förbund som inte väljer denna lösning. Där får man sträva efter att hitta en annan utväg.
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LOs styrelse föreslår att LO får i uppdrag att ta fram en studiebakgrundsbilaga och att de
förbund som saknar möjlighet att överföra studiebakgrunden elektroniskt mellan studieregistren istället skriver ut studiehistoriken och skickar hem bilagan och utdraget till
medlemmar som byter förbund, med uppmaningen att låta det nya förbundet ta del av
och registrera uppgifterna. På så sätt undviks även eventuella konflikter med personuppgiftslagen.
LOs styrelse anser att ovanstående förfarande underlättar, men inte helt löser den problematik som motionerna syftar till att lösa. Förbunden har inte gemensamma namn,
kurslängd och innehåll på kurserna, så nästa svårighet är att ”översätta” studiebakgrunden till det nya förbundets system. Detta är en problematik som till exempel de förbund
som gått samman redan har fått erfara. Problemet är dock inte olösligt. Det underlättas
om LO och förbunden fortsätter att arbeta för det som lyfts fram i LO – Förbund i samverkan (sid 55), att ta fram rambeskrivningar av vad olika fackliga förtroendeuppdrag kan
innebära samt att hitta mer gemensamma idéer, innehåll, kurslängd och material (sid.
57–58).

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.45 tredje att-satsen samt
att avslå motionerna 13.45 första och andra att-satserna, 13.46 och 13.47.

Debatt
I debatten deltog
John-Erik Sjölander, Skogs och Trä
Mats Sundberg, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande samt
– John-Erik Sjölanders, Skogs och Trä yrkande om bifall till motion 13.47.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.47 samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Internationellt
Motionerna 13.48–13.49
13.48
Internationell facklig utbildning
Pappersindustriarbetareförbundet
Behovet och kunskapshungern om fackligt internationellt arbete ökar. Tyvärr
tvingas vi konstatera att den fackliga utbildningen inte riktigt involverar dagens
och framtidens medlemmar som vill lära sig mer inom området.
Flera förbund har i samband med utbildningsträffar som anordnats av LO
påtalat vikten att LO påtar sig rollen som samordnare och organiserar och
genomför utbildningar även inom det internationella området. Frågan tycks
ha hamnat mellan stolarna och under den gångna kongressperioden har det
varit sparsamt med internationell facklig utbildning. Det vill vi ändra på.
Små, men även större förbund kan ha svårigheter att genomföra utbildningar på egen hand. Det är viktigt att LO tar ett helhetsgrepp och i framtiden ordnar internationella fackliga utbildningar för förbundens medlemmar
och förtroendevalda.
Målgruppen för utbildningen bör vara medlemmar och förtroendevalda
som är intresserade av att lära sig mer om internationella frågor och internationellt fackligt arbete.
Mål och syfte med utbildningen bör vara att ge ökade kunskaper och insikter om internationella förhållanden ur ett fackligt perspektiv. Efter utbildningen bör deltagarna ha grundläggande kunskaper om:
– Den globala fackföreningsrörelsen
– LO- och LO-förbundens internationella arbete
– Globaliseringens effekter och möjligheter
– Förhållandena på världens arbetsmarknad
– Verktyg för det internationella fackliga arbetet
– Fackets roll i fattigdomsbekämpningen och demokratiutvecklingen
Den internationella utbildningen bör innehålla följande områden/moduler:
– Facket i världen – en garant för demokratiutveckling
– Globalisering, avreglering – gränslös handel och industriell produktion
– Arbetare i världen – arbetsmarknad
– Fackliga och mänskliga rättigheter
– Fattigdomsbekämpning
Vi föreslår
att LO tillsammans med förbunden tar fram en internationell facklig utbildning i enlighet med motionens andemening, förslag till innehåll och syfte
samt
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att målgruppen för utbildningen ska vara LO-förbundens medlemmar och
förtroendevalda.

13.49
Internationell facklig utbildning
Grafiska Fackförbundet
Behovet och kunskapshungern om fackligt internationellt arbete ökar. Tyvärr
tvingas vi konstatera att den fackliga utbildningen inte riktigt involverar dagens
och framtidens medlemmar som vill lära sig mer inom området.
Flera förbund har i samband med utbildningsträffar som anordnats av
LO påtalat vikten av att LO tar på sig rollen som samordnare, organiserar
och genomför utbildningar även inom det internationella området. Frågan
tycks ha hamnat mellan stolarna och under den gångna kongressperioden
har det varit sparsamt med internationell facklig utbildning. Det vill vi
ändra på.
Små, men även större förbund kan ha svårigheter att genomföra utbildningar på egen hand. Det är viktigt att LO tar ett helhetsgrepp och i framtiden ordnar internationella fackliga utbildningar för förbundens medlemmar
och förtroendevalda.
Målgrupp för utbildningen bör vara medlemmar och förtroendevalda
som är intresserade av att lära sig mer om internationella frågor och internationellt fackligt arbete.
Mål och syfte med utbildningen bör vara att ge ökade kunskaper och insikter om internationella förhållanden ur ett fackligt perspektiv. Efter utbildningen bör deltagarna ha grundläggande kunskap och insikter om:
– Förhållandena i världen
– Globaliseringens effekter och möjligheter
– Förhållandena på världens arbetsmarknad
– LO och LO-förbundens internationella arbeten
– Verktyg i det internationella fackliga arbetet
Den internationella utbildningen bör innehålla följande områden/moduler:
– Människor i världen
– Globalisering, avreglering – gränslös handel
– Företagen och globaliseringen
– Arbetare i världen – arbetsmarknad
– Fackliga och mänskliga rättigheter
– Den globala fackföreningsrörelsen
– Fackliga verktyg
– De fackliga kraven och den fackliga uppgiften
– Vad jag kan göra
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram en internationell facklig utbildning i enlighet med motionens andemening, förslag till innehåll och syfte samt
att målgrupp för utbildningen ska vara LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda.

Utlåtande
Motionerna 13.48–13.49
13.48
att LO tillsammans med förbunden tar fram en internationell facklig utbildning i enlighet med motionens andemening, förslag till innehåll och syfte samt
att målgruppen för utbildningen ska vara LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda.

13.49
att LO tar fram en internationell facklig utbildning i enlighet med motionens andemening, förslag till innehåll och syfte samt
att målgrupp för utbildningen ska vara LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda.
Motionärerna beskriver en problembild som LO i huvudsak delar. Behovet av kunskap om
fackligt internationellt arbete har ökat, men det har varit sparsamt med internationell
facklig utbildning. Det vill de ändra på. LO delar både den beskrivningen och ambitionen.
LOs kunskapssystem har sedan förra kongressen 2004 innehållit flera olika kurser
inom det internationella området. Ingen av dem har i och för sig haft exakt det innehåll
som motionerna föreslår, men behandlat snarlika ämnen. Problemet har varit att kurserna inte fyllts, så de blivit inställda eller fått genomföras med mycket få deltagare. Detta är
ett problem som LO och förbunden försökt korrigera genom att ändra kurserna och deras
innehåll i jakten på de utbildningar som skulle skapa ett stort söktryck. Vi har uppenbarligen hittills inte lyckats med detta. Problemet är dock inte i första hand innehållet utan
det är ett rekryteringsproblem. Om bara fler deltagare rekryterades av förbunden skulle
fler utbildningar kunna genomföras utan någon ekonomisk ansträngning för LO. Dessa finansieras genom kursavgifter från förbunden.
Ansvaret för det förbundsgemensamma kursutbudet på central nivå, ligger hos LOs
centrala utbildningskommitté (LCU). Alla förbundens studieansvariga på central nivå
finns representerade. Det är även viktigt i det här sammanhanget att samråd genomförs
mellan studieansvariga och internationellt ansvariga. Kommande års kursutbud och målgrupper bestäms årligen av LCU. Det finns också möjlighet att under året föra upp nya förslag på kurser, även om det till viss del försvårar rekryteringen om kursen läggs till under
året och därmed inte kommer med i förbundens och LOs kurskataloger. Det förslag till utbildning som beskrivs i motionerna kommer att behandlas av LCU inför beslutet om kursutbudet för förtroendevalda 2009.
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Förbundens förtroendevalda deltog under 2006 vid drygt 60 000 utbildningstillfällen,
varav cirka 3 000 genomfördes inom ramen för LOs Kunskapssystem. Förbundens egna
utbildningar för förtroendevalda är alltså helt dominerande i sammanhanget och speciellt den grundläggande förtroendemannautbildningen. Den gemensamma utbildningsoch handbok, som tagits fram av LO centralt för detta område behandlar ”internationella
frågor” relativt gediget på 32 sidor. Medlemsutbildningen har ökat kraftigt under den här
kongressperioden och når drygt 40 000 deltagare per år. Till medlemsutbildningen finns
det en rad häften som LO och förbunden tagit fram i den nuvarande ”Medlemsutbildningspärmen”. Ett av dessa utbildningshäften behandlar internationella frågor. LO ger,
i samarbete med ABF och SAP, under tre år ut utbildningsmaterialet/tidningen ”Dagens
Europa”. Exempel på andra aktiviteter som genomförs inom området och som vänder sig
till förtroendevalda och medlemmar är till exempel LO/Attacs sommarläger med olika
globaliseringsteman, LO-TCOs biståndsnämnds kursverksamhet och Palmecentrets nätcirkel ”Global respekt”.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 13.48 och 13.49 besvarade.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-distrikten och LO-facken i kommunerna
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Facket på arbetsplatsen, sid 59–64
Motionerna 13.50–13.55
13.50
LO-distriktens och LO-fackens resursfördelning och roll i det tvärfackliga
arbetet
Kommunal Blekinge
För att klara en stark facklig verksamhet nu och i framtiden är det viktigt
med en stark och sammanhållande regional och lokal LO-verksamhet.
LO-distriktens och LO-fackens roll i framtiden är viktigare än någonsin
med de förändringar som sker i samhället och försämringar för arbetstagare.
Det är också viktigt med de förbund som är långt ifrån sina medlemmar,
där har LO-facken en stor roll då de kan vara en länk mellan förbunden och
de fackliga företrädarna på arbetsplatserna. Med ett bra samarbete kan de
finnas som stöd för de små förbunden.
Den facklig-politiska verksamheten i varje kommun behövs nu mer än
någonsin, och då är det av stor betydelse med ett starkt lokalt LO-fack. Ett
LO-fack som är en egen juridisk organisation där beslut kan fattas med den
LO-styrelse som driver verksamheten.
Det ska också finnas andra tillvägagångssätt där man finner att det inte
finns möjligheter i någon kommun att klara ett eget LO-fack. Det måste finnas ekonomiska resurser för att klara en bra verksamhet. Därför bör medlemsorganisationerna centralt och lokalt vara med och betala solidariskt en
större del till den samlande fackföreningsrörelsen för att garantera medlemmars lika rätt till facklig service oavsett var man bor.
Medlemsavgiften till LO centralt har varit oförändrad sedan 1991.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser över resursfördelningen så att det blir mer att fördela regionalt
och lokalt samt
att LO-distrikten och LO-facken också fortsättningsvis kan verka som egna
juridiska organisationer med egen ekonomi att besluta över.
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13.51
Satsa på facklig ungdomsverksamhet
Handelsanställdas förbund avd 17, Karlstad
Under de sista åren har LO skurit ner på medel till LO-distrikten. Det har
medfört att ungdomsverksamheten har tagit stryk i många LO-distrikt.
Detta har lett till att satsning på ungdomsverksamheten är ojämn i de 17
LO-distrikten. Det ger ett osamlat och förvirrat intryck till förbunden då servicen till fackavdelningarna mellan LO-distrikten på ungdomssidan skiljer
sig åt beroende på prioritering och ekonomi i varje LO-distrikt.
Samtidigt väljer många unga att stå utanför facket och endast gå med i
a-kassan. Många trotjänare ur LO-förbundens medlemskår närmar sig pension. Facket måste få fler yngre medlemmar och förtroendevalda om världens starkaste fackföreningsrörelse ska finnas kvar i framtiden.
Cirka 50 procent av de 17 LO-distrikten har idag en ungdomshandläggare eller ungdomsombudsman, mot 80 procent för några år sedan.
Under 2007 fick LO-distrikten i Gotland, Skåne och Värmland kasta in
handduken på ungdomssidan på grund av dålig ekonomi och säga upp sina
ungdomshandläggare efter 11, 10 respektive 4,5 års anställningstid på LOdistriktet. Detta medför att högersidans ungdomsorganisationer och ungdomssatsningar får monopol på opinionsbildningen bland ungdomar bland
annat i Värmland, Skåne och Gotland framöver.
LO i Norge har en strategi för ungdomsverksamheten. I alla norska
distrikt finns en ungdomshandläggare anställd av LO. Detta ger en jämn
ungdomsverksamhet och ett stabilt utbud av ungdomsverksamhet till unga
medlemmar, lärlingar och unga förtroendevalda. Även LO i Sverige borde
göra en strategi för ungdomsverksamheten framöver och stoppa nedrustningen av ungdomsverksamheten.
Ungdomsverksamheten är ett av de fem prioriterade områdena enligt
kongressbeslut från 2004.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO och förbunden tillsätter en arbetsgrupp för att lösa problemet med
avsaknaden av ungdomshandläggare i LO-distrikten samt
att LO och förbundens arbetsgrupp tillsammans tar fram kreativa och ekonomiska lösningar som medför möjlighet att kunna anställa en ungdomshandläggare på varje LO-distrikt i framtiden.
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13.52
Satsa på facklig ungdomsverksamhet
SEKO Örebro
Under de sista åren har LO skurit ner medel på LO-distrikten, det har medfört att ungdomsverksamheten har tagit stryk i flera LO-distrikt. Detta har
lett till att satsningen på ungdomsverksamheten är ojämn på de olika LOdistrikten. Detta ger ett osamlat och förvirrat intryck till förbunden då servicen till fackavdelningarna mellan LO-distrikten skiljer sig åt beroende på
prioriteringar och ekonomi i varje LO-distrikt.
Samtidigt väljer många unga att stå utanför facket och endast gå med i
a-kassan. Många ur LO-förbundens medlemskår närmar sig pension. Facket
måste få fler yngre medlemmar och fler yngre förtroendevalda om världens
starkaste fackföreningsrörelse ska finnas kvar i framtiden.
Cirka 50 procent av LO-distrikten har i dag ungdomshandläggare eller
ungdomsombudsmän, mot 80 procent av LO-distrikten för några år sedan.
Ungdomsverksamheten är ett av de fem prioriterade områden enligt kongressbeslut 2004.
Vi föreslår
att LO och förbunden gemensamt löser problemet med avsaknad av ungdomsombudsman/ungdomshandläggare i LO-distrikten samt
att LO och förbunden tillsammans tar fram kreativa och ekonomiska lösningar som medför möjlighet att kunna anställa en ungdomsombudsman/ungdomshandläggare på varje LO-distrikt i framtiden.

13.53
Översyn över LO-distriktens verksamhet
SEKO Värmland
Vid LO-kongressen 2004 beslutades att antalet LO-distrikt skulle minska. I
Örebro och Värmland pågår för närvarande en process om sammangående
till årsskiftet 2007–08. Samtidigt sker det stora och snabba förändringar av
medlemsorganisationernas egna medlemmar.
Vad blir konsekvenserna av LOs nya organisation i realiteten? Vår ambition är att vi ska få en mer effektiv organisation som bättre kan svara upp mot
de krav som kongress och medlemsorganisationer ställer. Det är därför viktigt att vi snarast gör en utvärdering av organisationen för att kunna klara av
att möta morgondagens utmaningar.
I dagsläget vet vi inget om framtiden: hur den fackliga anslutningsgraden
i Sverige utvecklas, vilka nya pålagor som en borgerlig regering kommer att
lägga på den fackliga verksamheten och vilka andra hot den fackliga verksamheten står inför.
Vi kommer att behöva en stor flexibilitet för att möta morgondagens hot.

202

LO – FÖRBUND I SAMVERKAN

En eventuell framtida förändring av LOs organisation kan därför inte invänta
en hel kongressperiod.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att förändringar av LOs organisation i framtiden kan göras av LOs representantskap samt
att LOs styrelse får i uppdrag att omgående utvärdera den nya distriktsorganisationen.

13.54
LO-distriktens representantskaps sammansättning
Transportarbetareförbundet avd 14, Helsingborg
I LOs normalstadgar för LO-distrikten står att representantskapet i LOdistrikten skall bestå av ett ombud från vardera LO-facken i kommunerna.
Vidare utser varje förbundsavdelning ombud, utifrån den representation
som LO-distriktet har beslutat om på höstsammanträdet, före det år som de
ska tjänstgöra. Vi anser inte att denna lösning är ändamålsenlig.
Det innebär bland annat att LO-facken, genom sina ombud, deltar i beslut kring och godkännande av sin egen verksamhet. Detta ansvar anser vi
måste falla på förbundsavdelningar i respektive LO-distrikt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO reviderar sina normalstadgar för LO-distrikten i motionens anda, så
att LO-distriktens representantskaps ombud endast utses av förbundsavdelningarna.

13.55
LO-distriktens och LO-fackens resursfördelning och roll i det tvärfackliga
arbetet
Industrifacket Metall avd 45, Östra Blekinge
För att klara en stark facklig verksamhet nu och i framtiden är det viktigt med
en stark och sammanhållande regional och lokal LO-verksamhet. LO-distriktens och LO-fackens roll i framtiden är viktigare än någonsin med tanke på
de förändringar som sker i samhället och försämrade villkor för arbetstagare.
Verksamheten är också viktig för de förbund som är långt ifrån medlemmen. Där har LO-facken en stor roll då de kan vara en länk mellan förbunden och de fackliga företrädarna på arbetsplatserna. Med ett bra samarbete
kan de vara ett stöd för de små förbunden.
Den facklig-politiska verksamheten i varje kommun behövs nu mer än
någonsin, och då är det av stor betydelse med ett starkt lokalt LO-fack, ett
LO-fack som är en egen juridisk organisation där beslut kan fattas i den styrelse som driver verksamheten.

LO – FÖ RBUND I SAMVE RKAN

203

Det ska också finnas andra tillvägagångssätt där man finner att det inte
finns möjlighet att klara ett eget LO-fack i någon kommun. Det måste finnas
ekonomiska resurser för att klara en bra verksamhet. Därför bör medlemsorganisationerna centralt och lokalt vara med och solidariskt betala en större
del till den samlade fackföreningsrörelsen för att garantera alla medlemmars
lika rätt till facklig service oavsett var man bor. Medlemsavgiften till LO centralt har varit oförändrad sedan 1991.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att se över resursfördelningen med en höjning av medlemsavgiften så att det
blir mer att fördela regionalt och lokalt och
att LO-distrikten och LO-facken också fortsättningsvis kan verka som egna
juridiska organisationer med egen ekonomi att besluta över.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan, del av avsnittet
Facket på arbetsplatsen, sidorna 59–64
Motionerna 13.50–13.55, 15.3 första och andra att-satserna
samt 17.54 andra att-satsen
13.50
att LO ser över resursfördelningen så att det blir mer att fördela regionalt och lokalt samt
att LO-distrikten och LO-facken också fortsättningsvis kan verka som egna juridiska
organisationer med egen ekonomi att besluta över.

13.51
att LO och förbunden tillsätter en arbetsgrupp för att lösa problemet med avsaknaden av ungdomshandläggare i LO-distrikten samt
att LO och förbundens arbetsgrupp tillsammans tar fram kreativa och ekonomiska
lösningar som medför möjlighet att kunna anställa en ungdomshandläggare på
varje LO-distrikt i framtiden.

13.52
att LO och förbunden gemensamt löser problemet med avsaknad av ungdomsombudsman/ungdomshandläggare i LO-distrikten samt
att LO och förbunden tillsammans tar fram kreativa och ekonomiska lösningar som
medför möjlighet att kunna anställa en ungdomsombudsman/ungdomshandläggare på varje LO-distrikt i framtiden.

13.53
att förändringar av LOs organisation i framtiden kan göras av LOs representantskap
samt
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att LOs styrelse får i uppdrag att omgående utvärdera den nya distriksorganisationen.
13.54
att LO reviderar sina normalstadgar för LO-distrikten i motionens anda, så att LO-distriktens representantskaps ombud endast utses av förbundsavdelningarna.

13.55
att se över resursfördelningen med en höjning av medlemsavgiften så att det blir
mer att fördela regionalt och lokalt och
att LO-distrikten och LO-facken också fortsättningsvis kan verka som egna juridiska
organisationer med egen ekonomi att besluta över.

15.3 första och andra att-satserna
att stärka LO-facken i kommunernas organisation samt
att se över den demokratiska processen för val till LO-facken i kommunerna för att
öka det lokala engagemanget.

17.54 andra att-satsen
att ge uppföljningen av rapporten ”Vägar till arbetslivet” en framträdande roll i de
regionala tvärfackliga uppdragen under den kommande kongressperioden.

Kongressen år 2004 fattade beslut om kongressrapporten Medlem 2010 som handlade
bland annat om ”En flexibel och behovsstyrd organisation”. Kongressen tog beslut om att
det under kongressperioden ska ske en verksamhetsutveckling så att inriktningen i LOdistrikten ska vara flexibel och behovsstyrd och styras av de samverkande avdelningarna.
Några viktiga ledstjärnor för den regionala och lokala organisationen har varit:
• att finnas i fler kommuner,
• ett starkare engagemang hos avdelningarna med ”tunga” företrädare i LO-distriktens
styrelser,
• ekonomisk bärkraft samt omfördelning mellan fasta kostnader och verksamhetskostnader samt
• ökad slagkraft för våra idéer.

Antalet LO-fack i kommunerna som egna juridiska personer har radikalt minskat i takt
med sammanslagningar och ombildande till LO-kommittéer. Variationer finns beroende
på vad avdelningarna valt för organisatoriska former inom respektive LO-distrikt för den
lokala tvärfackliga verksamheten.
Resurser som tidigare gått till lokalhyror och administration har övergått till verksamhet. Det skulle kunna finnas anledning till oro för att den lokala verksamheten i LO-facken
skulle ha minskat, men man kan snarare se det motsatta. Det går att ana att resurser i
form av tid och engagemang har lett till aktiviteter och tvärfackligt arbete i stället för formalia. Det blir tydligast i de mindre kommunerna. I LO-fack som slagit sig samman eller
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bildat gemensam kommitté vars tydliga uppgift är att genomföra verksamhet blir det fler
personer som arbetar tillsammans vilket upplevs som positivt. Ambitionen att finnas i alla
kommuner är inte helt uppfylld, men det är en fortsatt viljeinriktning att nå dit.
Några distrikt har infört ett enhetligt avgiftsuttag, den så kallade Sörmlandsmodellen,
vilket betyder att hela medlemsavgiften tas ut av LO-distriktet. Medel fördelas sedan lokalt utifrån förslag till verksamhetsplan och därigenom får man en tydlig koppling mellan
vad resurserna används till och den verksamhet som förbundsavdelningarna sett som
mest angelägen. Modellen ger också möjlighet att geografiskt prioritera insatser.
Den enhetliga och gemensamma avgiftsuttagsmodellen är från verksamhetsåret 2009
den valda modellen för samtliga LO-distrikt enligt beslut i LOs representantskap i oktober
år 2007.
Gemensamt för motionerna 13.50 och 13.55 är att de tar upp frågan om resursfördelningen mellan centralt och regionalt/lokalt inom LO samt driftsformen för LO-facken i kommunerna. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att LO-facken har en viktig uppgift
att fylla lokalt när det gäller närhet och identitet gentemot medlemmarna. LO som den politiska rösten i varje kommun bör givetvis också stärkas. Resursfördelningsfrågan mellan
centralt och regionalt/lokalt bör vara en fråga för LOs centrala representantskap i enlighet
med vad som föreslås i rapporten LO – Förbund i samverkan. Motion 13.55 första att-satsen
kräver en avgiftshöjning för att på så sätt få mer att fördela regionalt/lokalt. Frågan om avgiften behandlas under avgiftskommitténs rapport. Hur medlemsavgiften fördelas till olika verksamheter är en fråga för LOs representantskap att fortlöpande ta ställning till.
Möjligheten för LO-facken att vara juridisk person finns kvar, däremot finns det i praktiken ingen egen ekonomi att besluta över då tilldelningen av resurser sker efter beslut
av LO-distriktet.
Motionerna 13.51 och 13.52 föreslår att det ska finnas en ungdomshandläggare/ungdomsombudsman i varje LO-distrikt samt att LO och förbunden tar fram kreativa och ekonomiska lösningar för att kunna finansiera dessa tjänster i framtiden. En egen ungdomshandläggare/ungdomsombudsman finns i dag inte i alla LO-distrikt precis som motionären noterat. Däremot finns alltid arbetsuppgiften och ansvaret för ungdomsverksamheten fördelad på någon av de anställda ombudsmännen utifrån den ansvarsfördelning
som LO-distriktet bestämmer. Detta är en svaghet i de LO-distrikt där det i dag bara finns
en ombudsman, men det problemet försvinner i takt med distriktssammanslagningarna.
Kanske kan en form av regionala ungdomssekreterare prövas där en ung förtroendevald från någon av distriktets förbundsavdelningar får en övergripande roll på LO-distriktet under en avgränsad tidsperiod.
Motion 13.53 föreslår att LOs representantskap kan göra förändringar av LOs organisation samt att LOs styrelse omgående utvärderar den nya distriktsorganisationen. Förändringar av LO-distriktens och LO-fackens organisation bör initieras och genomföras av de
ingående förbundsavdelningarna. Detta för att få en lokalt anpassad organisation som är
styrd utifrån avdelningarnas samverkansbehov.
De organisationsförändringar som nu pågår i LO-distrikt och i LO-facken har en lång
förhistoria där många engagerats i arbetet med att strukturera handlingsalternativ, vär-
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dera dessa och sedan slutligen träda in i en genomförandefas vars effekter vi ännu inte
sett till fullo.
Med respekt för allt arbete som förtroendevalda från alla förbund lagt ner på att skapa
något nytt så bör en större genomlysning av resultaten vänta tills man kan se fler och viktigare resultat. Under kongressperioden har lägesrapporter lagts till LOs representantskap åren 2005, 2006 och 2007. De senast beslutade distriktssammanslagningarna
gäller från årsskiftet 2007/2008.
Motion 13.54 föreslår att ombuden till LO-distriktens representantskap endast ska utses
av förbundsavdelningarna och att det ska föras in i revideringen av normalstadgarna för LOdistrikten. Styrelsen delar motionärens förslag, men under förutsättning att man samtidigt
ser till att LO-fack och LO-kommittéer har närvaroskyldighet på LO-distriktets representantskap då en del av diskussionerna och besluten handlar om vad som ska göras lokalt.
Motion 15.3 föreslår att LO-facken i kommunernas organisation ska stärkas samt att
den demokratiska processen vid val till LO-facken i kommunerna ses över. Motivet är att
förstärka inflytandet i politiken och den lokala förankringen. Frågan bör hanteras av förbundsavdelningarna inom ramen för LO-distriktets verksamhet.
Motion 17.54 föreslår att LO-rapporten Vägar till arbetslivet ges en framträdande roll i LOdistriktens uppdrag under kongressperioden. Motionären pekar på att en utveckling av de
yrkesförberedande programmen är viktiga. Här fordras både ett regionalt inflytande och engagemang från fackligt håll. Prioriteringarna i de tvärfackliga uppdragen under kongressperioden kommer LOs centrala representantskap att ta ställning till i sina handlingsplaner.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta rapporten LO – Förbund i samverkan sidorna 59–64,
att bifalla att-satserna i LO – Förbund i samverkan på sidan 64,
att bifalla motion 13.54,
att anse motionerna 13.50 andra att-satsen, 13.51–13.53, 13.55 andra att-satsen, 15.3
första och andra att-satserna och 17.54 andra att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 13.50 första att-satsen och 13.55 första att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Sven Lindkvist, Byggnads
Sandra Viktor, HRF
Oscar Englund, Handels
Ali Shibl, Transport
Therese Möller, Handels
Magnus Jonsson, Kommunal
Tomas Andersson, Handels
Bengt Larsen, IF Metall

LO – FÖ RBUND I SAMVE RKAN

207

Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Lisa Björck, Transport
Viktor Zackrisson, Handels
Claes-Göran Enman, LO

Beslut
Följande förslag förelåg:
– Styrelsens utlåtande,
– Sandra Viktors, HRF yrkande om bifall över motion 13.52
– Sandra Viktors, HRF yrkande om tilläggs-attsats till motion 13.52: Att
LO och förbundens arbetsgrupp tillsammans tar fram kreativa och ekonomiska lösningar som medför möjlighet att under kongressperioderna
kunna anställa en ungdomshandläggare på varje LO-distrikt,
– Sandra Viktors, HRF yrkande om tilläggs-attsats till motion 13.52: Att
ungdomshandläggarens anställning löper med kongressperioden för att
kunna säkerställa genomförandet av kongressens beslut,
– Oscar Englunds, Handels tilläggs-attsats till motion 13.54: Att i de kommande stadgeskrivningarna för LO-distrikten och ramstadgarna för LOFacken i kommunerna regleras att det ska finnas lokal skolorganisatör i
samtliga kommuner, i vilket styrelsen instämde samt
– Bengt Larsens, IF Metall tillläggs-attsats till motion 13.54: Att LO-sektionerna har yttrande- och förslagsrätt på LO-distriktens representantskap.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.52.
Voteringen begärdes av Sandra Viktor, HRF.
att avslå Bengt Larsens, IF Metall tilläggsatt-sats.
Voteringen begärdes av Jonas Esbjörnsson, IF Metall.
Kongressen beslutade
att då motion 13.52 hade avslagits ej ta upp till beslut Sandra Viktors, HRF
båda tilläggs-attsatser till motion 13.52,
att bifalla Oscar Englunds, Handels tilläggs-attsats till motion 13.54: Att i de
kommande stadgeskrivningarna för LO-distrikten och ramstadgarna för
LO-Facken i kommunerna regleras att det ska finnas lokal skolorganisatör i samtliga kommuner,
att bifalla LO – Förbund i samverkan, sidorna 59–64 samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Organisationsfrågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet En demokratisk folkrörelse
som bygger på medlemmarnas engagemang, sid 86–88
Motionerna 13.56–13.59
13.56
Samordna utåtriktade aktioner
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Det händer mycket i vårt samhälle i dag och det händer snabbt. Trycket från
medlemmar ”att göra någonting” ökar och ska våra protester synas måste vi
se till att vi är många som ”gör något”.
LOs samordnande roll borde stärkas för utåtriktade aktiviteter, såsom
manifestationer, uppsökerier, protestaktioner m.m. Också för gemensamma
LO-material, som till exempel något om ”medlemskapets värde” och ”så här
fungerar arbetsmarknaden”. Det är mycket information som är gemensam
för alla fackförbund. För att kunna göra saker gemensamt krävs resurser.
Varje enskilt förbund har varken resurser eller möjligheter att själva driva
igenom större utåtriktade aktioner. Men med LO som organisations- och resursnav kan vi ”göra något”!
Ett bra exempel är det förslag som presenteras i LOs kongressrapport om
”Fackets 24-timmarsservice”. Att vem som helst, dygnet runt på nätet, ska
kunna hitta information om facket och bli lotsad till det fackförbund man
tillhör om man vill kontakta dem. Den som vill ställa en fråga per telefon ska
kunna göra det till Fackets hjälptelefon som ska vara igång året om.
I rapporten skriver LO angående hjälptelefonen att ”idealet vore att
eventuellt kunna erbjuda en flerspråkig tjänst”. Vi anser att hjälptelefonen
självklart ska finnas på flera språk. Det är många som inte har svenska som
modersmål ute i arbetslivet, som – om de hade kunskap och möjlighet –
skulle behöva komma i kontakt med facket. Språket ska inte vara ett
hinder.
Ett annat exempel är den manifestationen mot försämringen av a-kassan
som genomfördes i LOs regi Stockholm december 2006. Bakgrunden var exakt denna: Försämringar aviseras och medlemmar reagerar. De vill ”göra något”. Manifestationen gav medlemmar möjlighet till detta och gav också
stort massmediegenomslag.
Ytterligare ett exempel är den uppmärksammade kampanjen för kollektivavtalen ”Jobbar du naken?”. LOs samordnande roll var en förutsättning
för att dessa två aktioner/kampanjer överhuvudtaget skulle kunna äga rum.
När vi som samlad fackföreningsrörelse gör gemensamma insatser syns vi,
och därmed ”finns vi” också för både medlemmar och presumtiva medlem-
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mar. Media har en stor genomslagskraft för opinionsbildning i dagens samhälle och vi måste vara med där.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i än större omfattning samordnar gemensamma aktioner, t.ex. annonskampanjer och uppsökerier,
att LO långsiktigt planerar gemensamma och utåtriktade aktioner i samråd
med förbunden,
att LO medverkar till att ta fram gemensamt material om t.ex. medlemskapets och kollektivavtalets värde, på olika språk samt
att också den planerade satsningen på ”Fackets 24-timmarsservice” inklusive
Fackets hjälptelefon införs på fler språk.

13.57
Ungdomar med fackligt uppdrag
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö
Man är ungdom när man är under 30 år i Handelsanställdas förbund.
LOs femte rapport, ”Röster om facket” visar att det är 34 procent ungdomar som kan ta på sig ett fackligt uppdrag. Men hur många ungdomar finns
det då idag med fackligt uppdrag? Ungefär 6 procent har ett fackligt uppdrag,
och det kan man jämföra med dem som är över 30 år, då är siffran16 procent.
Med andra ord så måste vi tillfråga ungdomar om de kan tänka sig att ta på sig
ett fackligt uppdrag. Vi behöver ungdomars åsikter när det gäller vår framtid.
Handels har tagit detta beslut 2001.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ungdomar ska finnas i beslutande organ,
att valberedningarna verkar för att de förtroendevalda ska spegla medlemskåren,
att vi tillfrågar ungdomar i större utsträckning om de vill ta på sig förtroendeuppdrag,
att vi måste förklara vad uppdraget innebär när vi tillfrågar dem samt
att man räknas som ungdom tills man fyller 30 år.

13.58
Avtalsregister på LO-nivå
Skogs- och Träfacket avd 11, Västra Sverige
Många gånger när vi som fackförbund får en ny medlem som inte finns på en
arbetsplats som förbundet har avtal med, så kan det vara svårt att få reda på
om denna arbetsplats är kollektivavtalsbunden eller ej.
Om man snabbt kunde se om t.ex. Handels har ett avtal med arbetsplatsen så skulle det spara mycket tid.
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Vi föreslår
att LO tar fram ett kollektivavtalsregister över alla LO-förbunds avtalsbundna arbetsplatser. Ett register som alla förbundsavdelningar ska ha tillgång
till.

13.59
LO-fackens möjlighet att agera som samordnare av facklig verksamhet
Industrifacket Metall avd 5, Höga Kusten
Studier är viktigt. Ett övergripande problem är att vi inte når ett tillräckligt
antal medlemmar för utbildning. Det gäller såväl förtroendevalda som medlemmar utan uppdrag. Människor vill eller kan inte åka bort på kurs utan vill
ha möjlighet att bo hemma men ändå kunna utbilda sig. För att nå så många
som möjligt med utbildning måste man arrangera utbildningar nära medlemmarna, utifrån deras behov och förutsättningar. För att kunna gör detta på
ett effektivt sätt krävs en samordning av studier över förbundsgränserna som
inte finns i dag.
Här är ett exempel hur det fungerar i dag: Jag har tre förtroendevalda på
min arbetsplats som behöver utbildning. Jag själv eller min avdelning kan
inte rekrytera till en kurs/cirkel då det totala underlaget på orten är för litet.
En annan arbetsplats i ett annat förbund men på samma ort har samma problem. När man i dag använder sig av LO-facken är ”ställtiden” alldeles för
lång då LO-facken inte har tillgång till något register som visar vare sig arbetsplats eller personer med uppdrag utan de måste gå via respektive förbundsavdelning för att nå ut. Det gör att tiden mellan första utskick och utbildningsstart ofta blir lång. Hela hanteringen är ologisk och osmidig.
Hur skulle det kunna vara? Om LO-facken fungerade som sambandscentral vad gäller studierekrytering över förbundsgränserna och med tillgång till
ett aktuellt register över arbetsplatser där vi har klubbar, arbetsplatsombud
eller bara medlemmar samt deras uppdrag skulle man kunna göra riktade rekryteringar till specificerade utbildningar och anordna studier på de flesta orter där underlaget idag är för litet för en enskild förbundsavdelning.
Problemet är att det inte finns något förbundsövergripande register för att
hålla reda på arbetsplatser där vi har klubbar, arbetsplatsombud eller bara
medlemmar.
Motionen innebär inget intrång i respektive förbunds administrativa system utan är ett sätt att bättre utnyttja den kunskap som redan finns lagrad i
systemen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO ska tillsätta en utredning som ska ha i uppdrag att tillsammans med
medlemsförbunden utreda möjligheterna att ordna ett samordnat dataregister med syfte att ur det samordnade registret kunna få fram adresser
till arbetsplatser med förtroendevalda och deras uppdrag samt
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att registret endast ska vara tillgängligt för LO-distriktet att söka i men utan
redigeringsmöjligheter.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan avsnittet
En demokratisk folkrörelse som bygger på medlemmarnas
engagemang, sidorna 86–88
Motionerna 13.56–13.59
13.56
att LO i än större omfattning samordnar gemensamma aktioner, till exempel annonskampanjer och uppsökerier,
att LO långsiktigt planerar gemensamma och utåtriktade aktioner i samråd med förbunden,
att LO medverkar till att ta fram gemensamt material om till exempel medlemskapets och kollektivavtalets värde, på olika språk samt
att också den planerade satsningen på ”Fackets 24-timmarsservice” inklusive
Fackets hjälptelefon införs på fler språk.

13.57
att ungdomar ska finnas i beslutande organ,
att valberedningarna verkar för att de förtroendevalda ska spegla medlemskåren,
att vi tillfrågar ungdomar i större utsträckning om de vill ta på sig förtroendeuppdrag,
att vi måste förklara vad uppdraget innebär när vi tillfrågar dem samt
att man räknas som ungdom tills man fyller 30 år.
13.58
att LO tar fram ett kollektivavtalsregister över alla LO-förbunds avtalsbundna arbetsplatser. Ett register som alla förbundsavdelningar ska ha tillgång till.

13.59
att LO ska tillsätta en utredning som ska ha i uppdrag att tillsammans med medlemsförbunden utreda möjligheterna att ordna ett samordnat dataregister med
syfte att ur det samordnade registret kunna få fram adresser till arbetsplatser
med förtroendevalda och deras uppdrag samt
att registret endast ska vara tillgängligt för LO-distriktet att söka i men utan redigeringsmöjligheter.

Motion 13.56 pekar på att det blir allt viktigare för fackföreningsrörelsen att agera koordinerat. Med begränsade resurser är det nödvändigt att organisera och samordna aktiviteter för att få genomslag. Organisationsarbete, utbildningsinsatser och opinionsbildning
behöver vävas ihop på ett genomtänkt sätt för att bli effektiva.
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Det gäller såväl insatser för ökad kollektivavtalsteckning som aktiviteter bland sommarjobbande ungdomar, utåtriktade protester mot den borgerliga regeringens politik liksom strategier för ökad organisationsgrad och även formerna för LOs och förbundens
långsiktiga opinionsbildning.
För att regelbundet kunna ta ställning till vilka verksamheter som ska prioriteras och
samordnas föreslår styrelsen i förslaget till nya stadgar att LOs representantskap årligen
ska formulera handlingsplaner för LOs och förbundens gemensamma verksamhet. Syftet
är att stärka vår gemensamma förmåga att vara en förändrande kraft i människors vardag.
Motion 13.56 föreslår också att material och medlemsservice ska finnas tillgängligt på
olika språk. Styrelsens förslag om ökade ambitioner för medlemskontakt via Fackets 24timmarsservice och 020-numret syftar till att förenkla för medlemmarna att få kontakt
med facket för snabb och bra service. I det sammanhanget är flerspråkligheten viktig.
Det fackliga löftet måste kunna bäras och försvaras av alla medlemmar. Ett gemensamt
LO-material om medlemskapets och kollektivavtalets värde kan underlätta för fler att argumentera för medlemskapets värde och kollektivavtalens betydelse.
Motion 13.57 pekar på flera åtgärder som syftar till att få fler unga som förtroendevalda
och påtalar att ungas åsikter är viktiga för vår framtid. En förnyelse och föryngring av förtroendemannakåren är nödvändigt för en livskraftig och framåtsyftande fackförening.
Ungdomar måste därför tillfrågas om de vill åta sig uppdrag och andra, äldre, förtroendevalda måste lägga stort fokus på att involvera och engagera de yngre medlemmarna i det
fackliga arbetet.
Motionen föreslår att man ska räknas som ungdom tills man fyller 30 år. En sådan definition kan göra det lättare att rikta information, aktiviteter och utbildningar till just den
målgruppen.
I kongressrapporten LO – Förbund i samverkan beskrivs hur viktigt det är att medlemmarnas olika kunskaper och skiftande villkor utgör grunden för de beslut som fattas i
fackföreningen. Representativiteten bland beslutsfattarna måste spegla medlemskåren
såväl vad gäller ålder som bakgrund och kön. Valberedningarna har en central roll att spela. LO och förbunden måste därför aktivt arbeta med att utveckla valberedningarnas arbetsmetoder.
Motionerna 13.58 och 13.59 tar båda upp hur vi kan bli mer effektiva i vårt fackliga arbete genom att använda register som gemensamma verktyg. Styrelsen delar uppfattningen att teknikens möjligheter till enkla, effektiva och samordnade lösningar tas tillvara så
att resurser kan frigöras till kärnfackligt arbete, som medlemsrekrytering och kollektivavtalsteckning.
Motion 13.58 tar upp problemen med att enkelt få reda på om en arbetsplats är kollektivavtalsavtalsbunden eller inte. Som lösning föreslår motionären att LO tar fram ett register över LO-förbundens avtalsbundna arbetsplatser.
Detta har förbunden i princip redan upprättat. Via ett avtal mellan LO och Fora AB har
förbunden etablerat Ett samlat avtalsregister (ESA). Registret är utformat så att det ska
underlätta för fackliga företrädare att få kunskap om ett enskilt företag har kollektivavtal
eller inte. Det ska ge en effektivisering av själva registerhanteringen för förbunden, och
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det ska ge en bra möjlighet att hantera statistiska underlag och kartläggning. Registret
innehåller samtliga kollektivavtal mellan LO-förbunden och Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer likväl som alla hängavtal med enskilda arbetsgivare. De kollektivavtal som inte finns i registret är främst kollektivavtalen med arbetsgivare inom kommuner,
landsting, staten och kooperationen.
Under våren 2008 blir alla uppgifter i registret tillgängliga för påseende via en webbportal. Exempel på uppgifter i registret är arbetsgivare och arbetsplats, gällande kollektivavtal, eventuellt medlemskap i arbetsgivarorganisation, antalet anställda och
löneuppgifter. Det som inte finns i registret är individuppgifter. Det är förbunden själva
som beslutar om vilka som har tillgång till registret inom förbundet, eller tillgång till förbundets uppgifter utanför förbundet.
I kongressrapporten föreslås att LO formar en modell för hur vi gemensamt kan förstärka förbundens arbete med kollektivavtalsteckning, till exempel när det gäller kartläggningsarbete. Genom samverkan mellan förbundsavdelningar, eventuellt med LO-distrikt
som samordnare, kan kartläggning av kollektivavtal genomföras i till exempel varje kommun ner till enskilt område eller stadsdel. När kartläggningen är utförd kan ansvarigt förbund inleda arbetet med att få till stånd ett kollektivavtal, med möjligheten till allt det
stöd vi gemensamt står för.
I många av förbundens klubbar, sektioner och inte minst avdelningar finns det gott om
idéer och förslag om arbetssätt och metodutveckling för att öka avtalstäckningen, men
det är ett resurskrävande arbete som kräver en högre grad av samarbete. I detta arbete
kan det samlade avtalsregistret vara ett användbart verktyg. Detta förutsätter dock en
stor öppenhet mellan förbunden när det gäller tillgången till uppgifter i avtalsregistret,
vilket även möjliggör arbetet med intentionerna i motion 13.10 om utvecklad lokal samverkan.
Motion 13.59 tar upp avsaknaden av samordnade register för förbundens medlemmar
och förtroendevalda, och pekar på bristerna i att vi inte har gemensamma verktyg. Mycket
riktigt saknar vi i dag gemensamma styrdata om till exempel vilka som är eller har varit
förtroendevalda, eller vilka fackliga utbildningar som medlem har gått eller bör erbjudas.
När en medlem idag byter förbund kommer denne ”blank” till det nya förbundet vad det
gäller utbildningsbakgrund eller tidigare fackliga uppdrag.
Självfallet är det så att aktiviteter för, och rekrytering av, förtroendevalda och medlemmar till exempelvis utbildningar alltid ska göras av, eller i samverkan med, den lokala
fackliga organisationen. Genom den samverkan finns då oftast tillgång till information.
Men redan förra LO-kongressen gav LOs styrelse i uppdrag att systematiskt undersöka
möjligheterna att organisera ekonomi och administration gemensamt för att om möjligt
kunna fokusera mer på de kärnfackliga uppgifterna. Ett samlat medlemsregister skulle
särskilt övervägas.
Under ett antal år har LO i samarbete med tio av förbunden arbetat med att utveckla ett
för förbunden nytt medlemshanteringssystem. De förbunden kan därmed komma att ta
tillvara de samordningsvinster som systemet möjliggör. För varje medlem i systemet registreras arbetsgivare, eventuella förtroendeuppdrag, utbildning, medlemsavgifter etc.
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Varje förbund har sin separata databas, men vid överflyttning av medlem kan mottagande
förbund få uppgifter om till exempel genomgången utbildning. Systemet ger stora utvecklingsmöjligheter, som till exempel att uppdatera uppgifter mellan förbundens register
och LOs register med försäkringsrådgivare eller skyddsombudsregistret.
Styrelsen ser därför idag inga behov av att upprätta nya register, däremot ser vi vinster
med att förbunden möjliggör att de respektive registren kan kommunicera med varandra.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 86–88,
att bifalla att-satserna på sida 87,
att ge LO uppdraget att i samarbete med förbunden verka för att medlemsregistren
i större utsträckning kommunicerar med varandra,
att bifalla motionerna 13.56 tredje att-satsen och 13.57 femte att-satsen samt
att anse motionerna 13.56 första, andra och fjärde att-satserna, 13.57 första–fjärde
att-satserna, 13.58 och 13.59 besvarade.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– LO – Förbund i samverkan, sidorna 86–88.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 86–88.
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Information, opinion
Motionerna 13.60–13.72
13.60
Bilda opinion mot försämring av a-kassan och hotet mot arbetsrätten
Kommunal Skåne
Den fackliga rörelsen har på bred front blivit angripen av den nuvarande borgerliga regeringen. Innan valet sa borgarna att man inte avsåg att angripa
facket och kollektivavtalen. Nu ser vi vad de löftena var värda.
De borgerligas försämring av a-kassan med höjda avgifter och sänkta ersättningsnivåer har lett till massutträden ut facket. Samtidigt ställs stora
grupper helt utanför a-kassan genom hårdare villkor. Summan av dessa åtgärder är att facket försvagas, och därigenom öppnas det för lönedumpning
och ökade orättvisor. De arbetslösa får betala de rikas skattesänkningar.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att ta fram en gemensam facklig strategi för opinionsbildning mot borgarnas
antifackliga politik och för att återställa avdragsrätt, ersättningsnivåer
och villkor till a-kassan samt
att ta fram material att sprida mot borgarnas antifackliga politik.

13.61
Ta tillbaka debatten och formuleringsinitiativet i samhället
Kommunal Värmland
Med rasande fart monteras nu vårt välfärdssamhälle ner. Det välfärdsamhälle vi känner sedan många år tillbaka. Den svenska modellen som bygger på
starka fackföreningar och kollektivavtal angrips allt hårdare. Det allmänna
debattläget styrs av dem som vill ha en annan ordning i samhället och en tydlig maktförskjutning till arbetsgivarens fördel. Facket ska tvingas tillbaka.
Språket som används är tufft och hårt. Det pratas om maffiametoder när
facket hävdar sin rätt att skriva kollektivavtal.
Människor som blir arbetslösa eller sjuka skuldbeläggs och misstänkliggörs. Borta är talet om solidaritet och allas lika värde. Allt färre pratar om att
skatt är något vi betalar för att omfördela samhällets resurser så att vi alla,
oavsett egna förutsättningar, kan få del av det och kunna skapa oss ett värdigt
liv. I stället har det där med skatt blivit en styggelse som vi bör ha så lite som
möjligt av. När vi nu har en regering som med racerfart omfördelar resurserna från fattig till rik börjar det bli mycket, mycket allvarligt och klockan är
tyvärr redan fem över tolv.
Det är i första hand LOs medlemmar som är förlorarna i det samhälle
som nu växer fram. Det är LOs medlemmar som löper störst risk att bli ar-
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betslösa och det är också de som i större utsträckning än andra drabbas av
sjukdom som påverkar arbetsförmågan. När skatterna sänks till förmån för
dem som redan har mer än nog av livets goda och socialförsäkringarna försämras till att bestå av ett grundskydd det knappt går att leva på, då är solidariteten ett minne blott och den som bäst behöver samhällets stöd får klara
sig bäst den kan.
Hur blev det så här? Det började naturligtvis inte med en borgerlig valseger 2006. Nej, det började redan på 1970- och 80-talen med att SAF la upp
en strategi för att förändra den allmänna opinionen. Man ville framförallt få
svenska folkets mandat att begränsa fackets handlingsutrymme och skapa ett
samhälle där individen ska stå i centrum och klara sig själv. Genom att bygga
upp propagandaorganisationer som Ung Företagsamhet, Centrum för rättvisa och tankesmedjan Timbro startade man ett långsiktigt och framgångsrikt
arbete för att förändra människors attityder till den svenska välfärden. I dag
kan man skörda frukterna av detta arbete.
Vi lever nu i ett samhälle som för var dag blir alltmer osolidariskt där både klass- och könsskillnaderna återigen ökar. Det som LO arbetat för rivs nu
ner. Det är ett samhälle vi inte vill ha. Vi vill ha ett samhälle byggt på solidaritet och rättvisa där det inte är plånbokens tjocklek som styr vilka förutsättningar man har. Ett samhälle där alla har samma rätt till utbildning, samma rätt till egen försörjning i livets alla skeden. Kort sagt ett samhälle som
bygger på solidaritet med varandra, ett samhälle där vi via skattsedeln omfördelar resurserna på ett sätt som innebär rättvisa.
För att uppnå detta måste LO ta tillbaka debatten och initiativet att formulera samhällsproblemen utifrån våra medlemmars arbets- och livsvillkor.
Men vägen dit kan inte bygga på enstaka initiativ eller periodvisa ansträngningar, vi får inte hamna i en position där vi först och främst reagerar på andras arbete utan vi måste i stället bygga upp ett eget utifrån vår egen agenda.
LO är en av de viktigaste aktörerna som finns i det svenska samhället och
som sådan bör vi ha en strategi för att på längre sikt bygga upp en styrka och
ett stöd för våra krav. Vi bör precis som SAF en gång gjorde, arbeta fram en
strategi för att förändra människors grundläggande inställning till arbetsmarknad och välfärd, och därmed förändra både den allmänna debatten och
samhällsklimatet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse tar fram en långsiktig strategi för att återta debatten och
problemformuleringsinitiativet och förändra människors grundläggande
inställning till arbetsmarknad och välfärd i en riktning präglad av solidaritet och rättvisa, siktet bör vara inställt på att därmed också förändra den
allmänna debatten och samhällsklimatet samt
att denna strategi presenteras och behandlas i någon form på LOs representantskap 2009.
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13.62
Stoppa regeringens attacker – Arbetarrörelsen har styrkan
Kommunal Stockholms län
Arbetarrörelsen kan inte stillatigande se på medan den borgerliga alliansen
genomför ett systemskifte som leder till ökade klassklyftor.
Vi kan inte vänta till nästa val med att ta strid mot attackerna på de arbetslösa och sjuka, mot åtgärder som undergräver kollektivavtal och arbetsrätt, mot skattesänkningar för de rika och mot utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar.
När statliga företag, skola, vård och allmännyttiga bostadsföretag, viktig
infrastruktur och till och med sjukhus, tvärtemot vad som lovades i valet,
säljs ut, förlorar vi inte bara våra gemensamma rikedomar och möjligheter
till framtida inkomster, utan också den politiska makten över samhällsutvecklingen. Segregationen kommer att öka samtidigt som yttrandefriheten
begränsas för alla anställda.
Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk, det här är inte den politik som
människor vill ha! Den ger arbetarrörelsen ett starkt mandat att ta på sig
uppgiften att organisera kampen mot alliansen och för ett rättvist solidariskt
samhälle.
Proteströrelsen mot attacken på a-kassan hösten 2006 visar att fackföreningsrörelsen kan mobilisera till strid. Protesterna måste nu fortsätta och intensifieras. LO måste ta initiativ till en bred kampanj mot regeringens politik
och för rättvisa och solidaritet. Kampanjen kan, liksom under protesterna
mot försämringarna i a-kassan, innehålla flygbladsutdelningar, namninsamlingar, möten och demonstrationer. Precis som under den borgerliga regeringen i början av 1990-talet behövs årliga landsomfattande protestdagar i
samband med riksdagens öppnande. Om attackerna inte avtar bör LO ytterst utreda och ta ställning till möjligheten att utlysa en politisk strejk.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast ska ta initiativ till en bred och landsomfattande kampanj för
solidaritet och rättvisa mot regeringens politik.

13.63
Informationsfoldern Kollektivavtal – Det skrivna löftet
Skogs- och Träfacket avd 11, Västra Sverige
Det har under många år varit LOs styrka att ha bra informationsmaterial för
nya medlemmar. I dagens integrationssamhälle är det viktigt att förklara och
informera alla arbetstagare på arbetsplatserna om medlemskapets värde och
vad det innebär.
Det är inte alltid lätt att få med nyanställda i facket och framför allt kan
språket vara ett hinder för att förstå vad egentligen kollektivavtal m.m. inne-
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bär. Därför bör informationsmaterialet översättas till ett flertal språk.
Detta innebär att medlemskapets värde ökar och de förtroendevaldas arbete att rekrytera nya medlemmar underlättas.
Vi föreslår
att informationsmaterial angående medlemskapets värde, bland annat det
skrivna löftet översätts till i första hand engelska, tyska, franska, spanska,
arabiska, serbokroatiska, polska och ryska.

13.64
Gemensam mediastrategi inom LO
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro
En gemensam mediestrategi inom LO skulle underlätta för de enskilda förbunden att utveckla sin egen strategi. På medieområdet går utvecklingen
mycket snabbt. För att nå de yngre medlemmarna på fritiden måste vi finnas
där de finns. Internet är i detta fall en naturlig plats för information och diskussion. Risken finns att de mindre förbunden halkar efter på grund av bristande resurser på området. Det vore därför önskvärt med en gemensam strategi som kan utgöra en plattform för vidare arbete för de förbund som så önskar. Utbildningar inom detta område är naturligtvis en nödvändighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att ta fram en genomarbetad mediastrategi samt
att LO verkar för att ta fram tvärfackliga mediautbildningar.

13.65
Kampanj om kollektivavtal
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga
anställningsvillkor för arbetstagare.
Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal omfattas automatiskt av avtalet och är skyldig att tillämpa dess
regler för samtliga anställda inom avtalsområdet oavsett om dessa är medlemmar i arbetstagarorganisationen eller ej. Det senare beror på att arbetstagarorganisationen alltid för in denna regel i kollektivavtalet för att förhindra
att icke-medlemmar kan konkurrera om jobben med lägre löneanspråk.
Samma gäller för arbetsgivare som ej är medlem i arbetsgivarorganisation
men har tecknat så kallat hängavtal med arbetstagarorganisationen. I Sverige är
hängavtal med enskilda arbetsgivare oftast identiska med det riksavtal som de
centrala parterna tecknat för branschen, vad avser villkoren för arbetstagarna.
Detta är vad som i klartext står när det gäller kollektivavtal.
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Vi måste ta krafttag i den fortsatta kampen för våra kollektivavtal. Vi
måste få våra medlemmar och även arbetsgivare att förstå nyttan med att
teckna kollektivavtal.
Förutsättningar för den fackliga kampen förändras när internationella företag kan bestämma såväl priser som leveranstider.
Detta lyckas vi inte föra ut. Här tycker jag att LO har en stor uppgift att
fylla att få alla fackförbunden att prioritera denna så viktiga fråga.
Med en fackföreningsfientlig regering är det än mer viktigt.
Vi tar strid för det fackliga löftet – vi måste göra det tillsammans.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med LO-förbunden ständigt bedriver en kampanj angående kollektivavtalet samt
att man trycker upp en gemensam dekal att använda i kampanjen och att
den ska vara väl synlig på arbetsplatsen.

13.66
Bättre villkor för fackliga medlemmar
Industrifacket Metall avd 11, Västra Dalarna
Inom den region vi arbetar är cirka 10 procent av de anställda inte fackligt
organiserade. Argumentet hos dem som väljer att inte organisera sig fackligt
är att man som oorganiserad ändå får ta del av alla de löneökningar som förhandlas fram på central nivå i avtalsrörelser och på lokal nivå när förhandlingar äger rum om de centrala avtalens övergångbestämmelser.
Initiativ bör tas för att upplysa om värdet av att vara fackligt organiserad.
Värdet av kollektivavtalen kan inte nog understrykas. Samtidigt måste det
löna sig att vara organiserad. Vi ser med oro fram emot en utveckling där alltfler ställer sig utanför den fackliga organisationen och väljer att åka snålskjuts
på dem som är organiserade.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att ta initiativ för att upplysa om värdet av att vara fackligt organiserad samt
att utreda förutsättningarna för att öka värdet av medlemskapet i samband
med avtalsförhandlingar.

13.67
Folkbildning i kollektivavtalets innebörd
Handelsanställdas förbund avd 14, Skövde
De som skriker mest och högst om kollektivavtalets avskaffande är inte våra
avtalsparter utan det är riksdagsledamöter på den borgerliga sidan. Deras argument visar inte bara en avsky mot den fackliga rörelsen utan även en stor
brist på kunskap.
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Vi känner och vet att den kunskapen har vi, som facklig organisation, inte
heller nått ut till våra medlemmar med i tillräcklig omfattning för att på bred
front förklara och försvara kollektivavtalets betydelse. Vi måste klara av det
för att kunna försvara arbetsrätten i Sverige och inte falla tillbaka till när våra
grundare stod med mössan i hand för att få arbete, där lön, anställningar, ledighet m.m. avgjordes helt av deras arbetsgivare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast beslutar att tillsammans med samtliga LO-förbund starta en
folkbildningskampanj om kollektivavtalets innehåll och innebörd samt
att respektive medlemsförbund har till ansvar att informationen bryts ner till
medlemmarna.

13.68
”Juste-märkning” av företag med kollektivavtal
Transportarbetareförbundet avd 14, Helsingborg
Det talas allt mer om konsumentmakt och att vi i fackföreningsrörelsen bör
uppmuntra företagare att ställa upp på kollektivavtalen. Inte minst för att
både företaget och den anställde tjänar på ordning och reda. Ett sätt att uppmuntra seriösa företag och peka på de många goda exemplen är att införa en
”juste-märkning”.
Vissa branscher är mer utsatta än andra vad gäller konsumentmakt, men
alla företag är intresserade av ett gott renommé. De fackligt anslutna är en
stor del av kundunderlaget och om bara en mindre del av LO-förbundens
medlemmar ändrar sitt köpbeteende utifrån juste-märkningen så kommer
det att få stort genomslag.
Det är lätt att inse alla komplikationer med en sådan märkning inom till exempel restaurangbranschen, där företagen ofta byter ägare och kollektivavtalen
kommer och går. Det kostar pengar och tar tid att etablera ett nytt märke.
Visst, svårigheterna är många, men en kampanj på detta område kan stärka
fackens ställning och föra upp frågan om justa villkor för alla arbetstagare på
dagordningen. Den enda garantin vi har för justa villkor är kollektivavtalet. Vi
måste hitta nya sätt att få fram vårt fackliga budskap. Å andra sidan blir olika
slags märkningar och kvalitetsstämplar allt mer vanliga, välkända och accepterade, som ”TCO-märkt”, ”Rättvisemärkt”, ”Svanenmärkt” och ”Kravmärkt”.
Det finns redan en tradition av olika slags kvalitetsmärkningar att ansluta sig till.
Vi föreslår
att LO undersöker möjligheterna att starta en kampanj för någon slags ”justemärkning” av seriösa företag som tecknat svenska kollektivavtal samt
att LO undersöker om även tjänstemannaorganisationer är intresserade av
att delta, allt för att skapa ett bredare stöd och större ekonomiskt underlag för justemärkningskampanjen.
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13.69
Märk arbetsplatser med kollektivavtal
Hotell och Restaurang Facket
Många medlemmar i LOs medlemsförbund arbetar på arbetsplatser där de
kommer i direkt kontakt med konsumenter. Det är därför hög tid att fackföreningsrörelsen kraftfullt agerar för att förmå fler att använda sin konsumentmakt för att gynna de företag som har tecknat kollektivavtal. Detta
skulle kunna bli ett viktigt komplement till det grundläggande ansvar som
fackföreningarna alltid har för att se till att så många som möjligt i branschen
omfattas av avtalen.
Vissa förbund har redan publicerat listor på arbetsplatser där de anställda
är garanterade framförhandlade löner och villkor genom kollektivavtal. Erfarenheten är att det finns ett stort intresse och ”sug” efter sådan konsumentinformation, men att den måste bli bättre anpassad till konsumentens informationsbehov just vid köptillfället av varan eller tjänsten. Nu är tiden mogen
för LO att agera för att ett gemensamt märke tas fram som tydligt markerar
att företaget har kollektivavtal. Det kan sedan sättas upp på alltifrån restauranger och frisersalonger till taxibilar, butiker och privata förskolor.
Fördelarna med ett gemensamt märke är att det skulle få större igenkänning och genomslagskraft bland konsumenterna än om olika förbund agerar
var och en för sig. Fokus skulle tydligt riktas på skillnaderna mellan den som
har och den som inte har tecknat avtal om schysta löner och villkor för de
anställda. Allmänhetens medvetande om kollektivavtalens betydelse skulle
öka. Privatpersoner, organisationer och företag skulle därmed kunna agera
för att gynna företag som sköter sig. Det skulle därmed kunna bli en konkurrensfördel, snarare än en konkurrensnackdel, att teckna kollektivavtal.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO agerar för att ett gemensamt märke, som talar om att en arbetsplats
har kollektivavtal, tas fram och marknadsförs.

13.70
Stolta medlemmar för en stark organisation med hög organisationsgrad
SEKO
Fackföreningsrörelsen är en global rörelse. Solidariteten och stödet mellan
världens fackliga organisationer har varit ett viktigt medel i kampen för demokrati och för fackliga fri- och rättigheter internationellt. Fackföreningsrörelsen har alltid varit internationell. Även Sverige som i dag har en stark
fackföreningsrörelse, kanske den starkaste i världen, tog emot stöd från fackliga organisationer runt om i världen under storstrejken 1909. Under senare
år har vi haft en situation som gjort det möjligt för oss, att stödja fackföreningar i länder där demokratiska rättigheter är en bristvara och där arbetsförhållande och villkor är oanständiga. Men även här i Sverige påminns vi stän-
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digt om att tidigare uppnådda framgångar inte kan tas för givna. Den långa
tradition av arbete i de fackliga internationalerna och i Europa har gett fackföreningsrörelsen ett globalt nätverk, som sett i backspegeln, måste betraktas
som oerhört framåtsyftande och strategiskt när grunden lades.
Många av våra medlemmar vet ingenting om detta. De tror att internationalisering är ett nytt begrepp och att facket är hopplöst efter. Att de tror
så, beror främst på oss själva. Vi har varit dåliga på att berätta om att fackföreningsrörelsen är en internationell demokratirörelse och en rörelse som
arbetar för friheter och rättigheter för arbetare i hela världen.
Vi brukar säga att unga människor är individualister, men unga människor är också ofta internationalister och historiskt intresserade, men bland de
populärhistoriska böcker och filmer som kommer ut i dag, berättas inte
mycket om det arbetande folkets historia.
Inom fackföreningsrörelsen har vi också varit duktiga på att städa bort
vårt historiska arv ur grundkurser och pamfletter. Motivet till detta har
bland annat varit att unga människor tycker att det är tråkigt och att vi inte
ska eller kan luta oss mot gamla meriter, vilket är sant. Framtiden är viktig
och den kräver ofta nya lösningar. Men det betyder inte att vi inte ska berätta
om sådant som vi är stolta över, så engagerat och intressant som det bara går.
Genom att förstå vår historia kan vi tolka vår nutid och det hjälper oss i arbetet med att skapa vår framtid. Det är nog ganska få som tror att vi kommer
att kunna lösa integrationsproblemen i samhället genom att hålla tyst om
förintelsen, kolonialismen eller slaveriet. Och vilken supporterklubb skulle
avstå från att prata om gamla hjältar och segrar? Ingen, därför att historien
är en del av själva själen i ett lag och det är den som gör att vi väljer att vara
supporter. En supporter som betalar inträde match efter match och som motiverar sig att stå och frysa på kalla läktare även i svår motgång.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i den utåtriktade kommunikationen till unga och till potentiella
medlemmar, använder sig av fackföreningsrörelsens internationella verksamhet och våra historiska utgångspunkter, när vi förklarar kollektivavtalens betydelse i kampen mot dumpade villkor på arbetsmarknaden.

13.71
Rån, hot och våld
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå
Hotbilden på våra arbetsplatser ökar ständigt, särskilt i våra storstäder. Inte
minst för oss inom handeln innebär detta en otrygg arbetsmiljö. Längre öppethållandetider och mindre personal gör att rånrisken ökar.
Vi borde inrikta oss mer på alla ungdomar och på alla nyanställda, så att
de får rätt kunskaper för att kunna hantera en hotsituation. Kanske ännu viktigare är att kunna hantera situationen efter att något våldsamt har hänt på
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din arbetsplats. Men vi får inte heller glömma bort de medlemmar som jobbat länge på samma arbetsplats, trivs med sitt jobb och sina arbetskamrater,
men tyvärr aldrig får känna sig riktigt trygga.
Vi ska vara trygga på våra arbetsplatser och på väg till och från våra arbetsplatser. Vi ska värna om tryggheten i arbetslivet och gemenskapen kollegor emellan, exempelvis ”Rör inte min kompis”-budskapet! Basunera ut att
våld och droger är ute!
Alla LO-distrikt borde tillsammans driva ”ett arbete mot våldet-kampanj” under t.ex. en vecka, där vi informerar om rån, hot och våld och där vi
ifrågasätter hur mycket vi inom LO egentligen tolererar. Sätta fokus på att
vi har fått nog och driva den kampanjen under samma tidpunkt nästkommande år och löpande varje år.
Stora affischer i t.ex. busskurer och liknande, där budskapet är att medlemmarna har rätt att vara trygga. Uppsökeri med information, seminarier
och föreläsningar i samarbete med polisen, Previa, Arbetsmiljöverket etc. Då
ekonomin ser väldigt olika ut för distrikten så formar man sin kampanj själv,
utifrån sin ekonomi, men det viktiga är att det görs under samma tidpunkt
över hela Sverige. Finns det möjlighet borde det avsättas pengar till informationsmaterial, affischer etc.
En arbetsplats ska alltid vara trygg och trivsam. Självklart finns det alltid en
risk för rån och hot, men när eller om det händer ska utsatta människor – våra
medlemmar – kunna må bra och leva vidare ändå. Vi behöver vara förberedda!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att driva en arbeta mot våldet-kampanj 2009,
att driva en arbeta mot våldet-kampanj löpande varje år,
att arbeta mot våldet-kampanj infaller under samma tidpunkt för alla LOdistrikt samt
att pengar avsätts till arbeta mot våldet-kampanjen.

13.72
Många väljer att inte välja
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Målarettan, Stockholm och
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm
Den vardagliga tryggheten för LO-medlemmen blir allt mer bräcklig. I en rasande fart har den borgerliga regeringen raserat flera av tidigare självklara
trygghetssystem. Försämringar i a-kassan har fått tusentals medlemmar att
helt enkelt lämna systemet. Sjukpenningen har minskat rejält. Färre AMSjobb eller åtgärder, vissa AMS-insatser ska avskaffas helt. Rehabiliteringsansvaret för arbetsgivarna avskaffas. Listan på försämringar skulle kunna göras
mycket lång.
Samtidigt med dessa trygghetsförsämringar tvingas idag den svenske
medborgaren att välja olika alternativ inom allt fler områden. Det kan gälla
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teleoperatörer, elleverantörer, husläkare, åldringsvård, pensionsförvaltare
och mycket annat. Den som väljer – och gör det rätta valet – kan tjäna flera
tusenlappar per år.
Tyvärr visar gjorda undersökningar att det till största delen enbart är högutbildade och högavlönade som utnyttjar möjligheten att göra personliga val
inom det privatekonomiska området. Detta visar i sin tur dels att valfriheten
inte gäller för alla och dels hur komplicerat ordet ”valfrihet” har blivit.
När det gäller pensionsförvaltare finns det flera hundratusentals kronor
att vinna eller förlora. Att i unga år fundera över sin framtida pension kanske
ter sig avlägset för många, men är inte desto mindre viktigt. Dagens pensionssystem förutsätter ett aktivt personligt val av pensionsförvaltare.
Att välja rätt i den snårskog av olika valalternativ som förekommer i den
avreglerade samhällsekonomin kräver information och kunskap. Därför borde fackföreningsrörelsen ta initiativ till en riksomfattande informations- och
utbildningskampanj i syfte att informera LO-medlemmarna om vikten av att
välja och välja rätt. En sådan kampanj kan med fördel organiseras genom
ABFs studieorganisation.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att verka i motionens syfte och utarbeta förslag till informationskampanj.

Utlåtande
Motionerna 13.60–13.72 samt 18.11 tredje att-satsen
13.60
att ta fram en gemensam facklig strategi för opinionsbildning mot borgarnas antifackliga politik och för att återställa avdragsrätt, ersättningsnivåer och villkor till
a-kassan samt
att ta fram material att sprida mot borgarnas antifackliga politik.
13.61
att LOs styrelse tar fram en långsiktig strategi för att återta debatten och problemformuleringsinitiativet och förändra människors grundläggande inställning till
arbetsmarknad och välfärd i en riktning präglad av solidaritet och rättvisa, siktet
bör vara inställt på att därmed också förändra den allmänna debatten och samhällsklimatet samt
att denna strategi presenteras och behandlas i någon form på LOs representantskap
2009.

13.62
att LO snarast ska ta initiativ till en bred och landsomfattande kampanj för solidaritet och rättvisa mot regeringens politik.
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13.63
att informationsmaterial angående medlemskapets värde, bland annat det skrivna
löftet översätts till i första hand engelska, tyska, franska, spanska, arabiska,
serbokroatiska, polska och ryska.

13.64
att LO verkar för att ta fram en genomarbetad mediastrategi samt
att LO verkar för att ta fram tvärfackliga mediautbildningar.
13.65
att LO tillsammans med LO-förbunden ständigt bedriver en kampanj angående kollektivavtalet samt
att man trycker upp en gemensam dekal att använda i kampanjen och att den ska
vara väl synlig på arbetsplatsen.

13.66
att ta initiativ för att upplysa om värdet av att vara fackligt organiserad samt
att utreda förutsättningarna för att öka värdet av medlemskapet i samband med avtalsförhandlingar.

13.67
att LO snarast beslutar att tillsammans med samtliga LO-förbund starta en folkbildningskampanj om kollektivavtalets innehåll och innebörd samt
att respektive medlemsförbund har till ansvar att informationen bryts ner till medlemmarna.

13.68
att LO undersöker möjligheterna att starta en kampanj för någon slags ”juste-märkning” av seriösa företag som tecknat svenska kollektivavtal samt
att LO undersöker om även tjänstemannaorganisationer är intresserade av att delta,
allt för att skapa ett bredare stöd och större ekonomiskt underlag för justemärkningskampanjen.

13.69
att LO agerar för att ett gemensamt märke, som talar om att en arbetsplats har
kollektivavtal, tas fram och marknadsförs.

13.70
att LO i den utåtriktade kommunikationen till unga och till potentiella medlemmar,
använder sig av fackföreningsrörelsens internationella verksamhet och våra historiska utgångspunkter, när vi förklarar kollektivavtalens betydelse i kampen
mot dumpade villkor på arbetsmarknaden.
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13.71
att driva en arbeta mot våldet-kampanj 2009,
att driva en arbeta mot våldet-kampanj löpande varje år,
att arbeta mot våldet-kampanj infaller under samma tidpunkt för alla LO-distrikt samt
att pengar avsätts till arbeta mot våldet-kampanjen.
13.72
att verka i motionens syfte och utarbeta förslag till informationskampanj.
18.11 tredje att-satsen
att LO påverkar regeringen genom opinionsbildning och synliggör människan bakom sjukskrivningsstatistiken.

Många motioner tar upp behovet av information och opinionsbildning. Sedan våren 2006
har LO granskat de borgerliga partiernas gemensamma politik och i rapporter beskrivit
konsekvenserna av den och varnat för att politiken leder till ökade klassklyftor. LO har
opinionsbildat genom remissvar, uppvaktningar av statsråd, artiklar, informationsmaterial, annonser och bilagor i LO-tidningen. En rad landsomfattande manifestationer har genomförts. När otryggheten ökar måste LO strategiskt opinionsbilda om hur den svenska
modellen fungerar och vilka förslag vi har för framtidens arbetsmarknad. Därför är det viktigt att det arbetet fortsätter.
I motionerna 13.60 och 13.62 yrkas att en gemensam facklig strategi för opinionsbildning tas fram samt att LOs ledning får i uppdrag att ta fram material mot borgarnas antifackliga strategi. Vi ställer oss positiva till att en gemensam facklig strategi tas fram för
att på olika sätt fortsätta opinionsbildningen mot den borgerliga regeringens politik som
gör att klyftorna ökar och löntagarna försvagas. Däremot anser vi att man inte i detalj bör
slå fast vilka politiska frågor som ska ingå i en sådan strategi och inte heller på vilket sätt
opinionsbildningen ska utformas.
Fackföreningsrörelsen måste varje dag föra en kamp för den svenska kollektivavtalsmodellen och värna vår välfärdsmodell. Den kampen måste föras lokalt, regionalt och
centralt. LO-förbundens medlemmar måste som löntagare engagera sig fackligt för att påverka arbetslivets utformning och genom facklig politisk samverkan förbättra och utveckla samhället. Den borgerliga regeringen har fattat en rad politiska beslut som gör att
klyftorna ökar och löntagarna försvagas. Därför är det viktigt att LO på olika sätt fortsätter
att opinionsbilda och beskriva vilka effekter den borgerliga regeringens politik får för enskilda förbundsmedlemmar och att det leder till ett mer otryggt arbets- och samhällsliv.
I december 2006 genomfördes ett tjugotal manifestationer runt om i landet och en kvarts
miljon namnunderskrifter mot försämringarna i a-kassan samlades in. De opinionsbildande
aktiviteterna har fortsatt under 2007 och förutom på nationell nivå har också frågor på regional nivå lyfts fram. I december 2007 genomfördes ånyo manifestationer på flera ställen.
LO har sedan länge ett samarbete med tankesmedjan Arena och har varit med att starta
Arbetarrörelsens tankesmedja. Genom LO idédebatt har regionala aktiviteter genomförts i
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samarbete med fackföreningsrörelsen, ABF och andra folkrörelser. Idédebatten och opinionsbildningen måste hela tiden utvecklas och förnyas. Det behövs långsiktiga strategier för
att opinionsbilda och folkbilda i de viktiga frågeställningar som motionären tar upp. Men
opinionsbildningen och idédebatten måste utvecklas på flera olika nivåer. Problemformuleringarna är ibland gemensamma, men kan också se olika ut utifrån bransch och också utifrån regionala och lokala skillnader.
Flera av motionerna pekar på behovet av opinionsbildning om kollektivavtalen. Vi har
idag en hög kollektivavtalstäckning på den svenska arbetsmarknaden men det ser olika
ut i olika branscher. Fackföreningsrörelsens legitimitet grundar sig bland annat på att en
stor del av arbetsplatserna och de anställda omfattas av kollektivavtal. Men kollektivavtalen är lika viktiga för tilliten till den svenska modellen. Kapitel sex i kongressrapporten
”LO – Förbund i samverkan” tar upp olika insatser för att öka kollektivavtalstäckningen.
På sidan 68 i rapporten finns förslag om att forma en modell för att förstärka förbundens
arbete med kollektivavtalsteckning och att vid konflikt kunna begära och få resursförstärkning från andra förbund och LO.
I flera av motionerna föreslås att LO tillsammans med förbunden tar initiativ till en återkommande årlig kampanj för kollektivavtalen och för att vara fackligt organiserad. Opinionsarbetet ska vara ett stöd för det organisatoriska arbete som ska genomföras. LO har under denna kongressperiod genomfört olika kampanjer och folkbildande insatser för att öka
kunskapen om kollektivavtalen. Varje år genomförs en kampanj som riktar sig till ungdomar om deras rättigheter i samband med sommarjobbet. I samband med avtalsrörelsens
start genomfördes en kampanj om kollektivavtalens betydelse där förutom kampanjen
också en bok om det fackliga löftet producerades. Material om kollektivavtalets betydelse
och medlemskapets värde behöver också finnas tillgängliga på olika språk men LOs styrelse vill inte slå fast omfattningen och till vilka språk materialen ska översättas.
Behoven är fortsatt stora för återkommande opinionsbildning om vad ett kollektivavtal
är, varför arbetsplatsen bör omfattas av ett kollektivavtal och varför man ska vara medlem
i facket. Därför har LO tillsatt en utredning som ska se över LOs och förbundens långsiktiga opinionsbildning. Detta för att möta framtidens behov och tydliggöra ansvaret mellan förbunden respektive LO. Det vore därför olyckligt att låsa sig för en kampanj varje år.
Hur och på vilket sätt LO ska opinionsbilda måste LOs styrelse och representantskap ta
ställning till i samband med verksamhetsplanering och budget.
I ett flertal motioner föreslås också olika former av kollektivavtalsmärkning för att enskilda konsumenter ska kunna göra medvetna val och välja företag med kollektivavtal.
Detta är intressant men behöver utredas ytterligare.
Motion 13.64 uppmärksammar användningen av internet och behovet av mediautbildningar. Datoranvändningen bland förbundens medlemmar har ökat. Men vi vet också att
en stor grupp av förbundens medlemmar helt saknar tillgång till dator och internet hemma eller på arbetsplatsen. Trots det är det allt fler som söker information, håller kontakt
med vänner och utför nödvändiga tjänster via webben.
LO har sedan ett par år tillbaka utvecklat ”Fackets hjälptelefon”. Idag kan man förutom
telefonförfrågningar också maila in frågorna eller ta kontakt genom olika internetsajter så
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som Lunarstorm och Mimers Brunn. Nästan hälften av dem som kontaktade ”Fackets
hjälptelefon” under sommaren 2007 gjorde detta via nätet.
LO ska se över sin kommunikationsstrategi och sin webbpolicy. I samband med detta
är det rimligt att undersöka vilka möjligheter som finns till samordning mellan LO och förbunden avseende webb och andra nya medier.
I LOs kunskapssystem genomförs tvärfackliga mediautbildningar. De senaste åren har
ett antal fackligt förtroendevalda genomgått dessa utbildningar.
Motion 13.71 föreslår en kampanj mot våld på arbetsplatserna. På en del arbetsplatser
är detta ett stort arbetsmiljöproblem. Det är därför viktigt att skyddsombuden har en god
utbildning och att skyddsombudsverksamheten fungerar väl. Den neddragning som den
borgerliga regeringen har föreslagit inom Arbetsmiljöverket, påverkar arbetsmiljöarbetet
negativt. Neddragningen av resurserna till skyddsombudsutbildningarna är ett sådant
exempel. LO och förbunden behöver på olika sätt stärka skyddsombuden, detta kan ske
genom kommunikativa insatser och facklig utbildning. Den 28 april 2008 på ”Workers
Memorialday” uppmärksammar LO och förbunden riskerna med ensamarbete, hot och
våld. Detta görs i samarbete med LO-distrikten och Arbetsmiljöverket. LOs styrelse är
dock tveksam till att genomföra en speciell kampanj mot hot och våld utan anser att detta
måste ses som en del av det ordinarie arbetsmiljöarbetet.
Motion 13.72 tar upp att det ställs höga krav på den som ska välja bland de olika tjänster som idag erbjuds i samhället. Det är ofta komplicerat att veta vilket som är det bästa
alternativet. LO har vid några olika tillfällen valt den kollektiva styrkan för att påverka en
marknad. Så skedde med LO-datorn, då förbundens medlemmar fick möjlighet att teckna
avtal för att få tillgång till en dator. Ett annat område är när elmarknaden avreglerades då
LO befarade att avregleringen skulle kunna innebära att den vanliga medlemmen inte
skulle få ta del av den prissänkning som avregleringen medförde. Då startade LO MedlemsEl för att med den kollektiva styrkan försöka pressa priserna.
LO bedriver också ett informations- och opinionsarbete kring våra avtals- och medlemsförsäkringar. När det gäller pensioner är det gemensamägda bolaget mellan Folksam
och LO – FOLO – ett alternativ för att trygga pensionerna genom bland annat låga avgifter.
Det finns områden där LO eller förbunden har en viktig uppgift att informera och utbilda medlemmarna, inte enbart för att man ska kunna göra rätt val, utan också för att man
ska veta vilka rättigheter man har. Motionärerna vill att man ska utarbeta en informationskampanj för att hjälpa enskilda medlemmar att göra rätt val. I samband med avtalspensionerna är det viktigt med information för att var och ska kunna göra ett tryggt
pensionsval. Men att därutöver starta en informationskampanj för alla val som vi som enskilda konsumenter behöver göra, kan inte vara ett fackligt kärnuppdrag. Det måste vara
en uppgift för konsumentrörelsen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.11 tredje att-satsen,
att anse motionerna 13.60–13.70 besvarade samt
att avslå motionerna 13.71 och 13.72.
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Debatt
I debatten deltog
David Samuelsson, Kommunal
Per Persson, HRF
Sandra Viktor, HRF
Sophia Andersson, Handels
Ali Shibl, Transport
Per Lilja, Handels
Tomas Andersson, Handels
Bengt Larsen, IF Metall
Maria Andersson-Nordström, Handels
Jonas Esbjörnsson, IF Metall
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Mari Arvidsson, Skogs och Trä
Zelko Klemse, HRF
Marie Linder, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Per Liljas, Handels yrkande om bifall över motion 13.64,
– Jonas Esbjörnssons, IF Metall m.fl. yrkande om bifall över motion 13.68,
– Per Perssons, HRF m.fl. yrkande om bifall över motion 13.69,
– Maria Andersson-Nordströms, Handels yrkande om bifall över motion
13.71 första och tredje att-satserna,
– Tomas Anderssons, Handels yrkande om bifall över motion 13.71 i första
hand hela motionen, i andra hand bifall till första och andra att-satserna
och i tredje hand bifall till första att-satsen,
– Sophia Anderssons, Handels tilläggsyrkande till motion 13.68: att LO
undersöker möjligheterna att koppla en sms/mejlfunktion till FORAregistret samt
– Per Liljas, Handels tilläggsyrkande till motion 13.64: att LO verkar för
att ta fram en mediautbildning riktad till fackliga funktionärer samt förbunds- och avdelningsstyrelseledamöter.
– Per Perssons, HRF tilläggsyrkande till motion 13.69: att LO verkar för att
underlätta för landets konsumenter att gynna arbetsställen där de anställda har garantier genom kollektivavtal för schysta löner och anställningsvillkor. Till detta yrkade styrelsen bifall.
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Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.64,
att avslå Per Liljas, Handels tilläggsyrkande till motion 13.64,
att bifalla motion 13.68 andra att-satsen,
att avslå Sophia Anderssons, Handels tillläggsyrkande till motion 13.68,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.71 andra-fjärde att-satserna,
att bifalla Per Perssons, HRF tilläggsyrkande till motion 13.69: att LO verkar
för att underlätta för landets konsumenter att gynna arbetsställen där de
anställda har garantier genom kollektivavtal för schysta löner och anställningsvillkor. Till detta yrkade styrelsen bifall samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade efter votering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.71 första att-satsen.
Votering begärdes av Tomas Andersson, Handels.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 206 mot 160 och 8 blanka bifalla motion 13.68 första attsatsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist.
Rösträkning begärdes av Karl-Petter Thorwaldsson.
att med rösterna 192 mot 182 och 5 blanka bifalla motion 13.69.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist.
Rösträkning begärdes av Hans Dahlén, Skogs och Trä.
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LO-Tidningen
Motionerna 13.73–13.75
13.73
Se över LOs roll som opinionsbildare
SEKO och Handelsanställdas förbund
Att synas och höras i samhällsdebatten är avgörande för att nå fackliga
framgångar. Det kan handla om att finnas med i media, att driva annonskampanjer, att nå medlemmar och förtroendevalda med facklig information eller att vara närvarande ute på arbetsplatserna. Med andra ord att bilda opinion och att kommunicera. Syns man inte så finns man inte, brukar
man säga.
Media domineras starkt av borgerlig press. Aftonbladet är egentligen den
enda stora tidningen som ägs av arbetarrörelsen vilket innebär att man har
kontroll över ledarsidan. Detta räcker självfallet inte för att bilda opinion i
för arbetarrörelsen viktiga frågor. Fackföreningsrörelsen har också medlemstidningar. Alla som är medlemmar i ett LO-förbund får ungefär varje månad
en tidning från sin fackliga organisation. Dessutom får en del förtroendevalda LO-Tidningen varje vecka. Fackförbundstidningarna har under senare år
fungerat som budgetregulator och man har successivt dragit ned på antalet
nummer, med vissa få undantag.
Vissa försök har gjorts de senaste åren när det gäller att hitta en samordning mellan vissa förbundstidningar men utan att nå något resultat.
Ytterligare en dimension i medielandskapet ur ett fackligt perspektiv är
att arbetsmarknadsjournalistiken blir mer och mer begränsad. De journalister som är specialiserade på arbetsmarknad går att räkna på en hand – i hela
Sverige. Detta påverkar också möjligheterna att nå ut med fackliga frågor på
bred front.
Något måste göras om fackföreningsrörelsen även i framtiden ska vara en
stark och viktig aktör på opinionsbildningsarenan. Det läggs ganska många
miljoner varje år på tidningsverksamheten och opinionsbildningsverksamheten inom LO och förbunden. Används pengarna verkligen på rätt sätt, eller
kan vi hitta synergier och samarbetsformer som gör att vi får ut mer för pengarna? Går det att göra LO-Tidningen till en veckotidning för alla medlemmar i ett LO-förbund? Går det att göra en facklig nättidning som kan konkurrera med de stora tidningarna som finns på nätet?
Det är hög tid att utreda vilka möjligheter vi har för att bättre klara oss i
den nya tid vi lever i när det gäller kommunikation och opinionsbildning.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsätter en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheterna för
en bättre samordning när det gäller tidnings- och opinionsbildningsverksamheten,
att utredningen undersöker möjligheterna att göra LO-tidningen till en tidning för alla medlemmar i LO-förbunden samt
att utredningen undersöker möjligheterna att starta en facklig nättidning.

13.74
LOs medlemstidning
Kommunal Västmanland
Under senare år upplever man som medlem i LO att det har blivit mycket
svårare att finna en tidning där man kan få fackliga och socialdemokratiska
viktiga nyheter. Kvällstidningarna tenderar numera att vara press som frossar
i olyckor, skandaler och skvaller.
En tidning som man med stort intresse och nöje läser är LO-tidningen.
Den distribueras till alla som har ett förtroendeuppdrag. Där läser vi nyheter som berör oss som fackliga medlemmar. Där finns även artiklar om den
internationella fackliga solidariteten som ökar förståelsen för vilka problem
den fackliga rörelsen har i andra länder jorden över.
Det är önskvärt att varje LO-medlem har möjlighet att läsa tidningen. Vi
behöver alla få en vinkling på nyheterna ur ett fackligt perspektiv. Det blir
allt svårare att få nyheter som har en grund i fackliga värderingar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla som har ett medlemskap i LO-anslutna fackliga organisationer får en
prenumeration på LO-tidningen.

13.75
Skicka LO-tidningen till alla medlemmar
SEKO Skåne
LO lider brist på kanaler för att nå alla LO-medlemmar. Titta över floran
av trycksaker och banta en del av dessa till förmån för att alla LO-medlemmar ska kunna få LO-tidningen. Inte minst viktigt för att initiera politiska
diskussioner på arbetsplatserna. Det räcker inte med de egna förbundens
tidningar. Dessutom finns möjligheten för ökad förståelse för varje förbunds särart.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tidningen skickas till alla medlemmar.
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Utlåtande
Motionerna 13.73–13.75
13.73
att LO tillsätter en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheterna för en bättre
samordning när det gäller tidnings- och opinionsbildningsverksamheten,
att utredningen undersöker möjligheterna att göra LO-tidningen till en tidning för
alla medlemmar i LO-förbunden samt
att utredningen undersöker möjligheterna att starta en facklig nättidning.
13.74
att alla som har ett medlemskap i LO-anslutna fackliga organisationer får en prenumeration på LO-tidningen.

13.75
att LO tidningen skickas till alla medlemmar.
Det är angeläget att fackföreningsrörelsen deltar i samhällsdebatten och driver på i de
frågor som är viktiga för medlemmarna. Som representanter för ett jämlikt och solidariskt
samhälle måste LO och medlemsförbunden höras och synas i det offentliga samtalet. LO
ska tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och verka för en demokratisk
samhällsutveckling. I det uppdraget ingår också att arbeta för att förbundsmedlemmarnas villkor blir synliggjorda i medierna.
Fackföreningsrörelsen har också behov av egna medier för att i någon mån balansera
den borgerliga övervikten i medieägande. Det behövs god journalistik som, utan att skygga för uppdraget att kritiskt granska missförhållanden varhelst de finns, tar sin utgångspunkt i förbundsmedlemmarnas vardag och verklighet. Som förmår skildra alla aspekter
av arbetsliv och arbetsmarknad.
I det avseendet spelar fackförbundspressen och LO-tidningen en viktig roll. Fackförbundspressen har en närhet till de yrken och branscher förbundens medlemmar arbetar
i. Tidningarna har många läsare och utgör en sammanhållande kraft i medlemskåren. LOtidningen å sin sida har uppdraget att ge fördjupad information till förbundens förtroendevalda och ska samtidigt vara den mest kvalificerade publikationen inom sitt bevakningsområde och ta en position inom arbetsmarknadsjournalistiken.
Motion 13.73 tar upp problemet med den borgerliga pressens dominans och förhållandet att arbetsmarknadsjournalistiken är undanträngd i de dominerande medierna. Motionären ifrågasätter om LO och medlemsförbunden använder resurserna för tidnings- och
opinionsbildningsverksamhet på bästa möjliga sätt.
Motionären föreslår att LO ska tillsätta en utredning som ser över möjligheterna till
ökad samverkan mellan förbunden och LO. Motionären föreslår vidare att uppdraget också ska omfatta möjligheterna att starta en facklig nättidning.
Diskussionen om samverkan mellan fackförbundstidningar är inte ny. Bildandet av
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Dagens Arbete är ett exempel på hur förbundstidningar gått samman för att öka de
gemensamma resurserna.
Som en följd av LOs medieutredning år 2003 gavs LO-tidningen AB under den gångna
kongressperioden i uppdrag att undersöka intresset för att skapa en gemensam redaktionell resurs för intresserade förbundstidningar. Avsikten var att stärka tidningarna journalistiskt, öka genomslaget och minska visst dubbelarbete. I förslaget låg också att de
enskilda förbundstidningarna skulle finnas kvar med eget namn och profil och med eget
unikt redaktionellt material. Av olika skäl genomfördes dock inte utredningsförslaget.
Det finns anledning att på nytt förutsättningslöst ta upp frågan till utredning. Förändringar i omvärlden som förbundssammanslagningar, minskade medlemstal och ökad användning av internet skapar nya förutsättningar för samverkan. Den tryckta fackliga
tidningen kommer att för lång tid framöver vara den viktigaste bäraren av journalistisk
granskning och information avseende den egna branschen, medlemskapet och arbetslivet. Att trycka och distribuera tidningar är dock dyrt och samarbete kan vara ett kostnadseffektivt sätt att höja kvaliteten. En fackförbundstidning är dock alltid underkastad vissa
kostnadsmässiga begränsningar när det gäller aktualitet och utgivningsfrekvens.
En daglig närvaro i det offentliga samtalet med artiklar och politiskt kommenterande
analys utifrån en radikal samhällssyn är däremot praktiskt och ekonomiskt möjligt att
genomföra via internet. LO-tidningen och några av de större fackförbundstidningarna har
redan ambitiösa internetupplagor.
Genom samverkan på nätet skulle de redaktionella resurserna kunna användas på ett
sätt som gav betydligt större medialt genomslag. Den borgerliga regeringens löntagarfientliga politik och den borgerliga pressens dominans understryker det behovet. Inom
den fackliga sfären förs diskussioner om detta i avsikt att hitta en plattform för en gemensam nättidning för intresserade förbund. Motionärens förslag är således redan under diskussion.
Motion 13.73 vill vidare att den i motionen föreslagna utredningen ska undersöka om
det går att ge LO-tidningen till alla förbundsmedlemmar. Motion 13.74 och 13.75 har liknande men mer definitiva formuleringar och anser att kongressen ska besluta att skicka
tidningen till alla förbundsmedlemmar.
Även om det är lätt att känna sympati för motionärernas uppskattning av LO-tidningen
skulle kostnaden för ett sådant beslut allvarligt dränera LO eller förbunden på mycket stora belopp, beroende på vem som skulle stå för kostnaden. Det rör sig om flera hundra miljoner kronor. Dessutom har LO-tidningen idag en väl definierad läsekrets som det finns
anledning att slå vakt om, det vill säga fackligt aktiva och intresserade. En tidning för alla
förbundsmedlemmar oavsett fackligt intresse, bransch eller hemort måste ha en annan
karaktär om den ska förmå attrahera så breda läsargrupper.
LO-tidningen trycks idag i en upplaga om cirka 70 000 exemplar. Den övervägande delen är exemplar där LO betalar för att tidningen ska spridas till förtroendevalda i förbunden. Den prenumererade upplagan är däremot relativt liten trots att LO-medlemmar
erbjuds ett prenumerationspris som ligger nära självkostnad för tryck och distribution.
Det skulle gå att höja upplagan betydligt om klubbar, sektioner och avdelningar valde att
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i ökad utsträckning ta på sig kostnaden för några extra exemplar till arbetsplatser eller
fackligt aktiva som inte ingår i förbundsupplagan.
Arbetet för en bredare spridning av LO-tidningen bör därför inriktas på att LO och medlemsförbunden med gemensamma krafter värvar fler enskilda och organisationer i den
fackliga rörelsen som prenumeranter.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.73 första att-satsen,
att anse motion 13.73 tredje att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 13.73 andra att-satsen, 13.74 och 13.75.

Debatt
I debatten deltog
Bodil Hansson, SEKO
Jonas Wallin, Elektrikerna
Anneli Jonsson, SEKO
Göran Larsson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Bodil Hanssons, SEKO m.fl. yrkande om bifall över motion 13.73 tredje
att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.73 tredje att-satsen samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Avrapportering av kongressbeslut
Motion 13.76
13.76
Avrapportering av antagna motioner
Skogs- och Träfacket avd 14, Ljungby
Den som skriver en motion och får denna antagen av en kongress känner en
djup tillfredsställelse över att detta som han eller hon gått och funderat på
har ett värde inte bara för motionären utan även för flertalet på kongressen
och för organisationen.
Det finns dock en smula smolk i glädjebägaren, då det efter ett antal år
inte hörs eller skrivs något om hur det gick med utredningen eller det styrelsen fick uppdraget att göra efter det att motionen blev antagen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att det vid den efterföljande kongressen avrapporteras vad som hänt med de
tidigare antagna motionerna samt
att motionären delges resultatet.

Utlåtande
Motion 13.76
13.76
att det vid den efterföljande kongressen avrapporteras vad som hänt med de tidigare antagna motionerna samt
att motionären delges resultatet.
Som föreslås i motion 13.76 bör en motionär, inte bara genom protokoll, och numera även
via CD, få reda på vad som händer med en motion på själva kongressen, utan också få
reda på vad som sker efter ett bifall. Att skapa ett bra system för rapportering om vad som
händer med alla beslut som tas på en LO-kongress har diskuterats under de senaste kongressperioderna.
Det finns en hel del problem som hittills har satt stopp för ett fullständigt system i likhet med det som motionären tänker sig. Antalet att-satser som bifölls 2004 var omkring
350. De flesta verkställs under kongressperioden men en del fordrar längre utredningsperiod. En lista som LO-kansliet har arbetat med över förra kongressens beslut är mycket
lång och innehåller trots det bara ett par ord om vad som har gjorts med respektive attsats. Den nya teknik som används för hanteringen av motioner och utlåtanden kan i framtiden förenkla den interna uppföljningen av besluten inom LO-kansliet.
Det verkar ändå orealistiskt med en fullständig skriftlig redovisning av samtliga bifall-
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na att-satser. Även om det inte blir fullständigt bör det till nästa kongress finnas en övergripande redovisning av hur kongressen följts upp. En sådan bör kunna skickas till
förbunden 8 månader före nästa kongress, på samma sätt som kongressrapporter, inför
motionsskrivningen till den kongressen. Informationen vidare till motionären, om det är
en avdelningsmotion, måste bli något för respektive förbund att ombesörja. Mycket återstår följaktligen att fundera över vad gäller hur detta praktiskt skulle kunna gå till. Kongressen bör ställa sig positiv till motionens förslag men lämna över till LOs styrelse att
besluta om hur uppföljningen praktiskt ska gå till.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.76 besvarad.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Organisationsplan, gränsdragningsfrågor
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka kollektivavtal –
direktiv till organisationsutredning, sid 74–75 samt bilagan på
sid 118–123
Motionerna 13.77–13.81
13.77
Ny LO-organisation i tiden
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Alltfler småföretag och LO-förbundens organisationsstruktur gör det svårt
att klara det lokala fackliga arbetet idag. På de stora företagen har man däremot inte samma problem.
För att kunna upprätthålla ”medlemskapets lika värde” för alla LO-medlemmar, oavsett var man arbetar i Sverige, i vilken bransch eller på vilket företag man är anställd, krävs ett rejält ”omtag” inom LO och dess förbund.
Om vi gör detta ”omtag” öppnar vi för stora möjligheter för t.ex. ett fackligt
centrum i varje kommun, där alla LO-medlemmar skulle kunna ha sin tillhörighet. Tillsammans bygger vi en ny organisation som bättre passar dagens
arbetsliv.
Då alltfler förbund går samman håller LO och dess förbund på att bli en
enda stor sammanblandning. Genom sammanslagningarna saknas struktur,
utifrån förändrade branscher, på hur medlemmarna ska organiseras. Ett exempel på hur rörigt det är idag är; en terminalarbetare kan vara ansluten till
Handels, Transport, SEKO eller Livs beroende på vilken terminal (bransch)
han/hon råkar arbeta i. Det finns många fler exempel! Detta medför att vi
får fler gränsdragningstvister som inte leder till något gott för medlemmarna.
Alltför stora resurser läggs ner för att ”sno” medlemmar av varandra och inget blir helt rätt. Därför krävs en organisationsplan som också bättre passar
dagens samhällsstruktur.
Tillsammans med förbunden måste LO ta initiativ till en översyn av organisationsplanen så att nästa LO-kongress kan ta beslut om en mer arbetsmarknadsanpassad organisation. Samtidigt måste medlemmarna få säga sitt.
Genom seminarier, anordnade av LO-distrikten, kunde vi få veta vad de
tycker. Det skulle också säkert innebära att vi får ner kostnaderna för förbunden och LO.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av de nuvarande förbunden, som ska
arbeta fram ett förslag till ny organisationsplan för LO-familjen till nästa
kongress samt
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att det genomförs seminarier i frågan i samtliga LO-distrikt under kommande kongressperiod.

13.78
Ett nytt starkt och gränsöverskridande LO
SEKO Västerbotten
För att klara av att upprätthålla medlemskapets lika värde för alla LO-medlemmar oavsett var i landet man finns krävs att vi ökar vårt samarbete även
i förhandlingsverksamheten.
Vi måste våga tänka nytt och bryta gamla tankesätt och traditioner, om
LO-förbunden kunde enas om att uppträda samlat på lokal nivå och att vi
tar fram branschanpassade avtal som gäller alla LO-medlemmar oavsett förbundstillhörighet. Ett bra exempel på detta är bemanningsavtalet som tecknas av alla LO-förbund.
Då skulle vi kunna bemanna ett fackligt centrum i varje kommun, ett
starkt LO-fack som också kunde vara till hjälp i förhandlingsarbetet på arbetsplatser där vi inte har klubbar som klarar detta. Det skulle vara ett stort
steg mot ett LO.
Ska vi kunna stå starka i framtiden och vara ett kraftfullt alternativ till
tjänstemannafacken måste vi enas i LO-familjen och samordna våra resurser
bättre.
Det är viktigt att vi börjar föra en bred debatt bland medlemmar och förtroendevalda om ett nytt och gränsöverskridande LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp bestående av de nuvarande
förbunden för att se över en organisationsförändring i linje med motionens tankar samt
att det ska genomföras seminarier ute i LO-distrikten där arbetsgruppens arbete diskuteras.

13.79
En enad och stark fackförening
Skogs- och Träfacket avd 13, Hultsfred
Vi kan se tillbaka på 100 år av framgångsrikt fackligt arbete i vårt land. På
grund av detta har vi under dessa år gett arbetare inflytande över utvecklingen i Sverige. Nu kämpar många fackliga förbund med vikande medlemssiffror och svårigheter att visa den styrka vi en gång haft. Det finns också svårigheter att få budgeten att gå ihop då större delen av medlemsavgifterna går
till lokaler, personal och övrig administration. Mycket av ombudsmännens
och övriga förtroendevaldas tid går åt till att förflytta sig mellan arbetsplatserna i våra alltför stora avdelningar.
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Utöver svårigheter med att hinna med att rekrytera medlemmar så ser vi
också att det blir svårare och svårare att dra gränsen mellan våra arbeten och
tjänstemännens arbeten. Vi lägger ibland tid på att träta om vilket fackförbund man ska tillhöra snarare än att organisera all arbetskraft.
Ett enat LO samt att man ser över möjligheterna att samtidigt ena hela
fackföreningsrörelsen är en stor framtidsfråga som bör utredas. Yrken och arbetsplatser inom LO övergår så sakteliga till rena tjänstemannaarbeten och
vi bör därför bli en enad, stark fackförening för arbetstagare i Sverige.
Vi föreslår
att LO tillsammans med TCO snarast tillsätter en utredning som visar på
problem och möjligheter med en enad fackföreningsrörelse för alla arbetstagare i Sverige.

13.80
Ett fackförbund
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm
Vi har de senaste åren sett fler och fler sammanslagningar mellan olika förbund, Lantarbetarna har tagits upp av Kommunal, Industrifacket har svalts
av Metall och Målarna flörtar med Byggnads för att nämna ett par namn.
Varför görs dessa sammanslagningar? Och hur är de möjliga?
Tänk på vad som hände i början av förra århundradet. Människor, arbetare började organisera sig i stad efter stad. Nu måste vi göra samma sak fast
i land efter land. Den internationella konkurrensen hårdnar och gränserna
mellan länder och yrken suddas ut.
Låt oss vara intelligenta nog att avveckla förbunden i nuvarande form. Låt
oss vara anständiga nog att investera medlemmarnas pengar i ett förbund;
LO.
För att bli starka i lönebildningen måste de enskilda förbundens makt brytas. Det måste bli ett slut på det ständiga organisationschauvinistiska sneglandet på andra förbunds uppgörelser. Vi är en liten bit på väg med facken
inom industrin men det räcker inte.
All lönebildning ska skötas centralt av det nya fackförbundet LO. Denna
ordning garanterar ansvarsfulla lönerörelser. Den garanterar också att den solidariska lönepolitiken genomförs fullt ut. De enskilda fackförbunden är ofta
oense och man löser inte tillräckligt mycket gemensamt. Vår roll är och
kommer att vara styrkan och förmågan att leda och fördela den fackliga verksamheten i en enda gemensam organisation, LO.
I över hundra år har fackförbunden, dels genom egen styrka, dels genom
den samlade styrkan inom LO kämpat för att påverka politiken i en riktning
som gynnar löntagarna. Kapitalet har sedan länge insett att de nationella politiska arenorna har spelat ut sin roll och verkar tvärs över branschspecifika
områden. Det tar definitivt inte hänsyn till nationsgränser.
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För att inte vi inom fackföreningsrörelsen ska bli fullständigt akterseglade
måste även vi inse detta och samla oss under en och samma fana. Vi måste
tyvärr också konstatera att de enskilda förbundens ansträngningar att påverka politiska beslut till medlemmarnas fördel totalt misslyckats. Anledningen
är brist på enhetlighet och samtidigt agerande. Med en enda organisation kan
alla krafter koncentreras och samordnas så att Sveriges arbetare får en kraftfull röst i de politiska församlingarna och i opinionsbildningen.
Vad är en organisation? En organisation är ett verktyg. Ett verktyg måste
vara användbart om det ska vara till någon nytta. Idag har verktyget förbunden för länge sedan spelat ut sin roll. De arbetsuppgifter som förbunden en
gång skapades för existerar helt enkelt inte längre. Vi måste våga se verkligheten som den är. Vi måste kasta de gamla odugliga verktygen på historiens
sophög. Låt oss gå framtiden till mötes i en enda fackförening.
Låt oss komma nära medlemmarna på det sätt som var tänkt från början.
Ett förslag vore att organisera oss kommunvis med en LO-avdelning i varje
kommun och i varje stadsdel i de större städerna. Allt för att kunna utföra
vårt fackliga uppdrag på det sätt som var tänkt – organisera, teckna avtal och
påverka politiken.
Ett bra exempel på att vi klarar att möta framtidens krav är ”Facket i
Sommarland”. Det finns ingen facklig verksamhet som vi får så mycket uppskattning för, bland ungdomar, medlemmar och massmedia. Men där har vi
gjort det som är nödvändigt för att lyckas i framtiden. Vi har enat oss.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med förbunden utser en gemensam grupp som utreder
frågan enligt motionens intentioner samt
att ett utförligt förslag till organisation presenteras på nästa ordinarie LOkongress enligt motionens intentioner.

13.81
Nya medlemmar i LO med starka kollektivavtal
SEKO Västerbotten
LO-förbunden tappar medlemmar och det blir färre ”arbetare”. LO måste
våga ta upp kampen om medlemmarna med tjänstemannafacken. Finns det
annat än ägare och lönearbetare?
LO ska vara det självklara alternativet på alla arbetsplatser, genom att det
tecknas kollektivavtal eller hängavtal med ett bra innehåll. Det finns på arbetsmarknaden olika bra kollektivavtal både inom och utom LO. Inom LO
är detta ett litet problem, då vi kan lösa detta själva, men mellan LO och
tjänstemannafacken blir det ett problem. Det kan gälla om man arbetar
inom ett företag där man som arbetstagare är ansluten till ett LO-förbund
och företaget blir uppköpt eller att företaget lägger ut sin verksamhet till annat bolag.
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LO ska se till att kollektivavtal inte bara är ett ord utan också har ett innehåll. LO har en stor fördel då vi tagit politisk ställning för våra medlemmars
bästa. Tillsammans är vi starka.
Vi föreslår
att LO aktivt ska vara det självklara alternativet för alla löntagare samt
att LO arbetar aktivt för att LO-medlemmar som arbetar inom verksamheter som läggs ut på entreprenad inte ska stå utan alternativet att kunna
välja ett LO fackförbund.

Utlåtande
LO Förbund i samverkan, del av avsnittet Starka kollektivavtal: Direktiv till organisationsutredning, sidorna 74–75
Motionerna 13.77–13.81
13.77
att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av de nuvarande förbunden, som ska arbeta
fram ett förslag till ny organisationsplan för LO-familjen till nästa kongress samt
att det genomförs seminarier i frågan i samtliga LO-distrikt under kommande kongressperiod.

13.78
att LO får i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp bestående av de nuvarande förbunden
för att se över en organisationsförändring i linje med motionens tankar samt
att det ska genomföras seminarier ute i LO-distrikten där arbetsgruppens arbete
diskuteras.

13.79
att LO tillsammans med TCO snarast tillsätter en utredning som visar på problem och
möjligheter med en enad fackföreningsrörelse för alla arbetstagare i Sverige.

13.80
att LO tillsammans med förbunden utser en gemensam grupp som utreder frågan
enligt motionens intentioner samt
att ett utförligt förslag till organisation presenteras på nästa ordinarie LO-kongress
enligt motionens intentioner.

13.81
att LO aktivt ska vara det självklara alternativet för alla löntagare samt
att LO arbetar aktivt för att LO-medlemmar som arbetar inom verksamheter som
läggs ut på entreprenad inte ska stå utan alternativet att kunna välja ett LO fackförbund.
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På arbetets marknad köps och säljs arbete. På den marknaden råder det en konkurrens
mellan köparna, arbetsgivarna, om arbetskraften, men också en konkurrens mellan säljarna, arbetstagarna, om jobben.
Priset, lönen och villkoret för arbetet, bestäms i grunden på denna marknad av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Men säljare och köpare försöker begränsa konkurrensen och därmed påverka priset genom att sluta sig samman, bilda karteller, och
försöka enas om det högsta pris de köper för respektive det lägsta pris de säljer för. Syftet
med alla karteller är att uppnå ett annat pris på marknaden än det som en fri konkurrens
skulle ge.
För att vara en framgångsrik kartell måste fackföreningsrörelsen lyckas med flera saker, de som har inriktning på organisationsplanen är: Uppdelning av arbetsmarknaden,
starkt prissamarbete och till sist starka medlemmar som kan stå upp och för sin rätt att ta
ut kartellens pris. Dessa går att läsa i sin helhet i rapporten ”LO – Förbund i samverkan”
och i förslagen till direktiv för en utredning om ny organisationsplan.
Motionerna 13.77, 13.78 och 13.80 tar upp vikten av en ny organisationsplan. Motion
13.77 belyser särskilt problemen och skillnaderna i att organisera det fackliga arbetet
mellan små och stora företag. Motionen föreslår därför ett fackligt centrum i varje kommun dit en medlem kan vända sig med sina problem. Motionerna 13.77 och 13.78 föreslår
att LO och förbunden ska genomföra seminarier i varje LO-distrikt för att diskutera en
framtida organisationsplan.
Styrelsen delar motionernas uppfattning om behovet av att upprätta en ny organisationsplan och att en sådan behöver diskuteras och förankras med medlemmar och förtroendevalda. Men i vilken omfattning och hur den ska diskuteras med medlemmar och
förtroendevalda bör dock en utredning ta ställning till inte en kongress. Styrelsen har i
rapporten ”LO – Förbund i samverkan”, sidan 85, föreslagit kongressen att tillsätta en utredning som ska se över organisationsplanen under kongressperioden. Det behövs därmed inte en särskild grupp till detta arbete som föreslagits i motion 13.77.
Styrelsen delar även intentioner och förslag i motion 13.78 när det gäller samverkan
vid förhandlingar och motion 13.77 när det gäller samverkan i andra frågor. I rapporten
”LO – Förbund i samverkan” finns det förslag för hur samverkan i förhandlingar, kollektivavtalstäckning och medlemsvärvning kan ske.
Flera motioner vill att LO utreder möjligheten att endast ha ett fackförbund, några även
tillsammans med tjänstemännen. Man lyfter en rad sammanslagningar mellan förbund
som goda exempel. Motion 13.80 lyfter vikten av att en stabil lönepolitik endast går att
uppnå på ett bra och effektivt sätt genom ett fackförbund.
Det finns inget självändamål med att bilda stora och färre förbund utifrån fackets uppgift, det vill säga reglera löner och arbetsvillkor. Det är därför tveksamt om ett storskaligt
förbund eller för den delen ett LO är lösningen på de framtida utmaningar som fackföreningsrörelsen står inför. Det är även en stor fördel om yrkes- och förbundsidentiteten kan
bevaras i förbunden.
När det gäller samgående med förbund utanför LO som motion 13.79 syftar till kommer
det att skapa problem. LO förbunden har till exempel en bredare syn när det gäller det
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fackliga arbetet än TCO- och SACO-förbund. LO-förbunden arbetar med facklig/politisk
samverkan och har därigenom ett bredare samhällsengagemang. Denna syn på det fackliga arbetet delar inte de flesta inom TCO- och SACO-förbunden. Det finns också skillnader
i vår syn på våra kollektivavtal, hur de ska tillämpas och vad de ska innehålla. TCO- och
SACO-förbund har traditionellt haft starka befattningsskydd i sina kollektivavtal. LO-förbunden har däremot haft ett starkt löneskydd, men en vid arbetsskyldighet.
Det finns dock flera exempel på när LO-förbund och andra förbund utanför LO samverkar och samarbetar i olika frågor. Facken inom industrin har till exempel en samverkan
inom ramen för industriavtalet. LO, TCO och SACO har ett nära samarbete när det gäller
arbetet inom Europafacket och därigenom ett gemensamt kontor i Bryssel. LO och TCO har
också en gemensam kommitté när det gäller gränstvister. Kommittén kan lämna förslag.
Dessa är dock inte bindande. Det är således förbundens uppgift att hitta och finna lösningar när det gäller gränstvister mellan berörda LO- och TCO-förbund.
Motion 13.80 argumenterar för att vi endast kan nå en stabil lönepolitik genom ett
fackförbund. Avtalsrörelsen 2007 visar på det motsatta. LO-förbunden genomförde en
mycket stark samverkan utan att för den delen gå ihop.
Motion 13.81 lyfter de problem som uppstår när verksamheter läggs ut på entreprenad. Motionen vill att det endast ska finnas ett LO-kollektivavtal att välja på.
Styrelsen delar uppfattningen om att det egentligen inte ska spela någon roll om verksamheten är inne på företaget eller på entreprenad, när det gäller villkoren för våra medlemmar. LO har därför använt sig av industriförbundsprincipen, d.v.s att alla på samma
arbetsplats ska tillhöra samma fackförbund och då samma kollektivavtal. Det finns dock
regler i organisationsplanen när en verksamhet går över till ett annat förbund, det vill säga när entreprenadförbundet ska ta över organisationsrätten. Om entreprenadförbundet
ska ta över verksamhet bygger på om verksamheten är långvarig och av stadigvarande
karaktär. Det finns dock de problem som motionen visar på och i förslaget till direktiv till
ny organisationsplan vill man se över den typen av situationer.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta sidorna 74–75 i LO – Förbund i samverkan,
att bifalla att-satsen på sidan 75,
att bifalla motion 13.78 första att-satsen,
att anse motionerna 13.77, 13.78 andra att-satsen, 13.80 och 13.81 andra att-satsen
besvarade samt
att avslå motionerna 13.79 och 13.81 första att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Torkel Blom, Transport
Johan Ingelskog, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande med en korrigering: 13.77 och 13.78 första att-satserna har i praktiken samma innebörd. Den ena föreslås bli besvarad och
den andra bifallen. Förslaget bör i stället vara att bifalla den första att-satsen både i motion 13.77 och 13.78.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.77 andra att-satsen,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 74–75 och 118–123.
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Handläggning av gränstvister
Motionerna 13.82–13.84
13.82
Medlemmarna måste tillhöra rätt förbund!
Fastighetsanställdas Förbund avd 13, Gävle
När vi är ute på våra arbetsplatser idag så träffar vi ofta personer som är medlemmar i andra LO-förbund. Alltför ofta har dessa personer fått besked från
sitt ”gamla” förbund att de kan stå kvar som medlemmar där. Tyvärr bidrar
ett sådant ställningstagande till att många fackliga medlemmar står rättslösa
när det uppstår konflikter med arbetsgivaren.
Vi tror att detta är en upplevelse som vi delar med representanter från
övriga LO-förbund. Det tar mycket tid och kraft att förklara för dessa medlemmar hur viktigt det är att tillhöra den fackliga organisationen som äger
kollektivavtalet på arbetsplatsen. Vi skulle istället vilja använda våra begränsade resurser till att agitera in de personer som helt saknar facklig tillhörighet. Därför tycker vi att LO-förbunden tillsammans borde komma överens
om en modell där vi hjälper våra gemensamma medlemmar till rätt förbundstillhörighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att ta fram en arbetsmodell enligt motionens
intentioner.

13.83
Avtalstvister mellan förbunden
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö
Gränsdragningar mellan förbunden är fortfarande ett problem som uppstår.
Det är tyvärr våra medlemmar som kommer i kläm när vi inte kommer överens. När medlemmarna ser vår konflikt så blir de inte mer positiva till medlemskapet. Det är inte seriöst att skriva avtal om vi inte är överens om det
mellan förbunden. Det ska vara LOs styrelse som tar det slutgiltiga beslutet
om vilket avtalsområde arbetsstället skall tillhöra.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att vi inte ska visa våra oskiljaktigheter för medlemmarna och arbetsgivare,
att vi inte skriver avtal med berörd arbetsgivare om vi inte är överens samt
att vi ska komma överens i LOs styrelse innan vi byter avtalsområde på berörd arbetsplats om vi inte kommer överens.
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13.84
LOs organisationsplan och snabbare handläggning och beslut i gränsdragningstvister med anledning av organisationsplanen
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
LO har sedan många år haft en organisationsplan som förbunden haft att förhålla sig till när det gäller vem som ska teckna kollektivavtal utifrån vilken
verksamhet som företagen bedriver. Oftast så fungerar detta utmärkt men
ibland uppstår diskussioner mellan arbetsgivare och de olika förbunden över
vem som ska teckna avtalet.
Att arbetsgivarna har synpunkter på detta kan vi förstå eftersom de eftersträvar att få ett så gynnsamt avtal som möjligt för deras del. Men när vi som
förbund inom LO-familjen inte orkar eller vill hålla oss till LOs organisationsplan och följa det vi tidigare kommit överens om är problemen större.
Vi har viss förståelse för att förbunden börjar slåss inbördes om medlemmar
på en krympande marknad. Men det är en olycklig utveckling och drabbar
ofta medlemmarna på sikt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att gränsdragningstvister med anledning av LOs organisationsplan bör lösas
inom sex månader från att något förbund väckt frågan.

Utlåtande
Motionerna 13.82–13.84
13.82
att ge LOs styrelse i uppdrag att ta fram en arbetsmodell enligt motionens intentioner.
13.83
att vi inte ska visa våra oskiljaktigheter för medlemmarna och arbetsgivare,
att vi inte skriver avtal med berörd arbetsgivare om vi inte är överens samt
att vi ska komma överens i LOs styrelse innan vi byter avtalsområde på berörd arbetsplats om vi inte kommer överens.

13.84
att gränsdragningstvister med anledning av LOs organisationsplan bör lösas inom
sex månader från att något förbund väckt frågan.

Det är alltid olyckligt när gränstvister uppstår mellan förbund. Med anledning av det finns
det regler i LOs stadgar för hur tvister ska handläggas.
Enligt LOs stadgar § 14, moment 2 ska en tvist mellan LO-anslutna förbund hänskjutas
till LO styrelse för prövning och avgörande. LOs styrelse ska avgöra frågan snarats möjligt
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och LOs styrelses beslut är bindande för parterna. Innan frågan avgörs ska det göras en
omfattande utredning av arbetsplatsen.
Om det i LOs stadgar skulle tillföras att en tvist ska vara avgjord av LOs styrelse inom
sex månader som motion 13.84 föreslår finns det en risk att utredningen och därmed underlaget till LOs styrelse inte blir väl motiverat och styrkt.
Det är ett evigt arbete att informera och skola medlemmar om fackets idé och de arbetssätt vi har för att uppnå våra mål. Mot bakgrund av det är det alltid alla förbunds skyldighet och ansvar att informera och se till att organisationsplanen följs. Detta kan ske
genom utbildning eller information till medlemmarna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 13.82 och 13.83 besvarade samt
att avslå motion 13.84.

Debatt
I debatten deltog
Tony Berggren, Skogs och Trä
Johan Ingelskog, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Bemanning och Entreprenad
Motion 13.85
13.85
Organisering av bemanningsbranschen
Handelsanställdas förbund avd 12, Borås
Bemanningsbranschen är en svår bransch att organisera. Anledningen är att
de anställda arbetar på olika företag inom olika branscher. Ett avtal är skrivet
med LO centralt, men är svårt att följa upp, på grund av att inte samma förbund har medlemmar organiserade.
Låg organisationsgrad och svårt att arbeta med lokala fackliga frågor. Det
skulle kunna bli mycket bättre om ett förbund fick ansvar att organisera hela
bemanningsbranschen. LO har inte förhandlingsrätten på avtalet, utan det
har varje enskilt förbund.
Vi anser att ett förbund skulle ha rätt att organisera alla inom LO-kollektivet, för då skulle det bli lättare att motivera de anställda att gå med i facket
oavsett vilket företag eller bransch de arbetar inom.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Handels får ansvaret att organisera hela bemanningsbranschen inom LO,
därför att många jobbar inom vår bransch idag.

Utlåtande
Motion 13.85
13.85
att Handels får ansvaret att organisera hela bemanningsbranschen inom LO, därför
att många jobbar inom vår bransch idag.

De anställda på bemanningsföretag arbetar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal som bärs av olika förbund. Denna konstruktion är ett resultat av förhandlingarna som
ledde till LO-förbundens avtal för bemanningsföretag år 2000, det så kallade ”Bemanningsavtalet”.
Som vid andra förhandlingar förutsatte tillkomsten av avtalet ett byte mellan parterna,
ett byte som var rimligt likvärdigt för respektive part. LO-förbundens starkaste intresse
låg i att få till ett avtal som förhindrade lönekonkurrens och dumpade villkor. I arbetsgivarnas och bemanningsföretagens främsta intresse låg att vidga arbetsskyldigheten för
de anställda till LO-förbundens samtliga kollektivavtalsområden. I huvudsak ledde bytet
av dessa intressen till tillkomsten av LO-förbundens bemanningsavtal.
Avtalet gäller lika för alla LO-förbund och bärs som ett eget riksavtal av respektive för-
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bund. Med denna konstruktion uppstod emellertid frågan hur förhandlingsordning och
företrädarskap skulle lösas, eftersom man ju normalt skulle utgå från att alla femton LOförbunden skulle agera som motpart mot de arbetsgivare som omfattades av avtalet. Detta skulle vara en orimlig ordning.
LO-förbunden har därför kommit överens om en förhandlingsordning och hur en medlem ska företrädas när det gäller bemanningsföretag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega. Förhandlingsordningen bygger på att man alltid utser ett förbund
som förhandlingsmotpart till varje bemanningsföretag. Detta förbund utses utifrån bemanningsföretagets huvudsakliga verksamhet. Förbundet blir ”administrativt ansvarigt”
förbund, eller ”inkopplande förbund”. Bedriver bemanningsföretaget i huvudsak verksamhet inom verkstadsindustrin så blir det administrativt ansvariga förbundet IF Metall.
Administrativt ansvarigt förbund företräder de anställda vid förhandlingar i medbestämmandefrågor samt utser företrädare enligt FML, AML och LAS. Enligt avtalet är det lokalavdelningen som är förhandlingspart på lokal nivå.
I motion 13.85 föreslås att Handels får ansvaret att organisera hela bemanningsbranschen inom LO, därför att många jobbar inom Handels branscher idag. Utgångspunkten
är att medlemmen alltid företräds av sitt eget förbund. Men medlemmen kan också företrädas av ett annat förbund efter fullmakt.
Förbunden har enats om att målsättningen är att medlemmen ska tillhöra det förbund
som organiserar verksamheten vid det inhyrande företaget. Villkoren för den anställde
från ett bemanningsföretag styrs ju i huvudsak av kollektivavtalet och villkoren för de anställda vid det inhyrande företaget. Det är också viktigt att varje medlem har en facklig
samhörighet med de arbetskamrater hon eller han dagligen arbetar tillsammans med.
Frågor och problem som diskuteras på arbetsplatsen kommer ofta att bli frågor som behöver kanaliseras vidare i den fackliga organisationen. Det administrativt ansvariga förbundet har därför ett stort ansvar att se till att den anställde i bemanningsföretaget är
organiserad i rätt förbund.
Bemanningsavtalet är ett förhållandevis nytt och oprövat avtal och innehåller en något
annorlunda och komplex struktur när det gäller förhandlingar och företrädarskap än vad
som är normalt i andra kollektivavtal i LO-förbunden. Det här ställer särskilda krav på regelmässiga och täta kontakter mellan förbund och förbundsavdelningar när det gäller förhållandet gentemot arbetsgivaren. Detta ställer också särskilda krav på samordning
mellan förbundsavdelningarna när det gäller medlemsvärvning, övergångar, information
och facklig introduktion. I dessa sammanhang har LO-distrikten och LO-facken en viktig
uppgift att fylla.
På några ställen i landet har man på olika sätt försökt skapa tvärfackliga, gemensamma forum och arbetsformer för att på ett effektivare sätt hantera bemanningsfrågorna.
Det finns även exempel på projekt som syftar till att skapa kontaktnät, kartlägga verksamhet och genomföra probleminventeringar. På central nivå finns det sedan några år tillbaka en speciell förbundsgemensam grupp, Bemanningsgruppen, där frågor som rör
bemanningsavtalet och organiseringen av det fackliga arbetet i bemanningsbranschen
diskuteras fortlöpande.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 13.85.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Samhall
Motionerna 13.86–13.87
13.86
Den fackliga organisationen vid Samhall
Fastighetsanställdas Förbund avd 64, Växjö
Samhällets uppdrag till Samhall har ständigt förändrats. Från att från början
ha varit en verksamhet i skyddade verkstäder utvecklas nu Samhall till att bedriva sin verksamhet allt mindre i basverksamhet och allt mer i entreprenörsuppdrag och inbyggd verksamhet.
Under förra avtalsrörelsen slogs industri- och tjänsteavtalen inom Samhall ihop till ett avtal med sju avtalsskrivande förbund. I detta avtal har
Samhall rätten att med kort varsel flytta anställda mellan olika verksamheter inom givna geografiska ramar. Dessa förflyttningar kommer att
innebära allt tätare omkastningar mellan förbundstillhörigheter beroende
på vilka uppdrag och inbyggda verksamheter Samhall får på respektive ort
över tid.
Redan före den senaste utvecklingen har fackförbunden haft svårigheter
att upprätthålla en god facklig verksamhet. Liksom på den övriga arbetsmarknaden har det varit lättast att hålla igång lokal facklig verksamhet där
man haft en stationär verksamhet. När denna minskar ökar svårigheten att
hålla igång facklig verksamhet. Alltmer av Samhalls verksamhet flyttas dessutom över till förbund som redan innan har problem att hålla igång den lokala fackliga verksamheten.
Inom LO har en av de grundläggande principerna för organisationsuppbyggnad och avtalsrätt varit industriförbundsprincipen, ursprungligen egentligen bara kompletterat med entreprenörers rätt att ta med sig avtal och
ägarprincipen. I takt med privatisering av den offentliga sektorn och en allt
rörligare arbetsmarknad med fler entreprenörer och nya inslag av typen bemanningsföretag har diskussionerna anpassats. Sammantaget kan man ändå
säga att industriförbundsprincipen är huvudprincip.
I alla diskussioner om organisations- och avtalsrätt har frågan om medlemmarnas möjlighet att organisera sig genom lokalt fackligt arbete varit en ledstjärna.
I de handlingar som redan presenterats till LO-kongressen 2008 märks ett
förslag på en ny organisationsutredning. Med tanke på att arbetsmarknaden
hela tiden förändras och då även de fackliga förutsättningarna så välkomnas
detta förslag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att särskilt beakta problemet med att bedriva facklig verksamhet inom Samhalls verksamheter samt
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att de olika förbundens förmåga att ge medlemmarna inom Samhalls verksamhetsområde den service de behöver bedöms när organisations- och
avtalsrätten fastställs.

13.87
Gränsdragning – Samhall
Kommunal Västernorrland
I dag finns ett gemensamt avtal för hela Samhall. Enligt nuvarande gränsdragningsbeslut är det väldigt många fackförbund inblandade, t.ex. service
och tjänster inom Samhall. Den anställde ska vara medlem i det förbund som
normalt organiserar arbetet.
I Samhall är dock rörligheten stor i dag. Inom service och tjänster kan den
anställde t.ex. städa på ett fastighetsbolag på förmiddagen och då organiseras
av Fastighetsanställdas Förbund och på eftermiddagen eller nästa dag kan
den anställde utföra tjänster inom kommunens äldreomsorg och då organiseras av Kommunal.
Detta förhållande anser vi vara frustrerande för både medlemmen och företaget.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att organisationstillhörigheten/gränsdragningen inom Samhall görs om så att
det inom service- och tjänstesektorn endast är ett fackförbund som organiserar de anställda.

Utlåtande
Motionerna 13.86–13.87
13.86
att särskilt beakta problemet med att bedriva facklig verksamhet inom Samhalls
verksamheter samt
att de olika förbundens förmåga att ge medlemmarna inom Samhalls verksamhetsområde den service de behöver bedöms när organisations- och avtalsrätten fastställs.

13.87
att organisationstillhörigheten/gränsdragningen inom Samhall görs om så att det
inom service- och tjänstesektorn endast är ett fackförbund som organiserar de
anställda.

Samhalls verksamhet står i ständig förändring. Från att tidigare ha haft en stor och omfattande egen verksamhet och produktion arbetar Samhall nu mer med entreprenader
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och inbyggd verksamhet ute hos olika kunder. Detta har resulterat i att det sedan några
år tillbaka endast finns ett kollektivavtal mellan de sju LO-förbund som Samhall har kollektivavtal med.
De förändringar som Samhall genomfört har medfört att våra medlemmar arbetar i flera olika verksamheter och med olika arbetsuppgifter. Detta har gjort att den fackliga organiseringen har försvårats för förbunden. För att underlätta den fackliga verksamheten
inom Samhall har de sju förbunden tecknat ett avtal med Samhall som ska underlätta det
tvärfackliga arbetet och därigenom medlemsservicen. Samhall ska bland annat tillhandahålla tvärfackliga expeditioner, som ska bemannas av de olika fackförbunden. Förbunden
har även stora möjligheter att arbeta tvärfackligt inför och under förhandlingar genom avtalet som skrivits med Samhall.
I förslaget till direktiv till en ny organisationsutredning ska människor som finns på en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd utredas särskilt och därigenom även Samhall.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.86 första att-satsen samt
att avslå motionerna 13.86 andra att-satsen och 13.87.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Bussförare
Motionerna 13.88–13.89
13.88
Bussförarnas organisationstillhörighet
Transportarbetareförbundet avd 4, Linköping
Anställda inom busstrafiken bör tillhöra Svenska Transportarbetareförbundet eftersom bussförarens arbetsplats är på vägarna där vi transporterar både
passagerare och gods. Vi anser att Transport är det naturliga förbundet för
sådan verksamhet. Linjetrafik, som upphandlas av landsting och kommuner,
bör anses som beställningstrafik och organiseras inom samma förbund som
beställningstrafiken. Dessutom arbetas det tydligen inom EU för att all tung
trafik, även buss, ska organiseras i samma transportförbund i framtiden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ändra beslutet om avtalsrätten för bussförare så att avtalsrätten för hela
bussbranschen tillfaller Svenska Transportarbetareförbundet.

13.89
Bussförarnas fackförbundstillhörighet
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
I dag finns endast två kommunalt ägda bussbolag som bedriver linjetrafik
och/eller beställningstrafik. Med detta som bakgrund är det enligt vår mening naturligt att avtals- och organisationsrätten för landets bussförare skall
tillfalla Svenska Transportarbetareförbundet. En majoritet bland landets
bussförare vill tillhöra Transport och på detta sätt hålla ihop Sveriges bussförare i ett och samma förbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla bussförare i linje- och beställningstrafik ska tillhöra Svenska Transportarbetareförbundet.

Utlåtande
Motionerna 13.88–13.89
13.88
att ändra beslutet om avtalsrätten för bussförare så att avtalsrätten för hela bussbranschen tillfaller Svenska Transportarbetareförbundet.
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13.89
att alla bussförare i linje- och beställningstrafik ska tillhöra Svenska Transportarbetareförbundet.

Motionerna 13.88 och 13.89 tar upp frågan hur bussförare ska organiseras i framtiden.
Precis som motionärerna beskriver kan det förekomma olika kollektivavtal för samma typ
av arbete. Detta är givetvis ett problem och kan öppna upp för att arbetsgivaren kan välja
kollektivavtal.
I förslaget till direktiv till en ny organisationsutredning lyfter styrelsen de problem som
kan uppstå om det finns flera avtal för samma typ av arbete. Frågan om bussförare ska
tillhöra Kommunal eller Transport bör därför hänskjutas till utredningen om en ny organisationsplan.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 13.88 och 13.89.

Debatt
I debatten deltog
Marja-Lena Lundberg, Transport
Christer Thilén, Kommunal

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 14
Internationella frågor

Internationella frågor
Anförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Kamrater! Nu ska vi tala om internationella frågor. Jag ägnade en hel del av mitt tal igår åt det, och vi har de
internationella frågorna i många delar av kongressmaterialet, allt för att visa
på det som vi faktiskt skriver, när vi skriver om internationella frågor i LO –
Förbund i samverkan.
Där säger vi redan i första stycket om internationell samverkan: ”Internationellt arbete måste därför vara en självklar och integrerad del av det fackliga vardagsarbetet.” Det tror jag att vi alla känner idag. Internationella frågor
är ingenting som ligger vid sidan om. Internationella frågor är ingenting som
kommer på sluttampen på ett tal därför att man måste säga något om det internationella, utan det vävs samman i allt vi gör.
I den här inledningen av debatten kring de internationella frågorna tänkte
jag, för att göra det enkelt att hänga med i de förslag till förändringar som vi
bär med oss från gårdagen, ägna mig åt att tala utifrån de riktlinjer som vi
har.
Det finns en del skrivet kring internationella frågor i LO – Förbund i samverkan. Det är sidorna 78–84. Jag vill redan nu föreslå att vi antar de sidorna
och också bifaller de att-satser som finns på sidorna 81, 83 och 84.
Men jag tänker inte gå igenom det så mycket. En del av det återfinns i
riktlinjerna. Det handlar väldigt mycket om hur vi ska arbeta i vårt interna
fackliga arbete här hemma. I det arbetet är, som ni kan se, de internationella
frågorna något som integreras i väldigt många av de frågor som vi arbetar
med gemensamt inom LO-familjen.
Därför går jag till riktlinjerna. Dem har vi diskuterat på tre olika parallella
seminarier igår. Jag tror att jag kan tala för både Janne Rydén och Hans-Olof
Nilsson. Det var vi tre som höll i de grupperna. Det var väldigt bra diskussioner. Det kommer ni att förstå, eftersom det har blivit några förslag till förändringar i de internationella riktlinjerna. De är i huvudsak att betrakta som
förstärkningar. Vi kanske tar ett steg till och ökar våra ambitioner något.
Jag tror att det är nödvändigt att vi i det internationella fackliga arbetet
höjer temperaturen något, så att vi verkligen ser till att facklig solidaritet leder till att fackliga fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet
blir en verklighet för löntagarna världen över.
Det är också inledningen i avsnittet i riktlinjerna: Mänskliga rättigheter i
arbetslivet. Där återfinns direkt den första förändringen utifrån det vi diskuterade i utskottsarbetet igår. Vi pratar ju om att vi ska arbeta utifrån de
grundläggande ILO-konventionerna. I allt det påtryckningsarbete som vi ska
bedriva ska de stå i centrum.
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Det finns ett förslag som är utdelat till er alla, så att ni kan följa med och
läsa det. Det finns ett förslag till förändring redan i andra stycket på sidan 56.
Det är för att kanske just påminna oss om att vi måste speeda upp. Trots att
vi har ansträngt oss fackligt under så många år – det är ju ingen ny företeelse
att vi arbetar internationellt och solidariskt och stöttar varandra – är det ändå
så som vi skriver i förslaget till tillägg i andra stycket under rubriken Mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Trots att vi har nått vissa framgångar finns det fortfarande 218 miljoner
barnarbetare och över 12 miljoner människor i slav- och tvångsarbete världen över. Kampen för de mänskliga rättigheterna måste därför också främjas
mer aktivt i den politik som vi för i internationella mellanstatliga organisationer, så som det redan stod här. Men vi exemplifierar med hur svårt det
faktiskt är i världen. Ibland kan man tro, när vi pratar om barnarbete, att det
nog nästan är utrotat, för nu tävlar ju de stora företagsledarna med att tala
om: I vårt företag har vi uppförandekoder och accepterar inte barnarbete.
Men uppenbarligen är det många som gör det, om det finns 218 miljoner
barnarbetare.
Då är det väl viktigt att göra det här tillägget. En av de viktiga arbetsuppgifterna för den nya, starka, internationella, fackliga samorganisationen som
jag talade om igår är just att se till att vi har ett aktivt arbete i relation till de
mellanstatliga, internationella institutionerna. När Världshandelsorganisationen samarbetar med olika länder, när Internationella valutafonden ger
stöd och när vi jobbar inom olika FN-organ, då ska också kraven på de åtta
kärnkonventionerna finnas med hela tiden.
Den andra viktiga frågan för IFS är att göra det som vi också gör nationellt, att vara med och stötta så att vi får fler och starkare fackliga organisationer världen över med högre organisationsgrad.
Nästa rubrik är Kapitalplaceringar. Det är en viktig fråga för oss som vi
har fått liv i alltsedan vi i samband med LOs 100-årsjubileum hade en stor
konferens här i Sverige med medverkan från all världens fackliga ledare, där
vi bestämde oss för att gå in i ett gemensamt projekt kring Worker’s capital,
där vi sade: Vi sitter alla, i så många länder, och har inflytande över kapital,
i första hand pensionskapital, där vi faktiskt kan utöva inflytande över hur
kapitalet placeras. Då är det väl dumt att inte också samarbeta kring det, så
att vi blir starkare.
Alltsedan dess har det varit ett arbete på gång i en arbetsgrupp under vår
gemensamma Världsinternational, där vi har jobbat med att utveckla arbetsformerna. Nu kommer det, tio år senare, att bli en konferens här i Sverige
den 9–10 oktober i år, så att vi knyter ihop det arbetet. Det är ett stort och
viktigt arbete där jag tror att vi egentligen bara ser början på vad vi kan göra
inom det här området.
I avsnittet Facklig organisering och anständiga arbetsvillkor tycker jag att
det är viktigt att vi verkligen lever upp till det vi skriver i första stycket, att
arbetet med globaliseringen ges en social dimension. Globaliseringen i sig är

INTERNATIONELLA FRÅGOR

261

varken ond eller god. Globaliseringen handlar ju om att vi har öppna gränser.
Varor, tjänster, kapital och arbetskraft flyttar sig världen över. Problemet är
bara att den sociala dimensionen har kommit på efterkälken, att demokratin
inte finns med tydligt i globaliseringen. Det är väl därför det är så viktigt att
globaliseringen är något som vi måste jobba med och påverka på nationell
nivå men också jobba med inom EU, för EU måste bli en mycket viktigare
aktör i kampen för en social dimension också på det globala planet.
EU kan faktiskt kliva fram och vara en viktigare aktör än någon annan
stormakt kan vara. På något sätt tillåter vi fortfarande USA att vara stormakten. Men om vi kunde ena oss i EU och kliva fram och att ta ett större ansvar,
då tror jag att en social dimension på det globala planet skulle vara snabbare
att nå, att inte enbart lita till att det är USA som ska hantera det. Vi vet att
det finns en tradition inom USA som jag ibland kan vara lite rädd för att vi
för in i EU. Det är ett visst mått av protektionism. Det får inte vara så att EU
i sin handelspolitik bygger in protektionistiska inslag. Därför är det viktigt att
vi hela tiden hjälps åt och utvecklar en handelspolitik inom EU där vi verkligen förmår att agera på den globala nivån.
Under rubriken Facklig organisering och anständiga arbetsvillkor finns
det en mening som jag skulle vilja lyfta fram som en nyckelmening i hela vårt
internationella fackliga arbete. Det är meningen: ”Varje oorganiserad arbetsplats i Sverige och i omvärlden innebär en försvagning av vår gemensamma
fackliga styrka.”
Det finns ett ömsesidigt samband som finns mellan oss i Sverige och fackliga organisationer i andra länder. Ibland är man själv den som är svag och
söker stöd från andra, och ibland är man själv den som i solidaritetens namn
förmår ge hjälp. Vi hänger samman. Att vi har 70 procents organisationsgrad
och ändå pratar om att vi vill höja den har betydelse inte bara för oss, utan
det har betydelse också för våra kamrater i andra länder. Om man i ett annat
land kanske har 10 procents organisationsgrad har det betydelse för oss om
de kämpar sig upp till 15–20 procent. Det hänger ihop – det måste vi hela
tiden se.
Under rubriken Facklig organisering och anständiga arbetsvillkor har vi
på sidan 59 gjort några tillägg utifrån den diskussion som vi hade igår. Det är
ett tillägg i första stycket som kan tyckas marginellt. Men när vi talar om detta med offentlig upphandling är det väldigt viktigt att det inte bara är kommuner och landsting som bevakar att det inte köps in produkter som tillverkas där kränkningar av grundläggande fackliga rättigheter finns, utan att man
gör det också i staten. Därför vill vi lägga till det lilla ordet ”stat” i första
stycket.
I det andra stycket kan det tyckas att vi gör en väldigt marginell förändring. Vi vill stryka tre bokstäver: CSR. Står vi då inte för CSR? Tycker inte
vi att företagen ska ha ett socialt ansvar? Men det blev en bra diskussion i ett
par av våra utskott igår om att CSR faktiskt är företagens egna regler. Företagen vill ha CSR. Det är ensidiga regler. Men vi ska inte ha ensidiga regler,
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utan vi ska kämpa för tvingande regler. Därför har vi strukit den lilla förkortningen CSR, för att markera att det är för företagen tvingande regler som vi
vill leva upp till.
Ett sätt att göra det är genom de globala ramavtalen. Kring just dem har
vi lagt in nästa lilla förändring. Det var också en viktig distinktion i det utskott som jag höll i: Det är klart att vi kan ha globala avtal, men vet vi verkligen att företagen ser till att det inte bara gäller de egna företagen utan också
underleverantörerna? Det är ofta där man har den svaga länken. Vi kan ha
företag som säger ”Vi ska inte ha några barnarbetare. Vi accepterar fackliga
organisationer” men som har underleverantörer där alla dessa kränkningar
återfinns: barnarbetare, slavarbetare och förbud för fackliga organisationer.
Därför vill vi lägga till att vi ska jobba för att utveckla de globala ramavtal
som omfattar allt det vi tycker är viktigt men att de ska gälla även underleverantörer. I den att-sats som finns därunder på sidan 59 gör vi ytterligare en
förändring. Vi tar bort ”CSR” även där, och i stället för att vi ”på sikt ska nå
bindande regler” skriver vi att vi vill ”uppnå bindande regler”. Vi behöver
inte skriva ”på sikt”, för vi skulle gärna ha dem i morgon dag, om det var möjligt. Vi ska inte ha ett mål som känns alltför avlägset. Här måste vi avsätta
resurser för att kunna nå dit i tid.
Det fackliga Europasamarbetet har vi pratat en del om. Jag hade med en
del i mitt tal, och John Monks talade mycket om det, så jag tänkte inte att
jag behövde säga så mycket om det. Det återfinns dessutom mycket i det
praktiska arbetet. Det fackliga Europasamarbetet är ju i praktiken ett nationellt arbete, så det återfinns en hel del i LO – Förbund i samverkan.
Vi har ändå några tillägg till texten och några ganska genomgripande ändringar som jag ska avsluta med. Ett litet men viktigt tillägg är längst ner på
sidan 60. Där har vi tagit med att vi inte bara ska satsa på att öka organisationsgraden utan också ”stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden”. Även
om vi i den här salen ser att det finns många kvinnor och kvinnor har en stark
ställning på svensk arbetsmarknad har vi fortfarande brister, men det finns
ännu större brister i många andra europeiska länder som inte ännu har kommit så långt när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, så det
var en viktig fråga att lyfta in.
I avsnittet talar vi om fördraget. Fördraget har vi senare en motion kring,
och den får leva sitt eget liv i debatten. Men jag vill ändå säga några ord om
fördraget.
Här har vi markerat hur viktigt det är, när vi ska jobba på den europeiska
nivån, att det finns ett grundläggande fördrag som för in de frågor som gör
det möjligt för oss att flytta fram positionerna fackligt. Här har vi skrivit att
med ett nytt fördrag, där EUs stadga för grundläggande mänskliga rättigheter
blir bindande, ökar också det juridiska stödet för dessa rättigheter, och riskerna för framtida Laval-fall minskar.
Det är inte här vi ska ha debatten om Laval-frågan, men det är här vi ska
hantera fördraget. Jag tror det är oerhört viktigt att vi ser detta, om vi har ett
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fördrag där stadgan blir jämställd med den fria rörligheten – det är ju det som
händer. På juridiskt språk talar man om primärrätt. Det blir primärrätt, och
då står de mot varandra. Om det blir ett nytt fördrag och de står i motsatsställning tvingas faktiskt domstolen att argumentera för vilken av dessa domstolen tycker ska vara överordnad och varför.
I Laval-fallet behövde de aldrig diskutera det. Vad de gjorde i Laval-fallet
var att ganska enkelt konstatera att den fria rörligheten – inte den sociala
stadgan – är primärrätt i dagens fördrag. Alltså kunde de ganska enkelt säga:
Då är det den fria rörligheten som har företräde, rent juridiskt.
Men är det juridiken som ska bestämma gränserna för vad vi har möjlighet att kräva fackligt? Nej, naturligtvis ska det inte vara juridiken, utan vi
måste göra detta till en politisk fråga. Därför har vi från Europafackets sida
sagt att när det nya fördraget är antaget, då ska vi kräva att ministerrådet och
kommissionen skriver under på vad vi har kallat ett socialt protokoll. Man
kan också kalla det ”social klausul”, men just nu är arbetsnamnet ”socialt protokoll”. Det ska vara kopplat till det som står i det nya fördraget.
Man kan se det sociala protokollet som ytterligare en pelare i det EUfackliga arbetet, där man gemensamt från EUs regeringschefer och från kommissionen säger att om det blir en konflikt mellan den fria rörligheten och de
grundläggande fackliga fri- och rättigheter som finns i rättighetsstadgan, då
har rättighetsstadgan företräde. Annars kommer vi inte att nå den sociala
dimensionen, som är så viktig om vi ska klara de andra målen i EU.
EU har i Lissabonfördraget, som det beskrivs här, för snart tio år sedan
insett att om man ska klara av att bli världens mest konkurrenskraftiga region, då ska man basera det på att man ska bli den främsta kunskapsregionen.
Då måste man se att det finns ett samband mellan den ekonomiska integrationen, den ekologiska och den sociala. Och då måste det finnas redskap för
att utveckla den sociala dimensionen, eftersom det är där som EU inte har
utvecklats fullt ut ännu. Där skapas det större förutsättningar med det nya
fördraget.
När vi talar om den sociala dimensionen är det viktigt att vi här i Sverige
och Norden tar ett extra ansvar också för det arbete som vi har runt Östersjön. Vi har flera av våra kamrater i organisationer runt Östersjön som är
ganska nya EU-medlemmar och ganska nya fria fackföreningar, även det börjar bli några år nu. Det är viktigt att vi samarbetar med varandra och får gemensam kraft att utveckla regionen.
Slutligen till sidan 61: Frågan om trafficking har vi lyft in i Europaavsnittet. Men den texten kunde naturligtvis lika gärna ha stått under rubriken om
det internationella fackliga arbetet på global nivå. Vi vill göra en förändring
kring frågan om trafficking i den meningen, genom att vi talar om att frågan
är angelägen och att vi på alla sätt ska jobba mot den. Men det ska vi göra i
dess olika former över hela världen. Det ska vi markera längst ner på sidan 61.
Men det som jag nu har berättat kring synen på fördraget och kopplingen
till det fackliga Europasamarbetet och Laval-frågan – för den är stor på eu-
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ropeisk nivå, det är ingen svensk företeelse, som John Monks sade och som
även jag sade i mitt inledningstal – måste vi vara tydliga här över vad vi vill
göra på europeisk nivå för att vi ska kunna nå en situation såväl i Sverige som
i övriga Europa där vi känner att de fackliga rättigheterna på allvar är förstärkta, att de fackliga rättigheterna på allvar är ohotade.
Därför vill vi lägga till ett antal att-satser, som ni ser på det papper som
är utdelat. Jag vill bara berätta om de att-satserna och varför vi valde just
dem.
Den första att-satsen, på sidan 62, handlar om att vi ska samarbeta med
fackliga centralorganisationer i andra länder för att verka för att kollektivavtalsmodellen finns kvar.
Sedan vill vi lägga till att-satsen: ”att LO verkar för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så att den
svenska arbetsmarknadsmodellen upprätthålls genom en hög kollektivavtalstäckning”. Den vill vi lägga in i de internationella riktlinjerna. Om vi ska kunna jobba efter detta krävs det förändringar av utstationeringsdirektivet. Då
hör det hemma i de internationella riktlinjerna.
Den andra att-satsen är: ”att LO verkar för att den fria förenings- och förhandlingsrätten säkerställs och att rätten att vidta stridsåtgärder för att upprätta kollektivavtal garanteras inom EU och att rätten att vidta sympatiåtgärder över nationsgränserna garanteras”. Delvis handlar det om ratificeringen,
eftersom rättighetsstadgan blir rättsligt bindande. Men det handlar också om
det sociala protokollet.
Den tredje nya att-satsen är: ”att LO nationellt och internationellt verkar
för att lagstiftningen inte motverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen
och att det tillägg i form av ett socialt protokoll som har utarbetats av
Europafacket antas av EU, långsiktigt en femte grundpelare”. Det vill vi också lyfta in här, för det är en fråga som vi måste hantera på internationell nivå,
som ni förstår.
Vi har här också velat lyfta in frågan om ratificeringen av ILOs konvention 94 genom den nya att-satsen ”att LO ska fortsätta sitt arbete för att få
Sverige och andra länder att ratificera ILOs konvention nr 94 om arbetsklausul i offentlig upphandling samt för att principerna tillämpas av internationella organisationer, för att motverka dumpning av löner och arbetsvillkor”.
Den finns i LO – Förbund i samverkan, och jag tror att den finns på ytterligare ett ställe i vårt kongressmaterial, i riktlinjerna. Men det är viktigt att den
finns här, för det handlar också om att se till att det är en gemensam angelägenhet inte bara här utan också för hur konventionen ratificeras i andra länder i Europa.
Nästa att-sats, ”att LO verkar för en förstärkt social dimension av globaliseringen, för att åstadkomma en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar
utveckling”, har funnits sedan tidigare.
Sedan vill vi lägga till att-satsen ”att LO agerar för att människohandel elimineras som företeelse” för att verkligen vara tydliga i den frågan.
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Till detta vill jag yrka bifall. Det är styrelsens förslag med anledning av de
förslag som kom in igår från de tre utskotten.
Jag vill avsluta med att säga: I de tre utskotten kom det fram också andra
förslag, som är kopplade till en del av de förslag som jag nu har talat om. Det
gäller att vi ska sätta press på den svenska regeringen, att vi ska jobba för att
utstationeringslagen ska förbättras och så vidare. De frågorna, liksom egentligen det materiella i de tre att-satserna, hör bättre hemma i debatten kring
den svenska modellen.
Därför skulle jag vilja vädja till kongressen att vi tar debatten om de frågorna i debatten om den svenska modellen. Vi ska givetvis debattera motionen och skrivningarna om fördraget. Men det som rör det som är kopplat till
den svenska modellen, det flyttar vi till avsnittet om den svenska modellen
under punkt 17, Arbetsliv och produktivitet, så att vi inte får två parallella
diskussioner. Vi ska ju inte diskutera svensk modell under det internationella
avsnittet.
Sedan har jag något som kanske är en liten nyhet för er som sitter vid podiet. Jag ska sätta er på prov. När vi har diskuterat dessa frågor i styrelsen har
vi tyckt att det var viktigt att vi har med detta i det internationella avsnittet
men också i det avsnitt i riktlinjerna som hanterar hur vi agerar på svenskt
plan. Vi vill därför ha de tre första nya att-satserna som jag berättade om
även i avsnittet Arbetsliv och produktivitet. Det gäller också ett par till, som
handlar om hur vi agerar på svenskt plan.
Det är något som ett presidium inte brukar gilla. Ska vi behandla exakt
samma att-satser två gånger? Tänk om vi fattar beslut som är motstridiga! Då
brukar det normala vara att man säger: Nu fattar vi ett beslut, och när vi
kommer till nästa diskussion, då är det de tre att-satserna som gäller. Men nu
vill jag, kära presidium, att vi vänder på det. Jag vill att diskussionen ska
komma under Arbetsliv och produktivitet. Blir det då förändringar i de tre
att-satserna får vi göra konsekvensändringar i det internationella avsnittet.
Då tror jag att vi ger kongressen de allra bästa förutsättningarna att jobba
med den här frågan.
Debatten om hela den kraft vi ska lägga för att säkra den svenska modellen, internationellt och nationellt, tar vi under Arbetsliv och produktivitet.
Men vi lyfter in tre av att-satserna också i avsnittet om internationella riktlinjer.
Med de förslagen till förändringar yrkar jag bifall till förslagen till förändringar och förslaget till riktlinjer. Jag har redan yrkat bifall till de avsnitt som
finns i rapporten LO – Förbund i samverkan.
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LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Fördjupad internationell
samverkan

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan avsnittet Fördjupad internationell samverkan behandlar internationella frågor. Text såväl som förslag till att-satser kompletterar det internationella avsnittet i de till LO-kongressen föreslagna riktlinjerna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 78–84 samt
att bifalla att-satserna på sidorna 81, 83 och 84.

Beslut
Kongressen beslutade
att hänskjuta beslutet till punkt 19.
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Globalt
LO – Förbund i samverkan, sid 78–81
Riktlinjerna, sid 56–59
Motion 14.1
14.1
Använd löntagarnas pensionskapital för att nå fackliga
rättigheter i världen
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
En motion till 2004 års LO-kongress från Handels, Byggnads och Kommunals stockholmsavdelningar ledde till ett beslut att LO ”skulle verka för att
en bred debatt förs inom fackföreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet”. Det ledde i sin tur bl.a. fram till att en LO-kommitté med
representanter för 12 medlemsförbund gav ut rapporten ”Ägaransvar och
ägarmakt”. En bra grund för debatt och åtgärder.
En av de viktigast punkterna kommittén tog upp var att löntagarägt kapital borde användas för att över hela världen kämpa för att människor inte
ska tvingas arbeta under oacceptabla arbetsförhållanden och arbeta för att
trygga grundläggande fackliga rättigheter. Man bör arbeta, med den makt
som löntagarägt kapital kan ge, för att företagen ska förmås att följa åtta angivna ILO-konventioner:
1. Nr 87: Rätten att bilda och ansluta sig till en facklig organisation.
2. Nr 98: Skydd mot antifacklig diskriminering och rätt till kollektiva
förhandlingar.
3. Nr 29: Motarbetande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete.
4. Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete.
5. Nr 111: Skydd mot diskriminering.
6. Nr 100: Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.
7. Nr 138: Minimiålder för arbete.
8. Nr 182: Värsta former av barnarbete.
I slutändan är detta viktigt för levnadsvillkoren för alla människor i hela världen.
Nedanstående kan stärka det fackliga arbetet också i länder där det i dag
är svårt att verka för goda arbetsvillkor för arbetstagarna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att uppmana fackligt aktiva ledamöter i Sveriges riksdag att där motionera
om att AP-fonderna (som 2005 förvaltade aktier värda mer än 800 000
miljoner kr) i sitt reglemente uttryckligen ska bli skyldiga att arbeta för
att företag, där de är aktieägare, följer dessa åtta ILO-konventioner,

268

INTERNATIONELLA FRÅGOR

att gemensamt med andra fackliga organisationer i Sverige söka förmå arbetsgivarnas organisationer att gå med på att företag där AMF Pension,
AFA och Alecta (gemensamma för arbetstagare och arbetsgivare) äger
aktier (totalt ca 850 000 miljoner kr 2005) ska påverkas att följa de åtta
ILO-konventionerna samt
att genom kontakter med fackliga organisationer över hela världen ta initiativ till att löntagarägt kapital internationellt används för att förmå företag
att följa de angivna ILO-konventionerna.

Utlåtande
Motion 14.1
14.1
att uppmana fackligt aktiva ledamöter i Sveriges riksdag att där motionera om att
AP-fonderna (som 2005 förvaltade aktier värda mer än 800 000 miljoner kronor)
i sitt reglemente uttryckligen ska bli skyldiga att arbeta för att företag, där de är
aktieägare, följer dessa åtta ILO-konventioner,
att gemensamt med andra fackliga organisationer i Sverige söka förmå arbetsgivarnas organisationer att gå med på att företag där AMF Pension, AFA och Alecta
(gemensamma för arbetstagare och arbetsgivare) äger aktier (totalt ca 850 000
miljoner kronor 2005) ska påverkas att följa de åtta ILO-konventionerna samt
att genom kontakter med fackliga organisationer över hela världen ta initiativ till att
löntagarägt kapital internationellt används för att förmå företag att följa de angivna ILO-konventionerna.

På LO-kongressen 2004 beslutades att LO skulle verka för att en bred debatt förs inom
fackföreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet. Under 2005 och 2006
drev LO tillsammans med förbunden ett gemensamt projekt – Ägarmaktsprojektet – som
behandlade frågor om fackliga organisationers ägaransvar och hur deras ägarmakt ska
användas. Det övergripande syftet med projektet var att skapa en mer samlad facklig,
social och etisk profil när det gäller synen på vad som ska styra investeringar av det
gemensamma kapitalet.
Projektet utmynnade i en slutrapport: Ägaransvar och Ägarmakt. Denna rapport godkändes av LOs styrelse den 15 maj 2006. I rapporten föreslogs att de policyfrågor som arbetet utmynnade i ska utgöra LOs etiska placeringsriktlinjer samt att dessa ska hanteras
i en förbundsgemensam placeringskommitté. De åtta grundläggande ILO-konventionerna
om mänskliga rättigheter i arbetslivet är basen för LOs placeringsriktlinjer, vilket återigen
slogs fast i detta arbete.
Arbetet resulterade i att LOs ordförande sände ett öppet brev till finansmarknadsministern i juni 2007 med krav på att riksdagen bör besluta om en ram för AP-fondernas etiska riktlinjer och ägarpolicy. I november 2007 kom ett direktiv från finansdepartementet
till en utredning som ska granska AP-fondernas riktlinjer för miljö och etik och eventuellt
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föreslå förändringar i den nuvarande ordningen. Direktivet innehöll även uppdraget att se
över LOs förslag om att riksdagen ska besluta om placeringsinriktningen på området miljö och etik, detta som ett sätt att öka allmänhetens förtroende för AP-fonderna. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 28 november 2008.
LO har sedan tidigare medverkat till att AMF Pension och AFA antagit etiska placeringsregler som ställer krav på att de företag man investerar i ska respektera principerna och
rättigheterna i de åtta grundläggande ILO-konventionerna. Dock räcker det inte enbart
med att placeringsregler antagits, utan det krävs också ett fortlöpande aktivt arbete för
att säkerställa att placeringsreglerna också tillämpas i relevanta fall. När det gäller Alecta
saknar LO representation, utan där är det PTK-anslutna förbund som är representerade. I
det sammanhanget är det värt att erinra om att LO, TCO och SACO, i enlighet med ett träffat samarbetsavtal om internationellt fackligt arbete, eftersträvar en samsyn och likartat
agerande i globala fackliga frågor.
Vidare föreslogs i rapporten att arbetet med en förstärkt etisk policy inte endast skulle
utgöra krav för de egna placeringarna, utan att LO och förbunden även ska ställa krav på
andra svenska förvaltare – inte minst i de sammanhang då det finns facklig representation i styrelsen.
LO lanserade i samband med sitt 100-årsjubileum (1998), förslaget att löntagarnas
pensionskapital, inte bara i Sverige, utan även globalt, skulle användas som påtryckningsmedel för att få företag att förmås att respektera de universella grundläggande
mänskliga rättigheterna i arbetslivet som de fastställts av ILO. En gemensam kommitté
mellan Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, de Globala Facken (Global Union
Federations, GUF) och TUAC som är den fackliga rådgivande kommittén till OECD, bildades. (Hemsida www.workerscapital.org)
Uppgifterna för kommitténs arbete var två. För det första att den demokratiska internationella fackföreningsrörelsen skulle inom sig skaffa kunskap om hur det såg ut när det
gäller löntagarnas pensionskapital och för det andra att skapa ett informationsflöde på
webben mellan fackföreningarna i världen. Den första uppgiften är till största delen
genomförd.
Syftet med att lägga information på en facklig hemsida är att den ska ge facken i världen information om kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Målsättningen är
att hemsidan används aktivt, både för att lämna information om när kränkningar sker och
använda informationen för att gemensamt genom dialog förmå företagen att bättra sig
och, om det inte fungerar, att i sista hand hota med att ta bort investeringar.
2008 är det 10 år sedan arbetet startades. LO har i kommittén föreslagit att arbetet
utvärderas och att kommittémötet 2008, under LOs värdskap, ägnas åt att arbeta fram
metoder för att göra arbetet än effektivare, och därmed åstadkomma bättre resultat.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.1 andra och tredje att-satserna samt
att anse motion 14.1 första att-satsen besvarad.
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Debatt
I debatten deltog
Tony Berggren, Skogs och Trä
Tormod Nesset, IF Metall
Johan Lindholm, Byggnads
Ulf Edström, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtanden,
– Riktlinjerna, sidorna 56–59 inkl. ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Tony Berggrens, Skogs och Trä yrkande om att till sista att-satsen på
sidan 59 lägga till: att se över möjligheten till en internationell strejkfond
samt
– Tormod Nessets, IF Metall tilläggsyrkande till motion 14.1:
att LO verkar för att internationella frågor ska finnas med som prioriterade arbetsområden hos alla LO-distrikt samt
– att LO verkar för att utbildning i internationella frågor med inriktning på
förbundsövergripande samarbete. Styrelsen yrkade bifall till den andra
att-satsen.
Kongressen beslutade
att avslå första att-satsen i Tormod Nessets, IF Metall tilläggsyrkande,
att avslå Tony Berggrens, Skogs- och Trä tilläggsatt-sats till Riktlinjerna,
sidan 59,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 14.1,
att bifalla andra att-satsen i Tormod Nessets, IF Metall tilläggsyrkande,
att bifalla styrelsens utlåtande över LO – Förbund i samverkan sidorna
78–81 samt
att bifalla Riktlinjerna sidorna 56–59 med kompletteringar från utskottsarbetet.
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Europa
LO – Förbund i samverkan, sid 81–84
Riktlinjerna, sid 60–62
Folkomröstning
Motion 14.2
14.2
Folkomröstning om EUs unionsfördrag
Bygg 12:an, Göteborg
EUs regeringschefer har kommit överens om ett nytt unionsfördrag. Vad det
nya unionsfördraget innehåller eller hur det kommer att påverka oss LOmedlemmar har det varit tyst om. Helt klart är att mer makt och fler beslut
ska överföras till EU.
På ledarsidan i LO-tidningen den 11 maj 2007 skriver man att överläggningarna om det nya unionsfördraget har skett under stort hemlighetsmakeri
mellan regeringscheferna, och att fördraget kan medföra att marknaden definitivt tar hem segern, med oöverskådliga konsekvenser för jämlikhet och
rättvisa.
I dagsläget är det bara vänsterpartiet och miljöpartiet av våra riksdagspartier som vill ha en folkomröstning om unionsfördraget.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO på bred front, tillsammans med socialdemokraterna, arbetar för en
folkomröstning i Sverige om unionsfördraget.

Utlåtande
Motion 14.2
14.2
att LO på bred front, tillsammans med socialdemokraterna, arbetar för en folkomröstning i Sverige om unionsfördraget.

Förslaget om folkomröstning om EUs nya fördrag behandlades redan på LO-kongressen
2004. Kongressen beslutade att avslå förslaget.
Diskussionen under 2004 gällde det ”konstitutionella fördraget”, som utarbetats av
EUs så kallade konvent. Innehållsmässigt är det i stort sett samma förslag som nu stats-
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och regeringscheferna i det Europeiska rådet ställt sig bakom. Några principiella förändringar är att EUs fördrag inte ska ersättas av ett nytt utan ändringarna ska föras in i de befintliga fördragen. Artikeln om flagga, hymn med mera försvinner. Det skrivs inte in i
fördraget att EU-rätt gäller över nationell rätt. Den rättighetsstadga som EU-länderna år
2000 ställde sig bakom som en högtidlig deklaration blir även med det nya förslaget bindande men den skrivs inte in i sin helhet i fördraget.
Diskussionen inom konventet var i stort sett helt öppen för en europeisk debatt. Att ha
ett speciellt konvent med bland annat deltagare från de nationella parlamenten hade tidigare endast använts då man arbetade fram rättighetsstadgan. När stats- och regeringscheferna, efter de franska och nederländska nejen, under 2006 åter tog upp diskussionen
om fördraget skedde det bakom stängda dörrar – ingen europeisk debatt om de frågor
som diskuterades. Metoden är minst sagt tveksam men kan ha varit nödvändig för att få
fram politiska kompromisser. Knappast någon av de sakfrågor som hade diskuterats och
fått en lösning inom konventet förändrades under dessa hemliga förhandlingar. Det betyder att sakfrågorna ändå varit uppe till offentlig debatt under konventets behandling.
LO lämnade ett remissvar över konventets förslag. De brister som LO såg var bland annat att kravet om att införa rätten att vidta internationella sympatiåtgärder i rättighetsstadgan inte tillgodosetts. Vidare ansåg LO att det är ILOs praxis som ska följas vid
tolkning av grundläggande rättigheter i arbetslivet. Bland fördelarna framhöll LO bland
annat att EU ska vara en social marknadsekonomi, vilket innebär möjligheter att i olika
sammanhang begränsa spelrummet för marknadskrafterna, att ett nytt övergripande mål
införs om full sysselsättning och att de europeiska arbetsmarknadsparternas ställning
stärks.
Att förslaget innebär att fler beslut kan tas med kvalificerad majoritet är en nödvändighet i ett EU med 27 eller fler medlemmar. Detta är också ett avgörande skäl till att Europafacket med stöd av LO sedan länge kräver att fler beslut i till exempel miljö- och
arbetsrättsfrågor i regel borde tas med kvalificerad majoritet.
Den viktigaste framgången var att Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna skulle skrivas in i det nya fördraget. Om denna rättighetsstadga blir bindande innebär det att EU i all sin verksamhet måste väga in frågan om grundläggande rättigheter, såsom strejkrätten. Smolket i glädjebägaren är att rättighetsstadgan inte uttryckligen omfattar rätten att vidta internationella sympatiåtgärder. I det nya förslaget har, i
stället för att skriva in rättighetsstadgan i fördraget en mening införts om att rättighetsstadgan är bindande för EU och medlemsstaterna när de inför EU-regler. Juridiskt sett har
detta samma effekt. När Europafacket på sin kongress i Sevilla 2007 diskuterade förändringen av fördraget ställdes kravet på att rättighetsstadgan skulle bli bindande som ett
villkor för ett ja till ett nytt fördrag. Den europeiska fackföreningsrörelsen stödjer alltså
det nya förslaget till fördrag men har samtidigt uttryckt stark kritik mot att Storbritannien
och Polen tillåts göra undantag från regeln om en bindande rättighetsstadga. En tydlig
förbättring finns i det nya förslaget jämfört med det konstitutionella fördraget, nämligen
att skrivningarna om energi och klimat mot bakgrund av de senaste årens diskussioner
har blivit mer långtgående.
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De synpunkter som LO förde fram om det konstitutionella fördraget gäller med andra
ord även för det nuvarande förslaget till nytt EU-fördrag. Inte heller ställningstagandet till
tillvägagångssättet, Riksdagsbeslut eller folkomröstning, har förändrats av de skillnader
som finns mellan de två fördragsförslagen. Tvärtom, i och med att de formella, konstitutionella delarna har minskats har argumenten för en folkomröstning blivit svagare. I en
diskussion om folkomröstning är det också nödvändigt att klargöra vilka alternativ som
finns. Med en aldrig så omfattande informationsverksamhet kan man knappast få fram
betydelsen av alla de hundratals förändringarna så att alla väljare kan göra en egen avvägning mellan positivt och negativt inför att man lägger sin röst. Kanske är ändå det viktigaste påpekandet att ett nej till det nya förslaget innebär att man säger ja till allting i de
befintliga fördragen.
Eftersom frågan om folkomröstning eller ej är principiellt densamma som vid förra LOkongressen vill vi citera vad den dåvarande LO-styrelsen skrev:
”Sverige är en parlamentarisk demokrati där medborgarna i allmänna val avgör vilken
politisk inriktning som ska leda landet. Systemet bygger på att valda representanter i
Riksdagen fattar de avgörande besluten och att de även tar ett ansvar inför väljarna.
I några få principiellt viktiga frågor anses det lämpligt att rådfråga medborgarna i en folkomröstning. Denna möjlighet har hittills använts ytterst sparsamt och under de senaste
folkomröstningarna har Riksdagspartierna förbundit sig att respektera resultatet. Omröstningarna har därmed i praktiken varit beslutande.
1994 anordnades en folkomröstning om Sverige skulle bli medlem i EU. Resultatet blev
positivt och Sverige är medlem sedan 1995. Enligt styrelsens uppfattning finns det ingenting i förslaget till nytt fördrag som principiellt skiljer sig från vad folkomröstningen 1994
handlade om.”

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 14.2.

Debatt
I debatten deltog
Tord Persson, Byggnads
Sabah Larsson, Kommunal
John-Erik Sjölander, Skogs och Trä
Martin Viredius, Transport
Tomas Emanuelsson, Byggnads
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen
Lars Nyberg, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtanden samt
– Tilläggsförslag från utskottsarbetet till Riktlinjerna LO – Förbund i samverkan, sidorna 78–84.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 14.2,
att bifalla Riktlinjerna sidorna 60–62 med kompletteringar från utskottsarbetet samt
att bifalla LO – Förbund i samverkan, sidorna 78–84.
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Val till Europaparlamentet
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället
och politiken – en ideologisk fackförening, sid 94–95
Motion 14.3
14.3
EU
Kommunal Norrbotten
Det är viktigt att information och budskap går ut till medlemmarna för att
val ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Vi föreslår att LO verkar för
att sprida tydlig information om valet till EU-parlamentet år 2009.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan, del av avsnittet Facket i samhället
och politiken en ideologisk fackförening, sidorna 94–95
Motion 14.3
14.3
att sprida tydlig information om valet till EU-parlamentet år 2009.
Motion 14.3 för fram det mycket viktiga förslaget om tydlig information till medlemmarna
inför valet till Europaparlamentet 2009. Vid de tre hittillsvarande valen har valdeltagandet varit 42, 38 respektive 37 procent. Sverige som brukar ha bland de högsta siffrorna
för valdeltagande i de allmänna valen hamnar när det gäller Europaparlamentet i gruppen
med det lägsta valdeltagandet. Två naturliga förklaringar till det låga valdeltagandet är
otillräcklig information och fel information. Intresset från massmedia är mycket lägre och
valarbetarna i de politiska partierna engagerar sig inte lika mycket som i allmänna val.
Det bästa sättet att öka intresset och valdeltagandet måste vara att ändra innehållet i informationen så att väljarna tydligare inser vad dessa val faktiskt gäller. Vilka frågor beslutas inom EU? Vilka politiska skiljelinjer finns mellan politikerna i Bryssel och Strasbourg?
Under valrörelsen inför valet till Europaparlamentet 2004 blev frågan om tjänstedirektivet en viktig valfråga. Betydelsen av hur tjänstedirektivet utformades gick dock inte att
nå ut med tillräckligt för att ”väcka” väljarna. Det visade sig senare att arbetarrörelsen
lyckades vända det hot som förslaget till tjänstedirektivet innebar till en framgång med
ett direktiv som utan sidoeffekter på arbetstagarnas situation kan bli till fördel för tjänstehandeln. Kunskapen om detta är nu mera spridd än vad frågan var under valrörelsen.
Med ett faktiskt exempel på betydelsen av rätt ledamöter i Europaparlamentet blir argumentationen lättare.
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Vaxholm-Laval-fallet blev ytterligare en väckarklocka över hur viktiga besluten inom
EU är för hela det svenska kollektivavtalssystemet och våra fackliga rättigheter. Det handlar både om att på ett korrekt sätt implementera EU-regler och om att via våra representanter i bland annat europaparlamentet göra EU-reglerna lättförståeliga. Politikernas
beslut måste bli så tydliga att det faktiska beslutsfattandet inte flyttar över till EG-domstolen. Mot bakgrund av dessa exempel bör det bli lättare att få förståelse hos arbetstagarna för vikten av att engagera sig i EU-frågorna.
2009 års valrörelse måste också bli den första valrörelsen inför ett europaparlamentsval då de institutionella frågorna inte dominerar valdebatten. Valrörelsen ska inte handla
om beslutsvägar och andra frågor om hur EU är konstruerat. Det ska handla om Europaparlamentet och de frågor som ska avgöras där under den kommande mandatperioden.
Frågor som sysselsättning, arbetstagarnas rättigheter, arbetsvillkor, miljö – med andra
ord den sociala dimensionen.
I kongressrapporten LO – Förbund i samverkan behandlas även det fackligt-politiska
samarbetet inom Europa (sidorna 94–95). Där beskrivs bland annat det fackligt-politiska
samarbetet inom Norden, som har funnits i över 120 år. Sedan medlemskapet i EU har
också det direkta samarbetet med de socialdemokratiska europaparlamentarikerna blivit
allt intensivare. Inför 2009 års valrörelse har LO och Socialdemokraterna, i samarbetet
med våra europaparlamentariker, påbörjat informationen om valet mycket tidigt. En gemensam tidning – Dagens Europa – kom med ett första nummer i början av 2007 och det
andra numret kom i början av 2008. Det numret knöt an till det rådslag som det Europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) har genomfört för att komma fram till ett socialdemokratiskt program för hela EU. Det tredje numret ska komma i början av 2009 och är
planerat att ha inriktningen valmanifest.
Förutsättningarna att informera om sakfrågorna på EUs dagordning är bättre inför det
kommande valet än tidigare. Planeringen har börjat tidigare och material produceras redan. Det som ändå avgör resultatet av valrörelsen är hur vi lyckas engagera tillräckligt
många valarbetare. Det är nödvändigt att få en förståelse hos parti- och LO-medlemmar
att inför valet till Europaparlamentet arbetar man för våra politiska idéer av precis samma
skäl som inför de allmänna valen. Detta behövs för att det ska bli fler ledamöter i Europaparlamentet som kämpar för de för arbetstagarna avgörande frågorna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 94–95,
att bifalla att-satsen på sidan 95 samt
att bifalla motion 14.3.

Debatt
I debatten deltog
Stefan Löfven, IF Metall
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– LO – Förbund i samverkan, sidorna 94–95.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 14.3 samt
att bifalla LO – Förbund i samverkan, sidorna 94–95.
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Social stadga
Motion 14.4
14.4
Ett europeiskt fackligt upprop för en social stadga!
Byggettan, Stockholm
Hinder har skapats beroende på människors misstroende och uppfattningar
om vad som verkligen är ett långsiktigt, uthålligt välstånd. Samtidigt med att
EU välkomnar nya länder till sin gemenskap, krockar allt som oftast världsbilder och kulturer på ett sådant sätt att det som redan uppnåtts i välstånd
genom fackligt/politiskt arbete raseras till förmån för den s.k. globala ekonomin, med ett övergripande mål om att Europa ska bli en ledande världsekonomi. Kapitalets fria spelutrymme blir i den europeiska gemenskapen friare
än människors frihet att välja social trygghet med ett exempelvis fungerande
skattesystem, mantrat om de höga skatternas fördärv trummas in i människor utan att ställa det i relation till kortsiktiga vinster efter utförda arbeten
med svarta löner.
Vi söker en långsiktigt uthållig lösning på allas gemensamma klimathot
av uppvärmning och av ökad koldioxid, men hänger oss att hämningslöst låta
kapitalet växa utan att det tas sociala eller miljömässiga hänsyn till dess kontraproduktivitet.
Det är hög tid att den svenska arbetarrörelsen startar en budkavle, ett
upprop mot en utveckling som innebär att det fria kapitalets rörlighet får en
övergripande rätt i förhållande till ett generellt socialt skyddsnät avseende
skola, vård och omsorg som omfattar alla medborgare i Europa.
I Estland och Lettland förvägras infödda ryssar ett självklart medborgarskap. I Polen finns en inbyggd struktur där löner vanligen betalas 50 procent
svart, vilket för övrigt är ett växande problem i flera EU-länder. En utvidgad
informell sektor i hela Europa är ett hot mot den enskildes trygghet på lång
och kort sikt, samtidigt förutsättning för ett samhälle utan demokratiska rättigheter och politikens abdikation till förmån för det fria kapitalet.
Sverige och Norden används ofta av externa statsvetare som ett gott exempel på ett demokratiskt stabilt land som håller ihop under både hög- och
lågkonjunktur. Samtidigt är det länder som anses ha en facklig/politisk samarbetsmodell som ett viktigt bärande fundament för stabil utveckling och
harmoni. Det är dags att i en värld med global utveckling, uppvärmning och
gryende rustning av kärnkraft att ställa krav om förnuft och perspektiv. Därför bör svensk fackförening arbeta för ett samlat upprop, en samlad budkavle
för allas rätt till en social stadga jämställd med det fria kapitalets rätt till rörlighet.
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Vi föreslår att LO verkar för
att ett europeiskt fackligt upprop genomförs för en social stadga skyddad
politiskt av en demokrati grundad på fackligt/politiskt samförstånd och
engagemang.

Utlåtande
Motion 14.4
14.4
att ett europeiskt fackligt upprop genomförs för en social stadga skyddad politiskt
av en demokrati grundad på fackligt/politiskt samförstånd och engagemang.

Motionärens önskemål om att fackföreningsrörelsen ska genomföra ett upprop för en social
stadga skyddad politiskt av en demokrati grundad på facklig/politiskt samförstånd och engagemang har ett mycket gott syfte. Att alltid kämpa för ett socialt hållbart Europa är och
måste vara vår främsta uppgift. Ett upprop för ett socialt Europa har LO inte svårt att ställa
sig bakom. När det däremot gäller ett upprop för en social stadga är det svårare, eftersom
vi menar att detta redan finns, dels stadgan för arbetstagarnas grundläggande sociala rätttigheter från 1989, dels i förslaget till Lissabonfördrag stadgan om grundläggande rättigheter som (om fördraget kommer att godkännas) blir bindande. Arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter behandlas dessutom i det sociala kapitlet i EUs fördrag.
Kampen för full sysselsättning och att tillvarata arbetstagarnas intressen är LOs främsta uppgift även i Europasamarbetet. Målet är att stärka löntagarnas ställning på en arbetsmarknad med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster. Utvecklingen av
det europeiska samarbetet skapar förutsättningar för fred, välstånd, en mer rättvis fördelning och ett jämställt samhälle. Gränsernas minskande betydelse ställer oss också inför nya utmaningar. I arbetslivet finns en obalans mellan kapital och arbete som medverkar till otrygga anställningar och sätter press på löner och arbetsvillkor. Investeringar,
etableringar, sammangående och flytt av företag styrs ofta av en strävan att uppnå konkurrensfördelar med hjälp av dåliga löne- och arbetsvillkor. Ibland urartar det till dumpning såväl arbetsrättsligt som socialt. EU har en unik möjlighet att reglera marknaden genom arbetsrättsliga minimiregler som blir bindande för alla medlemsländer.
Därför är det viktigt att de fackliga organisationerna har ett starkt engagemang. Ett bra
Europaarbete kan bidra till ett mer solidariskt Europa. Arbetet måste utgå från det fackliga uppdraget men det är också viktigt med ett vidare samhällsperspektiv, delaktigheten
måste öka på alla nivåer, centralt, regionalt och lokalt.
De fackliga frågorna har under lång tid fått en allt större plats i EU-arbetet. Första gången arbetsmarknadens parter blir omnämnda i EUs fördrag är i den så kallade Enhetsakten
från 1986. Kraven på sociala rättigheter växte under 80-talet och vid Europafackets kongress i Stockholm 1988 lovade kommissionsordföranden Jacques Delors att tillgodose
det. Kommissionen utarbetade ett socialt handlingsprogram vars syfte var att främja den
sociala dimensionen. 1989 antogs europeiska gemenskapens stadga om arbetstagarnas
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grundläggande sociala rättigheter. I Maastricht fogades ett socialt protokoll till fördraget.
Storbritannien ställde sig utanför. Först vid nästa fördragsrevision i Amsterdam 1996, när
Storbritannien fått en Labourregering kunde det föras in i fördraget och därmed bli rättsligt bindande. I fördraget står nu att EU ska främja sysselsättning, förbättra levnads- och
arbetsvillkor, åstadkomma ett socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter
och en utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktig hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning.
Amsterdamfördraget slår fast att kommissionen ska samråda med arbetsmarknadens
parter innan den lägger fram förslag på arbetsmarknadens område. Parterna har också
getts rätt att reglera olika sakfrågor på Europanivå. Detta ger oss betydande möjligheter
att påverka beslut inom EU och parterna har sedan dess använt möjligheten att förhandla
fram avtal. Hittills har tre avtal blivit upphöjda till lagstiftning av EU och andra har förhandlats som självständiga avtal mellan parterna.
Om det nya Lissabonfördraget blir ratificerat blir stadgan om grundläggande rättigheter bindande, vilket är en stor framgång som LO har kämpat för under många år.
Att säkerställa den sociala dimensionen inom EU är alltid Europafackets viktigaste uppgift.
På Europafackets kongress i Sevilla 2007, beslutades om att bli mer offensiva bland
annat därför att många regeringar idag ifrågasätter den sociala dimensionen i Europa.
Därför har Europafacket besluta att gå till offensiv på bred front inom ett antal områden.
EFS ska arbeta för en social europeisk arbetsmarknad med bland annat fler och bättre
jobb och full sysselsättning, europeiska grundnormer när det gäller arbetsvillkor, fackliga
rättigheter, hälsa och säkerhet, bekämpa och vända den ökande trenden mot osäkra
anställningar, kampanj för höjda minimilöner och för reallöneökningar för de europeiska
arbetstagarna, avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män, ta fram ett starkare ramdirektiv för information och konsultation och medbestämmande, alltid främja jämställdhet,
alltid bekämpa rasism, diskriminering och främlingsfientlighet, kampanj för fackliga rätttigheter och rätten till gränsöverskridande sympatiåtgärder, erövra debatten om flexicurity, kräva förbättringar av befintliga direktiv såsom arbetstidsdirektivet, EWC –
direktivet (Europeiska företagsråd) och bemanningsdirektivet.
Om den sociala dimensionen ska uppfyllas på ett för oss acceptabelt sätt är också
beroende av majoriteten i EUs regeringar, eftersom det återspeglar vilka företrädare som
har majoriteten i Ministerrådet och vilka som utses till Kommissionen. Det är utöver det
väldigt viktigt att LO mobiliserar inför nästa EU-parlamentsval 2009 för att säkerställa ett
Europaparlament som kämpar för arbetstagarnas frågor.
Mot denna bakgrund, menar LOs styrelse att ytterligare en stadga inte behövs. Det är
vårt egna engagemang som avgör vad det blir av de regelverk som redan finns. LOs
styrelse anser därför att den delen av motionen är besvarad. Att främja en politik för ett
socialt Europa ligger också helt i linje med LOs aktiviteter speciellt i samband med EUparlamentsvalet 2009.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.4 besvarad.
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Turkiet
Motion 14.5
14.5
Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU
Industrifacket Metall
EU erkände Turkiet som kandidatland 1999. Förhandlingar om medlemskap
startade på allvar 2006. Dessa pågår fortfarande och vår önskan är att Turkiet
kan bli medlem i EU 2014.
Sedan förhandlingarna påbörjades har Turkiet genomfört olika reformer
för att stärka demokratin och för att göra lagstiftningen mer anpassad efter
de förhållanden som råder i övriga Europa. Dödsstraffet har avskaffats och
det har blivit svårare att förbjuda politiska partier. Fler reformer är också under arbete. Sammantaget innebär detta att Turkiet aldrig har varit så fritt och
demokratiskt som det är just nu.
Det finns emellertid områden där utvecklingen inte alls går i samma takt.
Arbetsrättslagstiftningen och den lagstiftning som reglerar fackföreningarnas
verksamhet ligger långt ifrån vad som gäller i övriga Europa. Dessutom sker
upprepade brott mot ILOs konventioner, främst när det gäller rätten att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt. Här bär Turkiets regering
ett stort ansvar.
För att bli medlem i en fackförening krävs exempelvis att man anmäler
sig och betalar en avgift till notarius publicus, som i sin tur registrerar medlemskapet. Detta underlättar för arbetsgivarna att ta reda på vem som anslutit sig fackligt och därmed ökar risken för omedelbar uppsägning.
Ett annat exempel är att det krävs att ett fackförbund organiserar 50 procent + 1 av de anställda för att ha rätt till kollektivavtalsförhandlingar. Detta
innebär stora svårigheter att organisera tillräckligt många innan arbetsgivaren
får kännedom om rekryteringen och därmed verkställer massuppsägningar.
Dessutom befinner sig en stor del av Turkiets ekonomi i den informella sektorn. Inom exempelvis textilindustrin finns officiellt knappt 600 000 anställda.
Enligt de turkiska fackförbunden kan det dock finnas uppemot 2,5 miljoner
textilarbetare eller fler i den informella sektorn. Arbetare i den informella sektorn har inga lagliga skydd och omfattas inte heller av landets – i och för sig svaga – sociala trygghetssystem. De kan inte heller företrädas av några fackliga organisationer, eftersom fackföreningarna inte kommer in på dessa arbetsplatser.
Dessvärre prioriteras inte dessa grundläggande frågor om fackliga rättigheter av EUs förhandlare i tillräcklig utsträckning, vilket medför svårigheter
att få till stånd verkliga fackliga rättigheter i Turkiet.
Mot denna bakgrund anser IF Metall att LO och LOs styrelse ska använda
sitt inflytande i Europa för att sätta press på EUs förhandlare så att även de fackliga rättigheterna blir en viktig förutsättning för Turkiets medlemskap i EU.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att genom EFS påverka EU-kommissionen och EUs förhandlare att ställa
tydliga krav på grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter vid
medlemskapsförhandlingarna med Turkiet samt
att ställa krav på att den svenska regeringen ska begära att fackliga rättigheter
är ett prioriterat område vid alla medlemskapsförhandlingar och att ansökarländernas lagstiftning anpassas till internationellt antagna konventioner och överenskommelser om mänskliga och fackliga rättigheter.

Utlåtande
Motion 14.5
14.5
att genom EFS påverka EU-kommissionen och EUs förhandlare att ställa tydliga krav
på grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter vid medlemskapsförhandlingarna med Turkiet samt
att ställa krav på att den svenska regeringen ska begära att fackliga rätttigheter är
ett prioriterat område vid alla medlemskapsförhandlingar och att ansökarländernas lagstiftning anpassas till internationellt antagna konventioner och överenskommelser om mänskliga och fackliga rättigheter.

För att ett kandidatland ska bli medlem i EU måste det uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna. Dessa innebär att det nya medlemslandet ska ha en fungerande marknadsekonomi, kunna hantera EUs lagar och regler samt inte minst respektera EUs demokratiska
principer vilket innebär att ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter.
Kommissionen sköter förhandlingarna med kandidatlandet, skriver framstegsrapporter och kontrollerar att kandidatlandet stegvis uppfyller alla Köpenhamnskriterier.
Turkiet inledde sina medlemsförhandlingar i oktober 2005. Enligt rapporterna från
kommissionen har implementeringsarbetet varit alltför ojämnt och avstannande för att
kunna uppnå medlemsstatus. Bland annat kritiserar kommissionen Turkiet för brister i
rätten att organisera sig, rätten att strejka och att förhandla kollektivt.
Turkiet har ratificerat ILOs åtta kärnkonventioner om respekt för den fria förenings- och
förhandlingsrätten och bekämpandet av barnarbete, slavarbete och diskriminering. Men
ratificeringen av konventionerna till trots påtalar också IFS, i sin rapport från 2007 inför
WTOs granskning av Turkiet, brister i lagstiftningen när det gäller till exempel rätten att
organisera sig fackligt, begränsningar i strejkrätten och i den fria förhandlingsrätten.
Återkommande rapporter berättar om kränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter
vilket styrker behovet av att aktivt arbeta för att dessa rättigheter efterlevs.
Turkiet ska efterleva mänskliga och fackliga rättigheter för att bli medlem i EU. Det understryker också EFS i sin resolution som antogs av EFS-styrelsen i oktober 2004, vilken
såväl de turkiska fackliga centralorganisationerna som LO var med och antog. EFS lyfter
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dessutom fram frågor om jämställdhet, arbetsmiljö, diskriminering och parternas roll på
arbetsmarknaden som frågor som Turkiet måste arbeta med.
På EFS styrelsemöten rapporterar generalsekreteraren löpande om hur det går i medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Turkiet.
LO och TCO genomför tillsammans ett fackligt biståndsprojekt i Turkiet för att stärka de
turkiska fackliga centralorganisationer som är medlemmar i EFS så att de på ett mer effektivt sätt nationellt kan verka för respekten för fackliga rättigheter. EFS har också planerat ett projekt för att stärka utvecklingen av en turkisk trepartisk social dialog.
Det finns således ett tryck både från EU och nationellt inom Turkiet för att landet ska
uppfylla de krav som krävs för ett medlemskap i EU och detta innefattar kravet om att upprätthålla mänskliga och fackliga rättigheter.
Motionären understryker i andra att-satsen tydligt vikten av att ställa krav på att den
svenska regeringen ska begära att fackliga rättigheter är ett prioriterat område vid alla
medlemskapsförhandlingar och att ansökarländernas lagstiftning anpassas till internationellt antagna konventioner och överenskommelser om mänskliga och fackliga rättigheter.
Detta instämmer styrelsen i och LO avser att fortsätta att arbeta för fackliga och mänskliga rättigheter i EUs kandidatländer och länder som står på tur för att bli medlemmar i EU
på sikt. När LO deltar i EU-samråd med departementen är krav på fackliga och mänskliga
rättigheter i medlemskapsförhandlingarna en återkommande punkt.
Det är tydligt att den mest politiskt besvärliga delen i förhandlingarna med blivande EUländer ofta består i bristande respekt för mänskliga och fackliga rättigheter. Ett koordinerat
och samfällt agerande av fackföreningarna i EU-länderna är viktigt, såväl nationellt som på
Europanivå, för att upprätthålla den svenska och övriga EU-länders regeringars fokus och
krav på respekt för mänskliga och fackliga rättigheter hos blivande EU-medlemmar.
Det är LOs styrelses uppfattning att Turkiet ska kunna bli medlem i EU under förutsättning att man uppfyller kraven på mänskliga och fackliga rättigheter. LO måste därför fortsätta ställa krav på den svenska regeringen om att dessa rättigheter ska vara prioriterade
vid medlemskapsförhandlingarna med Turkiet liksom vid övriga medlemskapsförhandlingar och att ansökarländernas lagstiftning måste anpassas till internationellt antagna
konventioner och överenskommelser om mänskliga och fackliga rättigheter.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.5.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

INTERNATIONELLA FRÅGOR

285

Europeisk återvinning
Motion 14.6
14.6
Återvinningssystem
Skogs- och Träfacket avd 13, Hultsfred
Världens alla länder har fastslagit att vi alla måste hjälpas åt i arbetet med
miljön för en hållbar utveckling på planeten jorden.
Vi har kommit en bit på väg. Vi källsorterar sopor, vi komposterar avfall,
vi samåker, analyserar dricksvatten, tar hänsyn till djur och växter etc. i högre grad än innan. Förhoppningsvis ger det så småningom resultat som bidrar
till att våra barn och barnbarn får leva i en så ren tillvaro som möjligt.
Runtom i Europa finns det olika återvinningssystem för allehanda varor.
Men finns det någon samordning i detta? Nej vill vi hävda. Här har vi chansen att genom EU driva på i en för oss viktig fråga, nämligen miljön.
Vi vill att LO uppmärksammar berörda på detta dilemma och driver på
för att få igång en enhetlig återvinningsstrategi. Det som kanske känns lättast
att börja med är pantsystemet för burkar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver på för enhetliga Europeiska återvinningssystem.

Utlåtande
Motion 14.6
14.6
att LO driver på för enhetliga Europeiska återvinningssystem.
Inom EU finns en övergripande strategi för förebyggande och återvinning av avfall Strategin följs upp i olika direktiv, bland annat ett ramdirektiv som handlar om införande av producentansvar inom olika områden. Det innebär att tillverkare och importörer ansvarar för
insamling och omhändertagande av uttjänta produkter. Ett särskilt direktiv reglerar återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Siktet är inställt på att ta fram konkreta
återvinningsmål för olika produktgrupper, men insamling och omhändertagande bygger
av praktiska skäl på nationella återvinningssystem.
Sverige har efterhand utvecklat ett producentansvar för olika produktgrupper vilket
idag innebär att tillverkare och importörer av elektriska apparater, bilar, däck, förpackningar och papper har bildat särskilda materialbolag för att handha insamling och återanvändning/återvinning inom sina produktområden. Sverige arbetar också för att man
inom EU ska utveckla så enhetliga system som möjligt för att få en hög återvinningsgrad.
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Även om det i teknisk mening ännu inte handlar om helt identiska system är avsikten att
kraven ska göra att återvinningen av produkter och förpackningar som går över gränserna
inte försvåras. Omhändertagandet ska gälla alla produkter inom området, oavsett var de
är tillverkade. Det gäller idag exempelvis elektriska och elektroniska produkter. Det bör
dock vara möjligt att gå vidare inom fler områden. Kommerskollegium har exempelvis utarbetat förslag om samordnat pantsystem för dryckesförpackningar inom EU.
LO har vid flera tillfällen markerat en positiv syn på ett vidgat producentansvar men har
samtidigt sagt att arbetsmiljöaspekter måste tas med i utformningen av systemen. Inte
minst ute i Europa har återvinningssystemen medfört en ökad manuell hantering där lågbetald, oftast invandrad, arbetskraft sorterat avfall i direkt hälsofarliga miljöer. Sådan
sortering har i viss utsträckning förekommit även i Sverige. Enligt vad LO erfar har en del
av bristerna åtgärdats, men det är fortfarande viktigt att arbetsmiljöfrågorna bevakas för
att en vidgad och mer enhetlig återvinning ska kunna utvecklas såväl i Sverige som övriga
EU. Med hänsyn till kommande prioriteringar av LOs arbete föreslås inga nya initiativ avseende EU-arbetet i denna fråga.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.6 besvarad.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 15
Facklig-politisk samverkan

Facklig-politisk samverkan
Anförande
Ulla Lindqvist, LOs andra vice ordförande: Punkten Facklig-politisk samverkan kommer nästan alltid sist på våra kongresser. Men det är absolut inte
därför att vi tycker att den skulle vara mindre viktig – tvärtom. Det är just
för att facklig-politisk samverkan är ett sätt att kunna verkställa alla de beslut
som vi har fattat på LO-kongressen.
På den här kongressen har vi ju fattat en mängd beslut som vi måste jobba
politiskt med. Det räcker inte med att bara jobba gentemot arbetsgivarna,
utan vi måste också ha politiska beslut. Det rör till exempel a-kassan, sjukförsäkringen och skattepolitiken.
Vi ska jobba gemensamt med socialdemokraterna för att uppnå de beslut
som vi har fattat. Det är ingen nyhet. Vi har en mycket lång tradition av facklig-politisk samverkan. Den bygger på att vi har en gemensam värdegrund,
att vi har insikten om att vi har gemensamma värderingar och kan ställa gemensamma krav.
Vi brukar säga att vi har tre skäl till att vi är en så stark fackföreningsrörelse i Sverige. Det ena är att vi har en hög organisationsgrad. Det andra är
att vi har kollektivavtal och hög kollektivavtalstäckning. Det tredje är att vi
också förmår att jobba fackligt-politisk och har ett organiserat arbete med socialdemokraterna.
Ni vet att detta ibland retar gallfeber på borgarna. Det finns en riksdagsledamot som heter Carl B. Hamilton, folkpartist. Han har gjort till sin livsuppgift att alltid försöka angripa vår facklig-politisk samverkan och räkna ut
på olika sätt hur mycket vi lägger ner i form av både pengar och arbete.
I varje valrörelse uppstår det en diskussion om det, där högern driver på
och massmedia ibland hänger på om att detta är något fult och inget vi ska
syssla med. Varför håller de på så? Jo, det är naturligtvis därför att de är väldigt rädda för vår samverkan. När den fungerar bra är den ju verkligen en
kraft till förändring, och de är rädda för den kraften.
Om vi vårdar vår facklig-politiska samverkan rätt och står upp för den,
om vi verkligen förmår att visa och koppla ihop den med det fackliga löftet
och vara tydliga med varför vi har facklig-politisk samverkan – och alltid ta
diskussionen om varför vi har det – är vi oerhört starka. Då kommer vi också
att lyckas att genomföra de beslut som vi har fattat här på kongressen.
När det gäller förra valet lyckades vi inte fullt ut, kan vi säga. Det är uppenbart, eftersom vi nu har en borgerlig regering. Det vi inte lyckades med
var att få igång samtalen ute på arbetsplatserna kring den facklig-politiska
samverkan, varför vi har den. Det är idag fler som är osäkra på om de tycker
att det är bra eller inte. Huvuddelen tycker att det är bra med facklig-politisk
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samverkan, och det har inte blivit fler som inte tycker om den. Däremot är
fler osäkra på varför vi samarbetar på det sätt vi gör. Det måste vi bli bättre
på att prata om.
Vid förra kongressen beslutade vi att vi skulle göra ett handlingsprogram
för förbunden gemensamt. Det har vi gjort, och det kommer att delas ut idag.
Vid förra valet klarade vi inte heller riktigt att visa skillnaden i politiken,
visa skillnaden mellan den blåa politiken och den röda politik som vi ville föra. Trots att nästan sex av tio av LO-förbundens medlemmar röstade socialdemokratiskt nådde vi inte ända fram, utan det behövdes fler röster.
Mona sade igår på kongressfesten, när hon tackade för maten, att hon ville att vi skulle säga 50 procent, men det tycker jag absolut inte att vi ska göra.
Jag tycker att vi ska säga att 75 procent bland våra medlemmar ska rösta socialdemokratiskt nästa gång – minst!
Det vi nu måste satsa på – det ska alltid vara en del av vårt fackliga arbete,
så det ska vi göra inte bara inför val – är att få igång de politiska samtalen och
de ideologiska diskussionerna ute på arbetsplatserna. Då behövs verkligen
alla förtroendevalda vi har. Vi har ju 150 000 förtroendevalda, och det är
väldigt viktigt att man ser det som en del i sitt fackliga uppdrag att också diskutera politik.
Jag var på Gotland och träffade en ordförande på en Livs-klubb. Han sade
att han varenda dag hade tagit för vana att, när det var frukostrast, ägna åtminstone fem minuter åt att ta upp en politisk diskussion. Det tycker jag var
ett lovvärt initiativ. Han berättade att han fick igång mycket diskussioner.
Det behöver ofta inte vara svårare än så, ta en aktuell fråga och diskutera
kring den.
Facklig-politisk samverkan kräver engagemang från två håll. Det kräver
engagemang från oss och alla medlemmar, och det kräver engagemang från
partiet. Det är inte alltid så att vi tycker lika och är lika. Vi är ju två olika
organisationer.
Jag tycker att man kan jämföra med sin allra bästa vän. Jag brukar säga
det i stället för äktenskap, för äktenskap brukar ju kunna gå i kras. Men ens
allra bästa vän brukar man alltid ha. Det är inte alltid man tycker lika som
sin allra bästa vän, och det är inte alltid man vill göra samma saker som sin
allra bästa vän. Men man har ofta en grundläggande värdering, man tycker
om varandra, och det gäller hela livet. Det tycker jag står för den fackligpolitiska samverkan också!
För oss handlar det mycket om att skapa en vilja till aktivitet, en vilja till
förändring – som vi vet att så många har. Vi vet att många idag går och är
oroliga och känner ilska. Vi måste ta till oss det och vända det till att man får
en vilja till att förändra. Det är oerhört viktigt att vi tar till vara alla de erfarenheter som finns bland våra medlemmar. Det gäller erfarenheter av hur
det är att vara lågavlönad, hur det är att inte ha ett fast arbete, hur det är att
vara arbetslös, hur det är att jobba skift.
De erfarenheterna behövs i det socialdemokratiska partiet. Därför är en
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av våra viktiga uppgifter – förutom att se till att vi får fler medlemmar i facket – att se till att det blir fler LO-medlemmar i politiken och fler medlemmar
i det socialdemokratiska partiet. Det behöver vi. Vi behöver fler medlemmar
som är aktiva inom socialdemokraterna, och vi behöver fler unga medlemmar som är aktiva i SSU, vårt ungdomsförbund.
Nästa år är det val i Europa. Det diskuterade vi under avsnittet med de
internationella riktlinjerna. Men jag vill lyfta fram det också här. Det är en
oerhört viktig fråga för oss. Vi behöver köra igång redan nu och fundera på
hur vi ska skapa intresse för Europavalet och få våra medlemmar att gå och
rösta. Vi vet av erfarenhet att de inte har röstat speciellt mycket i tidigare
EU-val. Det har varit lågt valdeltagande över huvud taget, och våra medlemmar har haft ännu lägre valdeltagande.
Det är jätteviktigt att vi lyfter upp frågorna om kollektivavtal och vikten
av att vi har ett rött Europa – den stora skillnad som finns i politiken också i
Europa – så att man kopplar ihop det med sin vardag och förstår att det verkligen spelar roll vilka som sitter i Europaparlamentet. Vi ska vara lika aktiva
där som vi är i valrörelsen till riksdagen, som är nästa stora utmaning för oss.
År 2010 har vi val i Sverige igen. Då är det nödvändigt att vi verkligen får
igång politiska samtal på arbetsplatserna. Men fram till dess är det också nödvändigt att vi är med och formar politiken hos socialdemokraterna, att vi är
med i rådslagsarbetet, att vi verkligen låter våra erfarenheter och idéer komma in i det arbetet. Jag vet att partiet verkligen vill att vi ska göra det. Jag
tycker det är jätteviktigt att vi satsar på det och är med och formar en politik
som gör att våra medlemmar känner igen sig och kommer att rösta på socialdemokraterna i nästa val.
Jag vill lyfta fram en sak till som jag tycker är väldigt viktig för oss i arbetarrörelsen och som bland annat Jytte nämnde i sitt tal. Det är att vi gemensamt måste markera att vi inte tycker om de mörkermän som finns idag, oavsett vad man kallar dem, om man kallar dem sverigedemokrater – de som har
nästlat sig in i våra beslutande församlingar – eller kallar dem nationaldemokrater, eller om de kallar sig Nationell front.
Nu på fredag är det vår nationaldag. Det har nazisterna tagit som en möjlighet att gå runt och trampa på våra gator. Där tycker jag verkligen att vi ska
visa att vi tycker att det är avskyvärt. För några år sedan såg jag dem utanför
där jag bodde, och det skar så i hjärtat att det här i Sverige går nazister på
våra gator.
Vi måste bli väldigt tydliga med att vi ser att de har värderingar som vi
aldrig kan ställa upp på. De trampar på våra värderingar om lika värde och
lika rätt. Till nästa val ska vi absolut se till att sverigedemokraterna och nationaldemokraterna åker ut ur våra beslutande församlingar!
Avslutningsvis vill jag säga: Låt den här kongressen bli avstamp för ett rödare Europa, ett jätterött Sverige och ett parti som vimlar av arbetare! Jag
yrkar bifall till LO-styrelsens förslag.
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LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället och
politiken – en ideologisk fackförening, sid 90–94
Motionerna 15.1–15.2 samt 15.3 tredje att-satsen
15.1
Valseger år 2010
Kommunal Norrbotten
Socialdemokraterna förlorade valet år 2006. Många LO-medlemmar röstade
på den borgerliga alliansen. Detta trots att de tydligt och klart deklarerade
vilken politik de skulle föra. Varför blev det så? Nu gäller det att ta krafttag
i denna fråga om socialdemokraterna ska nå valseger år 2010. Det fackliga
löftet måste bli mer än ord på ett papper!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en socialdemokratisk valseger år 2010.

15.2
Ökat politiskt engagemang
Kommunal Norrbotten
I dag finns ett minskat politiskt engagemang bland ungdomar. Vi måste med
gemensamma krafter få igång det politiska samtalet bland dessa. Ungdomarna är vår framtid.
Vi föreslår att LO verkar för
att öka det politiska engagemanget hos ungdomar.

15.3
Facklig-Politisk samverkan i kommunerna
SEKO Värmland
Under de senaste åren har det skett stora organisatoriska förändringar bland
LOs medlemsförbund. En kraftig centralisering av de organisatoriska verksamheterna har skett. Avdelningar har skapats som omfattar hela län och
ibland också flera län. Sedan senaste LO-kongressen har även flera LOdistrikt slagits samman.
En följd av centraliseringen är att den lokala tvärfackliga verksamheten har
minskat. Flera förbund har svårt att finna lokala företrädare utanför avdelningarnas centralorter, bland annat på grund av en minskad personkännedom. Det har fått till följd att verksamheterna i LO-facken i kommunerna har
minskat men också den demokratiska förankringen. Det politiska intresset
väcks många gånger av lokala frågor som det är svårt att bevaka från en centralort.
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Ska LO och dess medlemsförbund kunna fortsätta med att vara en politisk kraft i samhället måste vi finnas lokalt förankrade. Det är i arbetarkommunerna som nomineringsprocessen till nämnder och styrelser sker. Om LO
inte ska tappa inflytandet över politiken måste vi därför förbättra vår lokala
förankring.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att stärka LO-facken i kommunernas organisation,
att se över den demokratiska processen för val till LO-facken i kommunerna
för att öka det lokala engagemanget samt
att öka den facklig-politiska samverkan på kommunal nivå.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan, del av avsnittet Facket i samhället
och politiken – en ideologisk fackförening, sidorna 90–94
Motionerna 15.1–15.2 samt 15.3 tredje att-satsen
15.1
att LO verkar för en socialdemokratisk valseger år 2010.
15.2
att öka det politiska engagemanget hos ungdomar.
15.3 tredje att-satsen
att öka den facklig-politiska samverkan på kommunal nivå.
Valseger år 2010
Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten år 2006 av flera orsaker. Väljarna uppfattade att socialdemokratin brast i sin samhällskritik och inte var tillräckligt ambitiös
i arbetslöshetsfrågan. Samtidigt gjorde moderaternas retoriska omläggning det svårare att peka ut dem som ett hot mot välfärden. Moderaterna tillsammans med allianspartierna lovade att Sverige skulle präglas av sammanhållning och trygghet i förändringen.
Drygt ett år efter valet ser vi många exempel på att moderaternas omläggning handlade om kampanjteknik. Den så kallade sammanhållningen minskar i takt med att regeringen genomdriver stora skattesänkningar för de bäst ställda medan sjuka och arbetslösa
får det allt tuffare. Talet om trygghet i förändring klingar tomt när vi ser hur a-kassan försämras och möjligheten till arbetsmarknadsutbildning beskärs.
Arbetarrörelsens politiska agitationsarbete måste därför fram till valet år 2010 inriktas på att tydliggöra och påminna väljarna om att den borgerliga regeringen i handling
för en orättvis politik, alldeles oavsett vad de skriver i sina pamfletter. Parallellt måste
fackföreningsrörelsen i samverkan med det socialdemokratiska partiet formulera en

294

FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN

radikal politik som ett tydligt alternativ, allt med sikte på en socialdemokratisk valseger år 2010.

Ökat politiskt engagemang
Det gamla ordspråket ”som man sår får man skörda” gäller också för den facklig-politiska
verksamheten. För att arbetarnas röster ska finnas med när politiken utformas imorgon
måste vi klara av att involvera nya generationer medlemmar i det politiska arbetet i dag.
I det avseendet ringer varningsklockorna.
Vallokalsundersökningen, Valu, visar att LO-väljare under 34 år har betydligt mindre
tilltro till socialdemokraterna än de äldre. Det är också färre som aktiverar sig politiskt i
SSU och i det socialdemokratiska partiet och det är färre som tar på sig politiska förtroendeuppdrag och som engagerar sig som valarbetare i valrörelser.
Kunskapen om ideologi och sakpolitik minskar i takt med att det aktiva deltagandet
minskar. Färre arbetare nomineras till politiska förtroendeuppdrag i kommunala fullmäktigen, styrelser och nämnder. Den erfarenhetskompetens som LO-förbundens medlemmar har saknas därför allt oftare där de politiska besluten fattas. Antalet bärare av de
socialdemokratiska idéerna minskar och i valrörelser blir det färre som kan stå upp och
agitera för socialdemokratiska värderingar och visioner.
Det råder således ingen tvekan om att motionen har rätt i att vi måste öka det organiserade politiska engagemanget bland de yngre generationerna. Frågan är hur?
Metoderna och formerna för politiskt arbete förändras över tid. Om partimedlemskap, motioner och föreningsmöten var kanaler för påverkan förr så är aktionsgrupper, konsumentmakt, medieaktiviteter och internet metoder vi använder i dag. Om
det förr var vanligare att man gjorde sin röst hörd genom passiv närvaro på möten
och genom valda representanter, så är det i dag fler som vill vara med och skriva insändare, delta i manifestationer, signera namninsamlingar, kontakta beslutsfattare
och ta till orda.
En ny generation medlemmar behöver känna att de är välkomna in i ett aktivt fackligt
medlemskap där de av sin fackförening blir sedda, känner sig delaktiga och får vara med
i görandets mitt.
När individens krav på eget utrymme växer ökar kraven på att vara lyhörd som facklig
ledare för att förstå vad medlemmarna har för behov och önskemål, men det räcker inte
med ett sympatiskt ledarskap. Det behövs en organisatorisk struktur som stödjer medlemmen att bli aktiv i föreningens verksamhet.
Ett exempel på en sådan struktur kan vara individuella utvecklingsplaner som den
fackliga organisationen upprättar tillsammans med medlemmarna/de fackligt förtroendevalda. En utvecklingsplan kan beskriva vad personen vill lära sig mer om, vilka politiska
frågor den vill påverka, på vilka sätt den vill vara aktiv, tidigare erfarenheter som kan tas
tillvara och så vidare. Individuella utvecklingsplaner gör det möjligt för den fackliga organisationen att utforma verksamheten till gagn för både den enskilde och föreningen.
Syftet är att stärka facket som folkrörelse genom att ta tillvara dess bästa resurs: starka, kunniga och aktiva medlemmar.
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Facklig-Politisk samverkan i kommunerna
Huruvida den lokala facklig-politiska verksamheten fungerar får inte vara beroende av om
det finns en avdelningsexpedition på orten eller inte. Lokalt fackligt förtroendevalda måste ha drivkraften och förmågan att gå samman för att initiera politiska aktiviteter. Strävan
att nå LOs långsiktiga mål måste vi ta ansvar för på alla nivåer.
Oavsett vilken form förbundsavdelningarna genom LO-distrikten väljer för den tvärfackliga verksamheten i kommunerna, så är det angeläget att man lokalt i sin årliga verksamhetsplanering diskuterar vad som är de starka/svaga sidorna i kommunen på
respektive målområde, vad man vill förbättra och vad som ska göras fackligt och politiskt
för att nå dit.
Förbundsavdelningarna bör medverka till att det finns fackliga utskott i samtliga arbetarekommuner där den facklig-politiska verksamheten kan formas. De fackliga utskotten
bör sedan ta ansvar för att det finns lokala handlingsplaner som syftar till att fler LO-förbundsmedlemmar är med och formulerar lokala politiska program, får information om aktuella politiska frågor, regelbundet träffar politiska företrädare på arbetsplatsen, erbjuds
medlemskap i det socialdemokratiska partiet, aktiverar sig i fackliga s-föreningar, deltar
i politiska utbildningar, får förtroendeuppdrag i och för det socialdemokratiska partiet
och engageras i kampanjer och valrörelser.
LO-förbundens medlemmars inflytande över den socialdemokratiska politiken vilar på
ett individuellt medlemskap och aktivt deltagande i det socialdemokratiska partiets inre
arbete. Genom att få fler aktiva arbetare i det socialdemokratiska partiet kan vi se till att
åsikter, ifrågasättanden och krav som lyfts på arbetsplatserna kanaliseras till den lokala
politiska debatten och den kommunala beslutsprocessen.
Fackligt kan vi understödja medlemmarnas lokala påverkansarbete via olika former av
”fikarumsrådslag” på arbetsplatsen för att inventera vilka politiska frågor medlemmarna
tycker är viktiga.
Ett sätt att organisera de fackliga medlemmarna politiskt är att bilda fackliga s-föreningar. I den fackliga s-föreningen utbildar och stödjer vi varandra i det politiska hantverket och lanserar kandidater i nomineringsprocesser. I en levande facklig s-förening
formulerar vi ny politik och lär oss att agitera och bilda opinion för våra frågor.
Exakt hur den facklig-politiska verksamheten ska kunna öka på kommunal nivå och vilka resurser som ska ställas till förfogande för detta måste förbundsavdelningarna fatta
beslut om på LO-distriktsnivå.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta rapporten LO – Förbund i samverkan sidorna 90–94,
att bifalla att-satserna i LO – Förbund i samverkan på sidan 94,
att bifalla motionerna 15.1 och 15.2 samt
att anse motion 15.3 tredje att-satsen besvarad.
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Debatt
I debatten deltog
Hans-Olof Nilsson, Livs
Evangelos Varsamis, IF Metall
Hans Olsson, Byggnads
Angelica Teiffel, IF Metall
Thomas Gustavsson, Fastighets
Anders Jonsson, Kommunal
Thomas Klang, Livs
Claes-Göran Enman, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Hans-Olof Nilssons, Livs förslag till uttalande om den globala livsmedelskrisen,
– Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om bifall över motion 15.3
tredje att-satsen samt
– Hans Olssons, Byggnads yrkande om tilläggsatt-sats till motion 15.3: att
LO-kongressen uppmanar samtliga LO-organisationer att på respektive
representantskap under hösten bjuda in partiets ordförande i distrikt och
kommuner för att klargöra formerna för samarbete, vilket styrelsen yrkade bifall till.
Kongressen beslutade
att kongressen gör ett uttalande om den globala livsmedelskrisen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 15.3 tredje att-satsen,
att bifalla Hans Olssons, Byggnads tilläggsatt-sats till motion 15.3: att LOkongressen uppmanar samtliga LO-organisationer att på respektive
representantskap under hösten bjuda in partiets ordförande i distrikt och
kommuner för att klargöra formerna för samarbete,
att fastställa LO – Förbund i samverkan, sidorna 90–94 samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Wanja Lundby-Wedin
John Monks, Europeiska fackliga samorganisationen
Marita Ulvskog, partisekreterare SAP
Mona Sahlin, ordförande SAP
Sture Nordh, ordförande TCO
Jytte Guteland, ordförande SSU
Anna Ekström, ordförande Saco
Guy Ryder, generalsekreterare IFS
3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
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Rapport från uppropet
Deltagarförteckning
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4
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19
20
20
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40
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59
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Val av kongressens funktionärer och utskott
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Valberedning
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Ekonomi
Anförande
Avgiftskommitténs rapport
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Motion 12.1
Lönehantering/medlemsförmåner
Riktlinjer: Medlemsförsäkringar, sid 51
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TFA
Motionerna 18.20–18.28

Utlåtande

Beslut
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587

590

535

545
546

550

573

576

INNEHÅLL

VII

Anförande/
Inledning Motioner

Avtalspension
Motionerna 18.29–18.31
Arbetsskadeförsäkring
Riktlinjer: Arbetsskadeförsäkring, sid 46-47
Motionerna 18.32–18.34
Trafikskadeförsäkringen
Riktlinjer: Trafikskadeförsäkring, sid 51–52
Motionerna 18.35–18.37
Familjepolitik
Riktlinjer: Familjepolitik, sid 48–49
Motion 18.38
Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.39–18.41
Tandvården
Riktlinjer: Tandvården, sid 49
Motionerna 18.42–18.44
Integritet
Motionerna 18.45–18.46
Skattepolitik
Riktlinjer: Skattepolitik, sid 52-53
Motionerna 18.47–18.48
Skattereduktion
Riktlinjer: A-kassan, sid 19–21 tredje att-satsen
samt texten under rubriken a-kassan
Motionerna 18.49–18.50
19 Fastställande av LO – Förbund i samverkan
Fastställande av LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan sidorna 8–36
(Bordlagt från punkt 13)
20 Fastställande av riktlinjer:
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Fastställande av riktlinjer: Fackliga strategier
för fler jobb och bättre jobb
Riktlinjerna sidorna 8–9 samt inledningarna under
respektive avsnitt på sidorna 12, 30–31 och 42–43.
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Beslut
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619

621

623

625

626

628

594

598

603

607

619

629

630

631

632

21 Arvoden för revisorer
Arvoden för revisorer

633

22 Tid för nästa kongress
Tid för nästa kongress

635
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Utlåtande

634

636

Anförande/
Inledning Motioner

23 Kongressens avslutning
LOs kulturpris 2008
Uttalanden
Lissabonfördraget
Att LO med kraft verkar för att alla förbund
arbetar mot våld i nära relationer
LO kräver kraftfulla åtgärder för att säkra
livsmedelstillgången i världen
LOs kongress säger nej till gräddfiler i vården.
LOs kongress kräver en trygg, rättvis
och rättssäker sjukförsäkring!

Utlåtande

Beslut

637
650

651
652
653
654
654

Tidsschema för kongressförhandlingarna

656

Permissioner

657
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IX

Tillsammans skapar vi världens bästa jobb
Jobben är en förutsättning för att människor ska kunna bygga
de liv de vill ha och förverkliga sina drömmar. LO vill ha ﬂer jobb
– men också bättre jobb.
Låga löner och dåliga villkor hör inte hemma på framtidens
arbetsmarknad. Ingen ska behöva konkurrera om jobben genom
att sänka sina krav. Arbetsmarknadens krav på ﬂexibilitet ska
inte slå sönder människors trygghet. Ingen ska behöva bli sjuk
eller dö av sitt jobb.
På framtidens arbetsmarknad ska jobben vara trygga, fria och
utvecklande. Lönerna ska vara bra, villkoren schysta och arbetsmiljön god. Alla ska ha inﬂytande över sin arbetssituation. Alla
ska ha rätt till vettig ersättning om man blir sjuk eller förlorar
jobbet och bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.
Trygghet utvecklar både människor och samhällen.
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