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Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot
varandra. Detta gäller i så väl samhället i stort som på arbetsmarknaden
som helhet och på den enskilda arbetsplatsen.
Grunden för detta arbete är en stark och enad fackföreningsrörelse med
heltäckande kollektivavtal samt en stark arbetsrätt. Syftet är att förhindra
lönekonkurrens, social dumpning och att grupper i arbetslivet spelas ut
mot varandra. Vidare måste det till ett aktivt fackligt arbete mot rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering i samhället och på den enskilda
arbetsplatsen.
Vi kan alla göra något genom att stå upp för våra värderingar och för våra
arbetskamrater. Facket har därför startat ett långsiktigt arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter
– ”Alla kan göra något”.
Vi ska ge medlemmarna mod, styrka och kunskap genom att bland annat
erbjuda utbildning till alla förtroendevalda. Tanken är att vi ska diskutera
och debattera vår fackliga värdegrund. Som stöd för detta arbete ska vi
bland annat ta fram korta material till olika målgrupper. Vi ska arbeta
med att påverka debatten och politiken, och vi ska synas mer i gymnasieskolan.
Nu är det dags att gå från ord till handling – du är väl med?

”Alla kan göra något” är ett förbundsgemensamt arbete som beslutades på
LOs representantskap den 24 maj 2011. Styrgruppen utgörs av rådet för
tvärfackligt arbete och projektansvarig är Gabriella Lavecchia på LO.
Mer information om vårt arbete finner du på www.lo.se

