
Samtal pågår 



Varför det är viktigt att vara många i facket

Facket behövs och är till för att tillvarata medlemmarnas intressen på 
arbetsplatsen. Det vet du som är fackligt aktiv.
 Den fackliga grundidén är att om du och dina kompisar på jobbet 
sluter er samman i en förening, ett fack, och gemensamt kräver bättre 
villkor blir det svårare för arbetsgivaren att säga nej.
 Om alla arbetsgivare ställs inför samma krav blir det lättare för varje 
enskild arbetsgivare att säga ja. Arbetsgivarna kan fortsätta att konkur-
rera på lika villkor.
 En arbetsgivare som kan anställa på sämre villkor får konkurrens-
fördelar med lägre lönekostnader än övriga arbetsgivare. Det ökar  
pressen på löntagare vid andra arbetsplatser att gå med på lägre löner 
för att behålla jobben.
 Att begränsa lönekonkurrensen mellan olika arbetsplatser gäller ock-
så arbetsplatser som saknar medlemmar. Annars kan anställda på dessa 
arbetsplatser ställas inför valet att arbeta med lägre lön för att rädda 
jobben.
 Om avtalet bara skulle gälla för medlemmar riskerar anställda på-
tryckningar från arbetsgivaren att inte gå med i facket. Arbetsgivaren 
skulle ha ett ekonomiskt intresse att motverka facket och att de an-
ställda blir medlemmar.
 Det skulle flytta oss hundra år tillbaka i tiden när det var vanligt att 
anställningsavtal hade som villkor att inte vara med i fackföreningen. 
En baklängesvandring i historien mot allt sämre villkor.
 För att slippa vandringen bakåt och i stället gå framåt mot anställ-
ningar med bättre villkor behöver fler arbetsplatser kollektivavtal. Avtal 
som måste bevakas av många medlemmar i facket för att kunna upp-
rätthållas, tillämpas och förbättras.
 Vem om inte du och jag ska värva medlemmarna?



Anteckningar:

Liten rekryteringskomihåg!

 Skapa förtroende, var nyfiken på den du talar med

 Lyssna – vad är viktigt för den du pratar med?

 Var beredd med konkreta exempel på vad facket gjort i din närhet

 Uppföljning, finns det något jag kan hjälpa till med?

Glöm inte att kontinuerligt tala om vad facket gör/har gjort på din  
arbetsplats! 



Tage Granit är en stockholmsbaserad teatergrupp som funnits sedan 
1998. Den röda tråden genom Tage Granits produktioner är det sam-
hällsengagemang som driver medlemmarna. Genom åren har Tage  
Granit utvecklat ett nära samarbete med fackförenings-Sverige. Dels ge-
nom föreställningar som ”Rödluvan i vården” -98 (om nedmonteringen 
av äldreomsorgen), ”Mottagningen” -03 (om våld i nära relationer) och 

”Det svåra samtalet” -08 (även den om våld i nära relationer) som köpts 
in och spelats mycket inom LO. Dels genom skräddarsydda workshops, 
utbildningar och interaktiva scenen som t ex ”Samtal pågår”. Läs mer 
om Tage Granit på www.tagegranit.nu. 

LO-föreställningen bokas genom Pamela Flores på LO, 
telefon 08-796 25 51 eller e-post: pamela.flores@lo.se. 
En föreställning kostar 12 750 kronor inkl moms. 
Kostnader för resa, boende och traktamente för skådespelare  
och samtalsledare (tre personer) tillkommer.  
Vill du veta mer om ”Samtal pågår” kan du även kontakta  
Tage Granit, 08-783 77 28.


