


Arbete och kapital 

Varje dag far arbetare och tjansteman kanna av hur hetsen och 
otryggheten i arbetet okar. LOnerna hills nere. Priser och skatter 
hojs. Foretag laggs ner och hela landsandar odelaggs. 

Samtidigt tjanar kipitalistema stora pengar. Pa tva ar, mellan 
1966 och 1968, okade de rikaste sin formogenhet med 12 miljar
der.1 De tva fi:iljande aren 1969 och 1970, okade industrin sin vinst 
med 40 procent.2 

Varfor ar det sa? .Ar det vi vanliga arbetare och tjansteman som 
bestammer denna utveckling? A.r det i vart intresse allt detta sker? 
Nej, det ar det intel Det ar kapitalet som bestammer. ~fonopol
kapitalets vinster stalls i fi:irsta rummet och arbetamas vfil och ve 
i andra. Vi lever i ett klassamhii.lle. 

Vad ar en klass? 

De borgerliga massmedierna, tidningar, tv och radio, forsoker fa 
oss att tro att de avgorande skillnadema mellan manniskor beror 
pa inkomster, kon, religion, ras eller nationalitet. Men grundvalen 
f6r varje samhalles existens ar produktionen av de fornodenheter 
som samhallet behover; mat, klader, bostad~-, maskiner osv. Dar
fi:ir blir ocksa den grundlaggande skillnaden mellan manniskorna 
deras stallning i den samhalleliga produktionen. 

Med en klass menas en grupp miinniskor som star i ett likartat 
forhdllande till produktionsmedlen. De Cir agare till produktions
medlen; fabriker, maskiner, naturtillgdngar osv. (kapitalister) eller 
egendoms!Osa arbetare. 

l Ungefar 5 % av antalet skatteskyldiga enligt Kapitalskatteutredningen 
SOU 1969: 54, sidan 224. 
2 "Forslag till uttalande och rekommendation", LO:s :epr.skap 6.11.1970. 
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Det gemensa.mma for arbetarna ar att.de inte age.r produktions
medlen U:tan endast sin formaga att arbeta. De tvingas darfor, fi:ir 
att kunna overleva, att salja sin arbetskraft till kapitalisterna som 
ager och kontrollerar produktionsmedlen. 

Vilka ar de viktigaste klassema i Sverige? 

Ar det fOrlegat att tala om klasser i "valfardsstaten" Sverige? Nej, 
det ar det inte. Tvartom ar det aktuellare an nagonsin. Fabriker, 
maskiner och naturtillgangar ags till overvagande de! av privat
personer - kapitalister. Om. vi med hjalp av Folkrakningen skulle 
uppskatta kapitalistklassens storlek skulle vi komma fram till att 
den bestod av ca 400 000 mi:inniskor. Men 90 procent av dessa ar 
foretagare med hi:igst en anstalld. De lever av eget arbete och un
der i stort sett samma forhallanden som arbetare. 

Det ar en mycket liten grupp som ager och kontrollerar den 
svenska industrin. Allt storre delar av produktionen koncentreras 
till de stora foretagen som i allt storre utstrackning far monopol
stallning. Sa gott som alla dessa foretag ar pa ett eller annat satt 
knutna till de tva stora affarsbankerna Skandinaviska Enskilda 
Banken och Handelsbanken via investment-, holding- och finans
bolag. Affarsbankema ar i sin tur kontrollerade av ett femton
tjugotal familjer med Wallenberg i spetsen. Dessafamiljer benamns 
monopolkapitalet. 

Till monopolkapitalet ar knuten en liten grupp byrakrater i stats
forvaltningens och fackforeningsrorelsens topp. Dessa handlar, 
tanker och har loner som monopolkapitalets direktorer i de stora 
foretagen. Det var .inget stort steg for LO-pampen i Goteborg, 
Bengt Tengroth, att ta nar han blev direktor i Gotaverken. 

Arbetarklassen ar den storsta och viktigaste klassen. Det ar den 
som med sitt arbete skapar alla varden i samhallet, fabriker, bosta
der, klader, livsmedel osv. Det ar den mest produktiva klassen, 
men liven den mest utsugna. Det ar pa dess arbete kapitalisterna 
skor sig. 

Tjiinstemannen blir en allt sti:irre och viktigare grupp. I topp
skiktet finns en klick som ar helt lierad med monopolkapitalet och 
bar skyhoga li:iner. Men den Stora gruppen tjansteman ar vanliga 
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!Onearbetare som saljer sin arbetskraft och har lOner som i stort 
sett ar desamma som arbetamas. De drabbas ocksa av arbetsloshet 
och "strukturrationaliseringar" precis som arbetama. 

Klasskampen 

"Historien om alla hittillsvarande samhfillen ar historien om klasskamp. 
Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mastare och gesall, 
kort sagt: fi:irtryckare och fOrtryckta stod i standig motsattning till varand
ra, fi:irde en oavbruten, an dold, an oppen kamp som varje gang slutade 
med en revolutionar omgestaltning av hela samhfillet· eller med de kam
pande klassemas gemensamma undergang." 

Sa borjar Kommunistiska Manifestet. Dess ord ar tillampliga an i 
dag. Kapitalister och lOnearbetare kan inte ha gemensamma intres
sen. Kapitalistemas intresse ar storsta mojliga profit for dem sjalva, 
storre marknader och mer mak:t. For arbetama galler .det att fa en 
anstandig !On att leva pa, fa trygghet i anstallningen och dragliga 
arbetsforhaJ.landen. Dessa intressen star i motsattning till varandra. 
Hogre loner for arbetarna ger mindre profit till kapitalisterna. Den 
ena klassen kan bara forbattra sin stallning pa den andra klassens 
bekostnad. 

Men detta giller inte bara 16nen. Monopolkapitalisternas stravan 
efter att lata profiten styra produktionen star i motsattning till fol
kets krav pa produkter som tillfredsstaller deras behov och till 
dragliga forhallanden overhuvud taget. ' 

Avfolkningen av landsbygden ar lonande for de stora kapitalis
terna men inte for de arbetare och smabonder som tvingas fran 
sina hem till storstadsomradena for att kunna utsugas effektivare. 

Kapitalisternas jakt efter marknader och ravarutillgangar over 
hela varlden star i motsattning till folkens krav pa frihet och fred 
och leder till silindiga krig. 

Motsattningama mellan kapitalisterna och folket kommer dag
ligen till uttryck i Sverige. Strejken i malmfalten 1969 /70 och alla 
de strejker och aktioner som sedan genomforts ar ett uttryck for 
dem och visar ocksa klart att arbetarklassen maste kampa for .sina 
intressen gentemot kapitalisterna. 
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Bristande arbetsintensitet. 

"Tank vad arbetarna matte vara lata anda nar det fordras sa manga for att 
anstandigt. forsorja oss, ett litet fatal!" · 
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Fraga: LO:s och SAP:s ledningar talar om samforstand och sam
arbete. Ar det mojligt' att uppna detta mellan kapitalister 
och arbetare? 

Ar arbetarklasse-n utsugen? 

Vern ar egentligen utsugen? Det sags att vii Sverige intemationellt 
sett har det ganska bra. Ar vi anda utsugna? Ar en arbetare med 
den genomsnittliga tim!Onen pa 13 kronor utsugen? 

Kapitalister och_ LO-pampar havdar att utsugningen ar nagot 
som Mr historien till. Men kapitalisternas utsugning av arbetar
klassen ar inte .avskaffad. Sa lange det kapitalistiska produktions
systemet bestar kommer ocksa utsugningen att existera. Varifran 
kommer de miljarder kronor i profiter som storkapitalet varje ar 
redovisar? Varifran kommer de stora fabrikerna\Illed maskiner och 
produkter? Ar det Wallenberg sjalv som arbetat ihop sina vinster,,,. 
och agodelar? Naturligtvis inte. Dessa viirden ii.r skapade av det 
arbetande folket som berovats dein genom den _kapitalistiska ut
sugningen. 

Under 1969 skapade industriarbetarna, enligt Statistiska Central
byran, fOr ett sammanlagt varde av 43 miljarder kronor. Men av 
dessa 43 miljarder kronor gick mindre an 15 miljarder at till loner 
for industriarbetarna. Det fattas 28 miljarder. Dessa har kapitalis
terna lagt beslag pci. De utgor vad vi kallar kapitalistemas mer
viirde. 

Merviirdet ii.r alltsa skillnaden mellan vad arbetaren far i !On och 
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det viirde han arbetat ihop. Det utgor kapitaliste·rnas profit och ar 
foljaktligen ett resultat av deras utsugning av arbetarklassen. En 
del av mervardet gar till kapitalisternas lyxkonsumtion, en del in
vesterar de i nya foretag och maskiner for att tjana annu mer. Ge
nom att kapitalisterna helt bestammer over investeringsverksamhe
_ten bestammer de vad som skall och vad som inte skall produceras. 
De har makten over allt vi behover for att kunna leva. 

Hor uppkommer mervardet? 

Vi har redan varit inne pa att det kannetecknande for ett kapitalis
tiskt samhalle ar att arbetama tvingas salja sin arbetskraft. Arbe
tarna anstills for. en viss tid under vilken kapitalisten har ratt att 
forfoga over hans arbetskraft, dvs. att utnyttja hans muskelstyrka, 
erfarenhet och kunnande. Som betalning for detta erhiller arbeta
ren Ion. Men denna !On ar, som vi sag, mindre an det sammaniagda 
varde som arbetaren skapar under a,rbetsdagen. Arbetskoparen 
betalar arbetaren Ion for att forfoga over hans arbetskraft under 
en d_ag men behiller resultatet av arbetarens arbetsinsats. Kapita
listen koper arbetskraften som en vara och utnyttjar den for att 
den harden.for honom underbara egenskapen att skapa mer varde 
an vad den sjalv kostar i 16n. 

Om en arbetare jobbar atta timmar en dag och han under denna 
tid arbetar ihop varor (skapar varde) for 400 kronor sa motsvarar 
detta ett vardeskapan.de pa 50 kronor i timmen. Om arbetaren far 
l 00 kronor i dagsion har han alltsa fatt ersattning endast for tva 
arbetstimmar. Under resten av dagen, dvs. 6 timmar, arbetar han 
faktiskt gratis at kapitalisten. Att det kallas att han har 12: 50 i 
timmen andrar inte pa detta f6rhillande. Och egentligen iir det 
sjfilvklart, det maste ju finnas en skillnad mellan vad arbetaren far 
i Ion och det varde han arbetar ihop, annars skulle inte kapitalisten 
anstalla honom. 
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Vad bestammer lonens storlek? 

Lonens storlek bestiims i sista hand av styrkefi:irhillandena mellan 
arb~te och kapital. Ju storre kraft arbetama kan stiilla bakom sina 
krav i li:inefi:irhandlingarna desto mer pengar kan de tillkampa sig. 

Det finns ocksa en m.iniminiva som lonema inte annat an till
ffilligt kan understiga. Om kapitalisten ska kunna utsuga arbetarna 
maste han betala !Oner som racker till livsuppehfillet. Arbetama 
maste ha mat for dagen, klader, husrum osv. Eftersom kapitalisten 
vill ha arbetskraft att utnyttja aven i morgon maste han ocksa i !On 
betala de kostnader arbetama har for att f6rsorja sina barn och ge 
dem en viss utbildning. Man brukar saga att kapitalisten maste be
tala de nodvandiga kostnaderna fi:ir arbetskraftens reproduktion. 

Levnadsstandarden 

Arbetama har i en del kapitalistiska lander tillkampat sig 16ner 
som ligger over existensminimum. De har ocksa skaffat sig en viss 
bostadsstandard, en viss fritid m.m. Nar en sadan "existensstan
dard" blivit tradition i samhfillet och ovriga samhfillsfunktioner av
passats efter den ar det svart for kapitalet att pressa ned den allt 
for mycket utan att riskera strider dar _hela deras mikt stalls pa 
spel. 

Men en sadan hojning av arbetarnas levnadsstandard ar ocksa 
en forutsattning fi:ir att utsvettningen av dem s~all bli sa effektiv 
som mi:ijligt. Ju mer kapitalismen utvecklas desto hardare och het
sigare blir arbetet. Arbetama arbetar ut sig snabbare an forr, vilket 
leder till okad~ kostnader for deras fritid. Om de inte ska slitas ned 
alltfor fort och om de ska kunna hanga med i det allt hardare tem
pot maste de fa mojlighet till vila och rekreation. De behover en li
ten sommarstuga eller nagra veckors ledighet pa landet och till
gang till radio och TV for att kunna "koppla av". Kapitalisterna 
har ingen nytta av arbetskraft som ar sa fysiskt och psykiskt ned-
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Hur stor ar utsugningen? 

1969 sa.Ide Volvo 197 300 fordon. Den sammanlagda fOrsliljnings· 
summan uppgick till omkring 4 414 miljoner kronor.1 

Fran denna summa avriiknades 2 134,1 miljoner kr f6r material, 
avskrivningar och ovriga kostnader.2 

For kapitalisterna aterstod 2 279,9 miljoner att fordela mellan sig 
och arbetarna. Resultatet av fOrdelningen blev att kapitalisterna fick 
1 910,15 miljoner och for arbetarna blev det 369,75 miljoner. 

Arbetarna vid Volvo hade i runt tal producerat fOr ett viirde av 
155 000 kr per man.3 Samma ar var den genomsnittliga arsinkomsten 
ca 25 000 kr. Detta innebiir att kapitalistema tjiinade 130 000 kr i 
profit pa varje arbetare. 

Arbetarna anviinde foljaktligen en mindre del av sin arbetstid att 
arbeta ihop till sin egen lon och en mangdubbelt storre de! fOr att 
arbeta ihop merviirde at kapitalisten. 

Detta forhillande mellan merviirde och !On skrivs i en kvot som 
kallas fOr merviirdekvot och som miiter graden av utsugning. I vart 
exempel blir merviirdekvoten: 

merviirde 130 000 kr 
!On 25 OOO· kr = 5 ,2 eller i procent X 100 = 520 % 

Merviirdekvoten visar biir att merviirdet pa Volvo iir 5,2 ganger 
storre iin !oneJl och att kapitalisterna suger ut fem ganger mer av 
arbetaren iin vad denne /Qr i !On. Inte att undra pa att kapitalisterna 
kallar vart samhiille for viilfiirdssamhiille. 

1 ~~ay ~81 700 personvagnar till ca priser mellan 19 000 till 26 550 kr. 
Utraknin?en har skett efter ett genomsnittligt pris av 20 000 kr. 15 600 
~?m:ners1ella fordon sildes till ca priser mellan 30- och 150 000 kr. Ut
rakninge_n har skett efter ett genomsnittligt pris av SO 000 kr. 
~ Matenal 1 819,2, avskrivningar 68,9 och i:ivriga omkostnader 246 mil· 
ioner kr. Avser endast omkostnadema pa produktionssitlan. Omkostna
~ema pa ~?~i~g~si~.an fi:ir produktion tacks mer an vii! av de blygsamt 
tilltagna forsiil1nmgsmtak.tema, som troligen uppgar till ytterli"are nagra 
100-tals miljoner kr. 0 

3 Som produktiva avses samtliga timavlonade (12 136) och hlilften av de 
m!nadsavlonade (2 585). · · 

gangen att den inte hanger med i jobbet. "Extrastandarden" blir 
en ni:idvandig del av kostnaderna for arbetskraftens reproduktion. 

Andra standardhojningar iir nodvandiga av liknande ska.I. Hus
hillsmaskiner underlattar for kvinnoma att ta arbete utanf6r hem-
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met - nagot som gynnar arbetskoparna och ofta iir nodvandigt for 
familjens fotsorjning. Bilar gor arbetskraften mer "rorlig" och ut
nyttjbar id~g da avstandet mellan hem och arbetsplats blir a.lit 
Iangre. 

Den okade nedslitningen av arbetskraften staller ocksa hogre 
krav pa sjukvard, filderdomsvard etc. Det mesta av det som rege
ringen idag kallar "valfiird" ar inget annat an n6dvandiga kostna
der for att arbetskraften skall kunna overleva och fortsatta att ar
beta. 

Fragor: l. Racker din Ion till stort mer an livsuppehallet? 
2 . .Ar det riktigt att var fritid, rekreation, sjukvard osv. ar 

nodvandig for att tempot pa jobbet skall ~na Milas? 

Kampen mellan arbete och kapital 

Kostnaderna for att arbetarna skall kunna overleva och fortsat
ta att fungera som arbetare bestammer en miniminiva pa lonen. 
Men det betyder inte alls att det inte gar att ta ut mer. Det som i 
sista hand avgor Wnens storlek iir den styrka arbetarklassen kan 
mobilisera mot kapitalisterna. Det finns inget pa forhand best~t 
utrymIDe for 16ner. De kan hojas pa profitens bekostnad. 

Vad ar det som sager att en arbetare pa Volvo som jobbat ihop 
155 000 kronor endast skall fa 25 000 sjfilv? Eller vad ar det som 
sager att industriarbetarna som enligt Statistiska Centralbyran har 
hOjt vardet pa de ravaror de fatt i sina handd' med 43 miljarder 
endast skall fa ut 15 miljarder i loner? Ingenting. Det som hindrar 
arbetama att ta ut mer iir kapitalisterna och LO-ledningen. 

Hur mycket av de viirden arbetarna skapat som skall gd till 10-
ner och vad som skall gd till profiter avgors av klasskrafterna i det 
aktuella liiget. Sa hade t.ex. gruvarbetama i malmffilten hOsten 
1909 fatt veta att utrymmet for lonehOjningar endast var 1 miljon. 
Men efter nagra veckors strejk var LK.AB berett att fOrhandla om 
25 miljoner. Vad hade andrats? Inte hade LKAB:s ekonomi blivit 
battre och inte hade deras mojligheter att betala mer okat. Vad 
som skett var att arbetarna genom strejken demonstrerat sin enhet 
och styrka och darigenom hade de starkt sin stallning i kampen 
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mellan dem och kapitalet. LKAB tvingades att ta av vinstema for 
att hOja lonema. 

Myten om det "begrlinsade loneutrymmet" 

For att hindra arbetama att ta upp kampen for sin.a lonekrav spri
der kapitalisterna och LO-toppen iden att det bara finns ett "be
gransat utrymme for l6nef6rh0jningar". En kaka av bestamd stor
Iek som arbetarna har att dela pa. 

Om diirfor en arbetargrupp - t.ex. gruvarbetarna - til.Ikfu:npar 
sig en loneforhOjning blir, enligt denna teori, utrymmet till for
battringar for 6vriga grupper mindre. 

Men Ionema iir bara en bit av kakan, som ju utgors av hela var
det av det som arbetarna skapat. Den andra biten gar till kapita
listerna som profit. Det lir storleken av profiten som begransar "ut-
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rymmet" for lonefi:irh6jningar. Om en kaka skall delas i tva delar 
kan den ena biten bli st6rre om den andra blir mindre. Lonema 
lean alltsa hOjas pa profi.tens bekostnad. Att vi idag inte far ut mer 
i Ion beror inte pa nagot "begransat utrymme", utan pa det faktum 
att LO-ledningen viigrar att ta upp kampen for medlemmamas 
krav. 

Maste hojda loner leda till prishojningar? 

Ett annat argument som SAF och LO-ledningen sprider for att 
hindra lonekampen, iir att lonehojningar alltid maste leda till pris
hOjningar. Det iir enligt dem ingen ide att krava hojda 16ner da 
detta iinda bara leder till hi:ijda priser. 

Enligt denna teori hojs priserna om 16nerna okar snabbare iin 
produktionen och de sanks om lonerna okar i langsammare takt an 
produktionen. 

Men inte heller denna Gieseckes och Geijers teori stammer med 
verkligheten. Laginkomstutredaren Per Holmberg har pavisat att 
lonesumman under aren 1949, 1950, 1953och1959 okade langsam
mare an produk:tionen.1 Inte desto mindre steg prisema med unge
fiir sa.mma takt som andra ar. Detta visar att monopolkapitalister
na i sin jakt efter hOgre profiter inte avstar fran att hOja: priserna 
pa sina produkter liven om de lyckas halla l6nema nere. Kan de 
genom monopolprissattning eller ett fOrbattrat Iage i konkurren
sen hoja sina priser sa gor de det. 

A andra sidan kan det hli.nda att det inte gar att hOja priserna 
av konkurrensskfil. Da far arbetskoparna avsti fran detta aven om 
arbetarna tvingar upp sina loner. I stiillet far de ta av profiten. Inte 
kunde LKAB hoja prisema pa sin malm for att gruvarbetarna tog 
ut battre loner. Och inte okade priset pa Volvos bilar som en ome
delbar foljd av den 12 %-iga 16ne6kning arbetarna kampade sig till 
genom sin endagsstrejk. 

Priser och 16ner foljs inte alls at av nagon naturlag, priserna be
stams i huvudsak av andra fak:torer an 1kapitalistemas lonekost
nader. 

1 "Arbete ocb loner i Sverige", s. 131. Per Holmberg. 
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Varfor hojs prisema? 

Men, sager kanske nagon, ar det inte sa att lonef6rhojningar iinda 
pressar upp prisema iiven om det inte sker med sadan oundviklig
het som SAF pastar att de maste gora? Det iir ju anda sa att priser
na standigt stiger och speciellt snabbt gar det efter att nya avtal 
traffats. 

Detar som alla vet riktigt att prisema stigei:. Under avtalsperio
den 1969 /70 steg de med niirmare 15 % . Men berodde det pa hOj
da loner? Under samma tid fick vi endast ett par procent om aret 
mer i Ionekuverten. Prisema okade alltsa betydligt mer an lonerna 
vilket innebli.r_att vi fatt ordentliga reallonefOrsiimringar . .Anda ut
gor lonekostnadema inte mer an omkring 20 % av foretagens tota
la kostnader - inom handelssektom endast 11 % . Det innebiir att 
en 10 % -ig l6ne6kning for arbetama: endast blir en 2 %-ig total
kostnadsokning for kapitalet. 
. PrishOjningarna beror inte pd arbetarr.ras ZOrtekamp ut~n pd mo
nopolkapitalets profitjakt och regeringens inflationspolitik. Infla
tionen kompenserar kapitalet varje gang vi far lite mer pengar i 
planboken genom att minska vli.rdet pa varje krona. Monopolkapi
talet som har sina f6rm6genheter placerade i maskiner, byggnader 
osv., tjli.nar endast pa att penningviirdet sjunker. Prishojningar ar 
som vi ser inget argument mot lonekamp. Tvli.rtom skiirper de ~
betarklassens behov av att med lOnekamp kompensera sig for de 
stiindiga prisstegringarna. 

Fraga: Jamfor de senaste lonef6rh6jningama du fatt ut med pris
stegringarna. Har de rack:t till? 
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Den solidariska lonepolitik'en 

Vid varje avtalsrorelse framhiller LO-ledningen att den gjort en 
"laglonesatsning" och fort ,en "solidarisk lonepolitik". Sa har det 
·nu latit i artionden. 

Men har da LO-ledningen med sin politik lyckats lOsa "laglone
problemet"? Uginkomstutredningen visar att sa inte ar fallet. Ef
ter artiondens "laglonesatsningar" var verkligheten 1969 den att 
300 000 lOntagare tjanade hOgst 6: 50 per timme och 750 000 tja
nade under 9: 00 kr. Efter de senaste arens diliga avtal och hOj
ningar av den indirekta skatten (mom.sen), som drabbar de Iagav
Ionade hardast, har situationen inte blivit blittre. De gamla laglone
gruppema ar fortfarande lagavlonade och det har till och med ska
pats nya lagloneskikt. 

LO-ledningens tal om "laglonesatsningar" har i verkligheten inte 
betytt mycket for de lagavlonade. I stallet har det hillit tillbaka den 
fackliga kampen for alla de arbetare som tjanar lite mer an de som 
kallas lagavlonade. 

Vad ar solidarisk lOoepolitik.? 

Nar LO-ledama fOrsoker ursakta de diliga avtal de undt1rtecknat 
brukar de ocksa saga att de for en "solidarisk lonepolitik". Deras 
politik ar dock solidarisk endast med kapitalet, gentemot·arbetama 
ar det en splittrarpolitik. LO~ledningen ·forsoker vanda olika ar
betargrupper mot varandra, arbetare mot tjansteman, lagavlonade 
mot "hogavlonade", osv. 

Traindustriarbetarforbundets davarande ordforande Yngve Pers
son sade under den senaste avtalsrorelsen att de tider nu ar forbi 
da huvudfragan var kamp mellan arbetare och kapitalister. Kam
pen gallde nu fordelningen mellan de olika IOntagargruppema. 
Arbetare med lite hogre loner bOr enligt Yngve Persson avsta £ran · 
fotbattringar. 
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Endast kapitalet tjanar pa en san fonepolitik. Om arbetarna pa 
Volvo avsta.r fran hOjd Ion sa far inte textilarbetarna mer for det. 
Pengama gar direkt i fickoma pa aktieagarna i Volvo - och dessa 
lar inte skiinka dem till behovande lagavlonade. 

I stallet ar det sa att en lontagargrupp som tar upp kampen ba
nar vag for andra. Sa kunde t.ex. atskilliga arbetare runt om i lan
det tillkampa sig loneforhojningar i samband med gruvstrejken. 

En solidarisk lonepolitik maste tvartemot vad LO-ledningen sa
ger innebara att lOntagarna omsesidigt stOder varandras krav och 
ser en seger for en grupp som en seger for sin egen kamp. 

Fragor: 1. Har du nagon gang fatt mer i Ion fi:ir att arbetare eller 
tjansteman pa andra jobb avstatt fran hi:i.jda li:iner? 

2. Anser du att LO-ledningens "solidariska IOnepolitik" 
har hjfilpt laglonegrupperna eller nagon annan lonta~ 
gargrupp? 

Statens roll 

Rege~ingen gor ett start nummer av att "ert starkt samhalle" ska 
begransa foretagens makt. Med detta vill de fa arbetarna att betala 
ytterligare hOjda skatter och art godta sadana foreteelser som "stat-
lig. inblandning'' i avtalsrorelserna. · 

I 

Ett starkt samhalle - for vem? 

Vad har det "starka samhallet" betytt for arbetarna? Faktiskt att 
de fart ytterligare skattepalagor for art finansiera de kapitalistiska 
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familjemas investeringar t.ex. genom investeringsbanken ocb loka
liseringsbidragen. Sa bar beskattningen av enskilda personer okat 
med bela 720 % mellan 1950 och 1967 medan bolagsskatterna okat 
med endast 189 % .1 Samtidigt har en allt storre del pa den "stat
Iiga utgiftssidan" gatt at till direkt stod at kapitalisterna. 

"Statlig insyn" i banker och foretag 

Regeringen gor ocksa en stor sak av den "statliga insynen" i stor
bankema och industrierna. Men pa vilket satt har de okat arbetar
nas eller folkets kontroll? Nar Skandinaviska Banken och Enskilda 
Banken slogs samman; fick den statliga representanten forst dagen 
innan det hela offentliggjordes i pressen ett inforfilellt tips om 
sammanslagningen. Och da var denna representant li.nda socialde
mokratisk riksdagsman och ledare for den socialdemokratiska riks
dagsgruppen. 

Nej," tvartom har den "statliga insynen" underlattat monopolka
pitalets mojligheter att driva det for dem lOnande samarbetet med 
statsapparaten. Detta inser ocksa Wallenberg: "Jag bar inget emot 
statlig insyn i privata banker och foretag - bara man hittar de ratta 
killarna." (AB 22.7 1970) 

Pa vems sicla stir Jagen? 

Regeringen och LO-toppen sager att de statliga pfilagorna och la
gama inte ar uttryck for klassintressen. Lat oss darfor se ~a en av 
de viktigaste lagama som reglerar forhaIIandet mellan arbetare och 
arbetskopare i vart land - kollektivavtalslagen. 

Kollektivavtalslagen forbjuder "bada parter" att vidta stridsat
garder under lopande avtal. Pa vems sida star da denna lag? Som 
stridsatgarder raknas strejk, arbetsvagran, massuppsagning, ned- ) 
sattande av arbetstakten, bojkott, lock-out osv. Fackforeningarna 
ar i lagen skyldiga att avhalla sina medlemmar fran "olagliga strids
atgarder". I annat fall kan de domas till boter. Lagen gor alla 
kampmetoder fr3.n arbetamas sida olagliga under lopande avtal. 

1 Westerlind/Beckman: Sveriges ekon6mi, sid. 86. 
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Daremot forbjuder den inte kapitalisterna att hoja priserna, (dvs. 
att indirekt sanka Ionema), avskeda anstfillda eller Iagga ner fore
tag. 

Vilken roJI spelar staten? 

Vi kan darfor stilla fragan: Vilken roll spelar staten i vart samhlil
le? Ar det som den socialdemokratiska ledningen sager att staten 
det ar vi alla? Eller star staten pa arbetarklassens sida mot kapi
talisterna? 

Nej det forhiller sig tvartom. Staten iir till och med den yttersta. 
garanten for att de rddande kapitalistiska iigandeforhdllandena i 
vdrt samhiille ska bestd. 

Varje gang_ arbetarklassen tagit upp kampen mot den harskande 
klassen har den motts med motstand fran statsapparaten. Med !a
gar, forordningar, polis och i sista hand med militiir makt varnar 
staten monopolkapitalets herravlilde. 

Den svenska Iagen ger regeringen ratt att kommendera ut militar 
mot arbetare som fungerar som strejkvakter. Men _det finns ingen 
lag om att militiir kan·sattas in mot en kapitalist som avskedar sina 
arbetare. 

Statens ekonomiska roll 

Staten griper ocksa alltmer in i den kapitalistiska ekonomin for att 
sla vakt om och forstiirka monopolens makt. Detta stod tar sig 
manga uttryck: 

• f6rstatligande av fallfiirdiga kapitalistiska foretag (Durox) 
• uppkop av monopolens produkter . (SAAB-Viggen) 
• f6rsfiljning av tjanster till laga priser till monopolen (t.ex. el

energi) 

• direkta subventioner av skattemedel till monopolen (varvsin
dustrin, investeringsbankens bidrag) 

• kreditgivning pa f6rm3.nliga villkor (AP-fonderna star till tjanst 
med 13.ngsiktiga Ian at monopolen) 

• lagstiftning mot strejker (tex. tvangsarb~tslagen varen 1971) 
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• inflationsdrivande penningpolitik (sanker 16nen och okar real
vardena) 

• reglering och "planering'' av ekonomin i monopolens i.D.tresse. 

Detta framstiills som "socialistiska" inslag i samhallsekonomin. 
Man havdar att Sverige har en "blandekonomi", dvs. en blandning 
mellan kapitalism och socialism. Men detta stammer inte. Sannin~

en ar att det blivit nodvandigt for Staten att i kapitalisternas intresse 
ingripa i nliringslivet (statskapitalism). 

Fragor: 1. Vad inI).ebar det nar parollen "ett starkare samhalle" 
f6rverkligas under kapitalismen? 

2. Finns det fler exempel pa hur stat och kommun 
stoder monopolkapitalet? 

Kriser och arbetsloshet 

Under hasten 72 gick 10 000-tals byggnadsarbetare arbetslosa. 
Varfor? Behover vi inte flera nya bostader? Jovisst, 100 OOO~ 

tals star i bostadskon. 
1 

Har har vi ett tydligt exempel pa det kapitalistiska samhfillets 
vanmaktighet. Det formar inte att organisera arbetet for vara mest 
sja.Ivklara behov eftersom det inte ar behoven utan profiten som 
styr. I det socialdemokratiska partiprogrammet kan vi lasa: 

"Hotet om arbetslOshet har minskats genom en ny inriktning av den eko
nomiska politiken . .. " 

Men siffrorna fran Statistiska Centralbyran och Arbetsmarknads
styrelsen talar ett annat sprak. Arbetsfosheten i Sverige har inte 
varit sa h6g sen borjan av 30-talet som under h6sten 72, da over 
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100 000 gick arbetslOsa. Och Laginkomstutred.ningen visar att over 
en miljon mi:inniskor berordes av arbetslosheten under 1966. 

Kriser och arbetsloshet har alltid existerat under kapitalismen 
och kommer alltid att gora det. Kriserna lir en ofrinkomlig produkt 
av det kapitalistiska samhiillet. 

Varfor kriser? 

Varje enskild kapitalists milsattning lir att uppna maximal profit. 
Dar.for forsoker han betala sd lite Ian till sina arbe~re som mojligt. 

Men a andra sidan maste han ocksa fa avsattning for sina pro
dukter. Detta forutsatter naturligtvis att de flesta har rad att kopa 
hans varor. Men detta har de ej rad till om lonerna hills nere. 

Dar.for vill varje kapitalist sja.Iv betala sa liten Ion som mojligt 
till sina arbetare, men samtidigt att andra kapitalister ska ge sa 
hoga loner som mojligt fOr att kopkraften ska bli sa god att han far 
avsattning fOr sina varor. 

Detta ar naturligtvis omojligt. 
Kriserna Visar sig framfor allt i att de producerade varorna inte 

kan sfiljas. Orsaken till detta ar inte att folk inte har behov av pro
duktema. utan att de inte har rdd att kopa dem. 

Da varorna inte sa.Ijs, lagras de. Kapitalisten som inte kan sfilja 
sina produkter inskranker eller Iagger ner driften. Arbetarna av
skedas. 

Detta inneblir ocksa i sin tur att denna kapitalists ravaru- och 
halvfabrikatleverantorer osv. far minskade order, vilket leder till 
~tt aven de inskranker eller Iagger ner tillverkningen. Ytterligare 
arbetare mister jobbet och star utan pengar. 

Detta leder i sin tur till att k6pkraften ytterligare minskar, varpa 
processen gar vidare. 

Staten och krisema 

Efter storkrisen 1929 har de kapitalistiska landema forsokt begagna 
sig av en metod for att bekampa kriserna genom att skapa efterfrd
gan pa varor genom statliga bestallningar och uppkop. Detta tar 
sig uttryck i allt storre militarbestallningar och andra statliga be-
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stiillningar och. stodatgarder at monopolen. 
Men statsapparatens stod at kapitalistema kan endast fa en kort

siktig verkan. De medel som oses over kapitalistema maste tas na
gonstans. Daner lagges allt storre skattebordor pa det arbetande 
folket. Darigenom suger staten upp pengar och darmed den kop
kraft som finns hos folk och skjuter pa sa satt krisen framfor sig. 
For att statsapparatens utgifter ska ha nagon inverkan pa efterfra
gan maste de - liksom narkotikainjektioner - standigt okas for att 
ge ofOrandrad effekt. 

Dii.rfor kommer aldrig den kapitalistiska statsapparaten att kun
na losa problemet med avsattning for kapitalisterna och kopkraft 
for folket. Alla dess atgarder gar nfunligen ut pa att krisernas bor
der ska betalas av det arbetande folket med pafoljd att dess kop
kraft minskar och kapitalisternas avsattning blir mindre. 

Fraga: .Ar den arbetsloshet och det pris- och skattelage vi idag har 
uttryck for en kris i det kapitalistiska samhallet? 

Socialism en 

. . 

Vi bar last om klasskillnaderna, de ekonomiska och sociala odtt
visoma. Om utsugningen som okar for varje ar, om lonekampen 
som i ar, i LO:s regi, gav en kraftig reallonesii.nkning. Vi har sett 
hur statsapparaten alltmer griper in pa kapitalets sida mot det ar
betande folket och aven hur Staten sjalv gar in SOm f6retagare, lika 
kapitalistisk som sina privata kollegor, men att den i bedragligt 
syfte kallar sin statskapitalism for "blandekonomi" och "socia
lism". LKAB-strejken gav en sann bild av bur den s.k. "blandeko
nomin" fungerar med a ena sidan en ohejdad utsugning och svara 
arbetsforhfillanden for arbetarna och a den andra sidan direktorer
nas feta loner och arbetskoparideologi. 
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Pa arbetsplatserna fortsatter det dagliga tvanget, slitet och utsug
ningen med okad hets, yrkesskador, hlilsorisker och till raga pa allt 
arbetsloshet och tvangsforflyttningar. Till detta kommer under ka
pitalismen ett standigt hot om nya kriser med massarbetsloshet 
och nya krig. 

over hela landet ger arbetare, tjansteman, smabonder och intel
lektuella tillkanna sitt missnoje med de radande forhallandena. Pa 
allt fl.er fronter bar de ocksa tagit upp kampen for sina krav. Kam
pen vaxer allteftersom missforhallandena vaxer och en dag kom
m.er den - trots pampamas avledningsmanovrer - att knytas an till 
arbetarrorelsens socialistiska ma.Isattning. Ty arbetarklassen och 
folkets overvaldigande flertal kommer i langden inte att tolerera 
de kapitalistiska orattvisorna, otryggheten, utarmningen och for
storelsen av folk och land utan kommer att sforta kapitalismen och 
bygga ett nytt socialistiskt samba.Ile dar arbetarklassen har makten 
och ager produktionsmedlen. 

Vad kommer socialismen att ge folk.et? 

Nar kapitalismen avskaffas och produktionsmedlen inte Iangre be
finner sig i privata hander avskaffas profitsystemet och darmed ut
sugningen, arbetslosheten, otryggheten i jobbet, pampvaldet, ac
kordshetsen och nedslitningen av det arbetande folket. 

Produktionsmedlen kommer inte langre att kontrolleras av kapi
talister som endast har sin egen vinning som ma.I och som forutom 
att de utsuger arbetskraften ocksa kampar for att sla ihja.l alla sina 
svagare konkutrenter. Istallet kommer vara gemensamma behov att 
styra produktionen. I det socialistiska samhallet kommer hus att 
byggas, men inte for att nagon kan tjana pengar pa det utan for att 
folk behover bostader. 

En planekonomi kommer att skapas. Dar samordnas alla resur
ser. Istallet for att sla ut varann kommer olika fOretag och produk
tionsenheter att stOdja varann och planera hur man pa basta satt 
skall kunna na ett gemensamt ma.I. Planer for produktionen kom
mer att skapas pa grundval av arbetarklassens och folkets behov. 
Dessa faststalls genom undersokningar, genom onskemal och kritik 
fran folket, fackforeningar och andra massorganisationer. Planer-
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na fors ut for diskussion till arbetarna pa varje arbetsp,lats, vilka far 
foreta andrib.gar och komma med nya fOrslag in:nan planerna fast-
staJ.ls. · 

Nar produktionen riktas in pa de reella behoven kan overpro
duktion och kriser undvikas. Det blir ordning istaJ.let for kaos i den 
materiella produktionen. Arbetsloshet blir ett okant begrepp. Istal
let blir ratten till arbete stadfast i lag. 

Arbetstakt och arbetsmiljo kommer att avpassas fOr de manni
skor det beror. Med en gemensam ekonomisk planering kommer 
rattvisa och skaliga loner att kunna betalas ut. 

Idag gar mellan ha.Iften och tva tredjedelar av vara skyhoga hy
ror direkt till bankriintor. I det socialistiska samhaJ.let kommer en
dast nagra fa procent av vara loner att ga at till boendekostnader. 
Den yttrandefrihet som agare och kontrbllanter av tidningar, radio 
och TV idag har kommer for fOrsta gangen i historien folket till 
godo. Det blir demokrati for folk:et istallet for for en liten klick mil
jonarer. 

De historiska erfarenheterna gor det nodvandigt att papeka 
att klasskampen inte ar over efter det att monopolkapitalet har 
besegrats i revolutionen. De gamla makthavande klasserna 
finns kvar och de ar fortfarande starka genom sin hogre utbild
ning, borgerliga traditioner och vanans makt. De har admfui
strativ erfarenhet oeh internationella kontakter. · 

Klasskampen kommer att fortsatta aven i det nya samhallet. 
Borgarklassen kommer att gora allt f6r att fa tillbaka det gamla 
systemet. Risken finns f6r en byrakratisk urartning som bapar 
vag·fi:ir ett aterupprattande av kapitalismen. Darfor ar det nod
vandigt att arbetarklassen hart haller i den politiska ma.kten 
och kontrollerar staten och de valda f6rtroendemannen. Forst 
efter en lang historisk overgangsperiod kan det helt klasslOsa 
korpmunistiska samhallet skapas. 

Socialismens karna ar att landet inte ags av nagra fa som ut
nyttjar och misskoter det i sina egna intressen utan att landet iigs 
av folket och skots av folket i folkets intresse. 

Forst da ·kommer de oerhOrda skaparkrafter som £inns i varje 
manniska att kunna frigoras och den gemensamma skaparkraften 
kommer att medfora en blomstring for hela landet. 
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na fors ut for diskussion till arbetama pa varje arbetsplats, vilka far 
foreta andringar och komma med nya f6rslag innan planema fast
stfills. 

Nar produktionen rilctas in pa de reella behoven kan overpro
duktion och kriser undvikas. Det blir ordning istfillet for kaos i den 
materiella produktionen. Arbetsloshet blir -ett okant begrepp. Istal
let blir ratten till arbete stadfast i lag. 

Arbetstakt och arbetsmj.ljo kommer att avpassas for de manni
skor det beror. Med en gemensam ekonomisk planering kommer 
rattvisa och skfiliga IOner att kunna betalas ut. 

Idag gar mellan halften och tva tredjedelar av vara skyhoga hy
ror direkt till bankrantor. I det socialistiska samhiillet kommer en
dast nagra fa procent av vara loner att ga at till boendekostnader. 
Den yttrandefrihet som agare och kontri:>llanter av tidningar, radio 
och TV idag har kommer for forsta gangen i historien folket till 
godo. Det blir demokrati for folket istallet for for en liten klick mil
jonarer. 

De historiska erfarenheterna gor det nodviindigt att papeka 
att klasskampen inte iir over efter det att monopolkapitalet har 
besegrats i revolutionen. De gamla makthavande klasserna 
finns kvar och de iir fortfarande starka genom sin hogre utbild
ning, borgerliga traditioner och vanans makt. De har adrnini
strativ erfarenhet oeh internationella kontakter. · 

Klasskampen kommer att fortsatta aven i det nya samhiillet. 
Borgarklassen kornmer att gora allt for att ta tillbaka det gamla 
systemet. Risken finns fcir en byrakratisk urartning som banar 
vag for ett aterupprattande av kapitalismen. Diirfcir iir det nod
vandigt att arbetarklassen hart baller i den politiska makten 
och kontrollerar staten och de valda fcirtroendemannen. Forst 
efter en lang historisk overgangsperiod kan det helt klasslosa 
koI)lrnunistiska samhallet skapas. 

Socialismens karna ar att landet inte ags av nagra fii. sorn ut
nyttjar och rnisskoter det i sina egna intressen utan att landet iigs 
av f olket och skots av f olket i folkets intresse. 

Forst dii. kommer de oerhorda skaparkrafter som finns i varje 
miinniska att kunna frigoras och den gemensamma skaparkraften 
kommer att medfora en blomstring for hela landet. 
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Kampen for att bilda fackforeningar 

ldag ar det Stora flertalet av vara fackforeningar inte kamporgani
sationer utan odemokratiska pamporganisationer. Vi medlemmar 
far inte godkanna eller forkasta de avtal som vi tvingas arbeta un
der. Vi far inte utse vara egna ombudsman. Fackforeningsrorelsen 
fungerar inte langre som ett verktyg for arbetarna. 

Har det alltid varit sa har? Om inte, vad beror det pa att det 
blivit sa? Beror det pa att vi arbetare varit likgiltiga for facket? 

Nej, det har inte alltid varit sa har. Fackforeningarna skapades 
som kamporganisationer, som vapen i arbetarnas hander. Det ar 
ett ledande byrakratskikt som forvandlat vara organisationer till 
samarbetsorgan med kapitalistema. Att de lyckats beror inte pa 
arbetarnas likgiltighet och de har inte vunnit for all framtid. Den 
svenska fackforeningsrorelsens historia ar fylld av kamp mellan 
medlemmarna och byrakraterna och den kampen har skarpts un
der de senaste aren. 

Den iorsta iackioreningen 

I och med kapitalismens genombrott har i Sverige pa 1800-talet 
vaxte industriarbetarklassens storlek, for att sa smaningom bli den 
stOrsta klassen. Arbetarna levde under mycket svara forhallanden. 
De bade praktiskt taget inga rattigheter. 

Ar 1867 och 1868 radde svar hungersnod i Sverige. 1869 bredde 
arbets!Osheten ut sig. Arbetskopama forsokte genomdriva lone
sankningar trots att brodpriset hade stigit. Med hjfilp av vfilgoren
het, privata matutdelningar, basarer forsokte de lugna arbetarna. 
Men pa manga hall i landet gick arbetarna till desperata aktioner, 
dock utan stOrre frarngang, da de ej var organiserade. 
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I Stockholm forekom mer avancerade arbetarstrider. I juli 1869 
strejkade murama tre dagar mot IOnesankningar och lyckades for
hindra dem. Vid ett mote i Lilljansskogen bildade murama en 
strejkkommitte. Det foreslogs att de skulle samla in pengar i en 
gemensam kassa. Det som blev over skulle forvaltas av strejkkom
mitten. Darme~ var monstret for arbetamas fackliga organiseran
de klart och ur muramas strejk uppstod var forsta egeniliga fack
forening, Stockholms murarforening. (Typografiska foreningen i 
Stockholm, som bildades 1846, kallas ofta for den f6rsta fack
f6reningen, men det var enligt sina stadgar en forening for "nytta, 
noje och bildning'' och ingen egentlig fackforening. Den hade dock 
betydelse for arbetarklassens organisering.) De f6rsta fackforening
ama viixte ailtsa fram ur klasskampen och var fran forsta stund ar
betamas kamporganisationer. 

Sundsvallsstrejken 1879 

Mot slutet av 1870-talet blev arbetskopama alltmer utmanande i 
sina krav, sarskilt in(jm den norrllindska traindustrin. De hade ut
nyttjat den langvariga lagkonjunkturen for att pressa ner lonema. 
Pa vintern 1878/ 79 var laget katastrofalt for arbetama. Lonen var 
vanligen inte mer an 1 : 50 a 2: - per dag, vilket var otillrackligr for 
en ensamstaende att leva av. Familjerna led nod. · 

Utan organisation borjade en spontan strejk bland arbetama den 
26 maj. Den spreds snabbt och omfattade 4 000 arbetare vid 18 
sagverk, samt en del arbetsplatser i staden. La.ndshOvding Tref
fenberg skickade efter m.ilitar. Alltfler stallde upp pa arbetamas 
sida. Strejken omfattade snart ca 6 000 man. Treffenberg lat om
ringa de strejkandes lager med m.ilitar och tvingade arbetarna till
baka till arbetet. Trots att strejken var ett nederlag, fick den en 
mycket stor betydelse for arbetarklassens fortsatta kamp. Dessa 
tusentals arbetares enighet och kampvilja visade pa arbetarklassens 

styrka. 

Fackforening.§rorelsen blir socialistisk 

Genom August Palm borjade de socialistiska ideema spridas i Sve-
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rige 1881. Arbetarrorelsen blev socialistisk. 

I Stockholm utvecklades den fackliga organiseringen och 1883 
slot sig fackforeningama samman och bildade Fackforeningamas 
centralkommitte, i vilken valda representanter fran de olika fack- · 
foreningama ingick. 1886 antog denna det program som den so
cialdemokratiska f6reningen i Stockholm h:~.de. I Goteborg skedde 
en liknande utveckling. 

Nar Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP) bildades 
1889 upplostes Fackforeningarnas centralkommitte i Stockholm 
och andra liknande fackliga samorganisationer och anslots till 
partiet. 

Stockholmstypografer vid en demonstration nAgon gfuig fOre sekelskiftet. 
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SAP var ett revolutionart socialistiskt parti, men inte f6rriin den 
fjli.rde partikongressen 1897 antogs ett program. I detta uttalade 
sig partiet for lonearbetets avskaffande, "upphavande av det pri
vatkapitalistiska monopolet pa produktionsmedlen", "den plan
losa varuproduktionens ersattande med en socialistisk, samhallets 
verkliga behov motsvarande produktion". 

Landsorganisationen bildas 1898 

Under hard kamp, mot svartlistningar av fackligt aktiva, fii.ngelse
straff, polis och militli.r utvecklades den fackliga rorelsen allt snab
bare. Behovet av en landsomfattande facklig organisation vaxte. 
SAP kunde inte fungera som en sadan. Partiet och den fackliga 
rorelsen borde skiljas at. 

Efter manga forberedelser holls Landsorganisationens konsti
tuerande kongress 1898. I den deltog 268 ombud for ca 50 000 
fackligt organiserade. Det var den storsta arbetarkongress, som 
dittills hfillits i Sverige. Till forste ordforande valdes Fredrik Sterky, 
som varit aktiv inom SAP. Kongressen beslot ocksa att tvangs
ansluta medlemmarna till SAP. Detta beslut havdes pa den andra 
kongressen 1900. Da valdes Herman Lindqvist till ny ordforande 
efter den bortgangne Sterky. 

Den fackliga riirelsen blir ett allt storre hot mot arbetskopama 

Genom den okade fa~kliga organiseringen och kampen kunde ar
betarklassen tillkampa sig praktiskt taget oavbrutna lOneokningar 
1880 till 1900, med undantag for nagra ar. For gruv- och fabriks
arbetarna okade lOnema under denna tid med over so % . 

Som ett forsok att hindra strejker infordes nu den s.k. Akarps
lagen, vilken gav arbetskopama ratt att doma strejkagitatorer och 
strejkvakter till flingelse, da det var olagligt att hindra nagon fran 
att arbeta. 

Arbetarrorelsen genomforde 1902 en politisk storstrejk for all
mlin rostratt. Den varade i tre dagar och ca 120 000 arbetare del
tog. Denna maktiga manifestation okade tillstromningen till d~n 
fackliga rorelsen. Arbetskopama skramdes av arbetarklassens erug-
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het och kampvilja och bildade strax efterat olika arbetskoparfor
eningar. 

1903 gick arbetskopama till motattack. Verkstadsf6reningen for
sokte knacka verkstadsarbetarna genom att lockouta 18 000 for att 
8 arbetare lade ner arbetet for tre ore mer i timmen. Ett stillestands
avtal slots efter en kort tid. Verkstadsforeningen utlyste en ny lock
out i juni 1905 och riiknade med att arbetarna inte skulle ha rad 
att betala kvartalshyrorna efter fyra manaders lockout. Men ar
betarna hjalptes solidariskt at och samlade in pengar. Inte en enda 
verkstadsarbetare kunde vrii.kas for hyresskuld. I stfillet sviktade 
arbetskoparna och gav upp i november 1905. De erkii.nde arbetar-

Lange fick arbetarna kampa for rlitten att organisera sig. Arbetskoparna 
gjorde under en lang tid allt de kunde for att stoppa bildandet av fack
foreningar. Denna bild lir fran Mackmyra sulfitfabriks arbetarbostlider 1906. 
Fi:iretaget avskedade och vrlikte arbetama fran deras bostlider sedan dessa 
bildat en fackforening. Efter en lang Strid ateranstlilldes hlilften av de 
avskedade. 
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nas fOreningsrii.tt, kollektivavtal upprattades,_ minimiloner och 57 
timmars arbetsvecka faststalldes. Arbetarna hade segrat. 

Av ungefar 1100 konflikter under 1903-1907 slutade ungefar 
27 % med seger fOr arbetskoparna, i 37 % av fallen segrade arbe
tarna och i resterande 36 % fick arbetarna igenom en del av sina 
krav.1 

LO-ledningen borjar vackla 

I takt med att kapitalet koncentrerades alltmer intensifierade ka
pitalisterna sina attacker mot fackforeningarna. Ungefiir 1910 over
gick Sverige till att bli ett kapitalexporterande, imperialistiskt land. 
Storforetagen ville ha en kuvad och lugn arbetarklass for att kunna 
havda sig i den internationella konkurrensen . . 

Vid arsskiftet 1907 gick arbetskopama till fornyade attacker. 
De ville nu fa in paragraf 23 (nuvarande 32 som sager att arbets
kopama ensamma leder och fordelar arbetet och fritt far anta ocb 
avskeda a:rbetskraft) i avtalen. Da pagick ett antal smarre lokala 
konflik.ter. Arbetsgivarforeningen stiillde ultimatum till LO-led
ningen: "Om inte paragraf 23 kommer in i dessa avtal kommer vi 
att lockouta 200 000". LO-ledningen fall undan och pressade de 
olika lokala fackforeningarna att ge upp. LO-ledningen gick aven 
med pa, utan strid, att fOretagama ska ha rii.tt att utlysa sympati
lockout under gallande avtal. 

1 Backstrom: "Arbetarrorelsens historia", del 2 sid. 32 
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Mote pa Norra Bantorget under storstrejken 1909. 

LO-ledama fortsatte sa gang pa gang sin undfallenhetspolitik. 
Arbetskopama blev alltmer uppblasta. De lyckades pressa arbetar
lonema pa flera olika hall. 

LO-ledningen motiverade att de lade sig i lokala konflikter med 
att fackforeningsrorelsen borde centraliseras. Hjalmar Branting 
skrev i Tidens f6rsta nummer 1908 att fackforbunden maste avsta 
sjfilvbestammandedi.tt och undvika strid. U ndfallenhet mot arbets
kopama och attacker mot den fackliga demokratin gick hand i 
hand. · 

Storstrejken 1909 

Sommaren 1909 pagick manga lokala konflikter. Den storsta av 
dem omfattade pappersmasseindustrin, dar 8 000 arbetare lock-
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outats for att de vagrat acceptera lOnesankn.ingar pa upp till 20 % . 
Den 14 juli meddelade arbetskoparna att om de inte fatt "god

tagbara" uppgorelser i de pagaende konfliktema skulle de succes
sivt utvidga lockoutema, sa att 80 000 arbetare kastades ut fran 
arbetsplatsema till den andra augusti och darefter ytterligare· lika 
manga. Arbetarna kravde att LO skulle handla och krav pa stor
strejk restes pa manga hall. 

LO:s representantskap beslot om storstrejk fran den 4 augusti. 
Strejken gallde alla anslutna fackforbund. Varden av sjuka, tillsy
nen av djur och renhillningen m.m. var dock undantagna £ran 
strejken. Trots att det v;u storstrejk holl sig LO-ledningen passiv. 
Den mobiliserade inte arbetarma:ssorna till nagra demonstrationer 
eller andra aktioner. Den vagrade t.o.m. att betala ut strejkunder
st6d, utom nar det gallde sarskilt svara fall. 

Arbetama over nastan hela varlden-skickade stora sum:mor peng
ar. Fran Tysklands arbetarklass kom 1163 720 kronor. Men mer an 
hfilften av de pengar som arbetarna utomlands hade skiinkt, beta
lade LO-ledningen aldrig ut under strejken. 

Den 3 september triliade LO och Typografforbundet ett avtal 
om atergang till arbetet med Verkstadsforeningen, Boktryckare
foreningen och Skraddarmastamas Centralstyrelse. Detta kom att 
innebara att Storstrejken fick sitt slut. Efter en manads hard och 
beundransvard kamp fick arbetama ga tillbaka till sina arbetsplat
ser pa de gamla villkoren. 

Kritiken mot strejkens avblasning var stark bland arbetama. De 
var forbittrade over att LO-ledningen gav upp kampen sa Iatt. Och 
pa LO-kongressen i november 1909 ri.ktades mycket hard kritik 
mot LO-ledningens satt att leda storstrejken och framst da strej
kens avslutning. 

LO-ledningens handlande blev ett hart slag mot fackforenings
rorelsen. Medlemsantalet minskade. Som ett resultat av LO-led
ningens undfallenhetspolitik uppkom splittringstendenser. 1910 
bildades Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) av syndika
listerna. 
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Ett vaJdigt uppsviug i arbetarldassens kamp 

Det forsta imperialistiska varldskriget brot ut 1914. Branting 
proklamerade s.k. borgfred i Sverige. Nu skulle den nationella enig
heten sattas fore klasskampen. Landssekretariatet deklarerade att 
man nu maste "overge de oppna konfliktemas taktik". LO-ordfor
randen Herman Lindqvist hade t.o.m. mage att forespraka en kol
lektivavtalslag, vilket dock LO:s representantskap bestamt motsat
te sig. 

Foljden av borgfredspolitiken blev att arbetarklassens levnads
standard sjonk, medan kapitalisternas vinster skot i hojden. 1917 
utbrot omfattande hungerdemonstrationer over hela landet. Militar 
sattes in. Sverige befann sig i en nast intill revolutionar situation. 
For att forhindra att arbetarklassen gjorde slag i saken gick rege
ringen med pa att infora en rostrattsreform. 

Fraga: Varfor misslyckades storstrejken? 

Lagen om kollektivavtal och 
arbetsdomstol 

Det svenska monopolkapitalet, som sluppit undan kriget, blev allt 
viktigare internationellt. Det var aggressivt och profithungrigt och 
un~erstOdde anfallsplaner pa den forsta socialistiska staten, Sovjet
uruonen. Anforaren hette Ivar Kreuger. For att kunna havda sig 
i den internationella kampen om marknader blev det allt nodvlin
digare for monopolkapitalet att tygla arbetarklassen, som utvecklat 
sin kamp. 

1926 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning, 
som ett ar senare lamnade fram sitt forslag - en lag om kollektiv-
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avtal och arbetsdomstol. Den 27 maj 1928 godkandes lagen av riks
dagen efter en proposition fran Ekmans hogerregering. Vad innebar 

da denna lag? 
Jo, den innebar att arbetskopare och arbetare inte har riitt att 

vidta ndgra stridsdtgiirder under giillande avtal, i varje fall inte i 
de fragor dar avtal finns. Om endera parten anser att ett avtal inte 
foljs ar det ocksa forbjudet att vidta stridsatgard. Organisationerna 
iir skyldiga att motarbeta stridsdtgiirder som strider mot kollektiv
avtalslagen. T.ex. maste en fackforeningsstyrelse motarbeta en s.k. 
"vild" strejk, annars blir facket skadestandsskyldigt. 

Formellt verkar det som om arbetare och arbetskopare ar jam
stallda i kollektivavtalslagen, men verkligheten ar annorlunda. Ar
betskoparen "ager att leda och fordela arbetet" enligt paragraf 32 
i Arbetsgivarforeningens stadgar. Det betyder att arbetskoparna 
kan minska eller oka den faststallda arbetstiden utan att det betrak
tas som lagbrott. Han kan avskeda arbetare, liigga ner driften, flytta 
foretaget till en annan Ort OSV. Utan atgarder. 

Genom att arbetskoparen bestiimmer pa arbetsplatsen kan han 
alltid genomdriva sin tolkning av avtalet. Om vi arbetare via den 
legala vii.gen vill andra pa nagot som uppenbart strider mot avtalet, 
blir det en langvarig och komplicerad process. 

Nar arbetarna gar ut i en "vild" strejk mot arbetskoparens at
garder, kan de domas till Arbetsdomstolen. Hogsta summan som 
enskilda arbetare kan domas till ar 200 kronor, men fackforening 
som stott arbetare eller inte forsokt hindra dem, eller inte beordrat 
dem att avbryta sin strejk kan domas till hur hoga skadestand som 
helst. Arbetsdomstolens dom kan inte overklagas. 
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Arbetsdomstolen bestar f.n. av ordforande plus 8 ledamoter. Ord
forande, vice ordforande plus ytterligare en ledamot ar iinibetsman 
och utses direkt av regeringen. Tva av ledamoterna utses efter forslag 
fran Svenska Arbetsgivareforeningen, tva utses efter forslag fran 
LO och de aterstaende tva ar s.k. slirskilda ledamoter. En for mfil 
dlir offentlig (statlig eller kommunal) arbetskopare lir part och en 
for tjanstemannamfil. Tjanstemannarepresentanten utses efter forslag 
fran TCO. 

Kampen mot de anti-fackliga lagama 

Arbetarna asag inte lagens inforande med armarna i kors. Sa snart 
lagens innehill blev kant borjade en verklig massrorelse att ta fart. 
Fran niirmare 2 000 fackforeningar och Iokala arbetarorganisatio
ner strommade det in uttalanden och skrivelser som protesterade 
mot lagen. Toppen inom SAP och LO sag sig tvungen att ocksa de 
protestera. For att citera f.d. LO-sekreteraren Ragnar Casparsson: 

"Landssekretariatet och den socialdemokratiska partistyrelsen fann det till 
sist nadviindigt att forsok(l inftinga den viixande oron."l 

For att mota de krav pa generalstrejk som restes fran mer an hund
ra olika fackforeningar proklamerade . LO-ledningen en protest
strejk, som endast fick omfatta 3 arbetstimmar pa eftermiddagen 
och hara sattas igang under forutsattning att arbetskoparna gav sitt 
tillst!nd. 

Samma dag som lagen behandlades i riksdagen genomfordes 
en av de storsta protestdemonstrationer som ruigonsin forekommit 
i va.rt land. Sammanlagt ca 360 000 arbetare i demonstrationer och 
strejker pa over hundra platser i landet. 

Efter det att lagen antagits upphorde Iedningen i SAP och LO 
successivt med allt aktivt motst!nd mot lagen. Pa hOsten samma ar 
som lagen infordes beslot LO-ledningen att utse ledamoter till Ar
betsdomstolen. Nar kommunisterna 1930 inliimnade en motion om 
lagens upphavande rostades motionen ned i riksdagen, forutom de 
borgerliga partierna rosta.de ocksd de socialdemokratiska riksdags
miinnen emot motionen! 

Arbetsfredskonferensen 

Den llirdom som arbetskopama drog av den vfildiga protestrorelse 
mot lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol, var att de maste 
soka .sig andra vii.gar an lagstiftning fOr att sakra "arbetsfreden". 
Den borgerliga pressen bOrja.de nu .en intensiv kampanj som pro
pagera.de att arbetarna borde samarbeta med arbetskoparna i stiil
let for att sldss. Samtidigt kravdes det att en konferens om arbets-

1 Ragnar Casparsson: "Saltsjobadsavtalet i historisk belysning". 
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freden skulle sammankallas som en inledning till samarbetet. 
Pa hOsten 1928 sammankallade hogerregeringen en konferens 

mellan SAP- och LO-ledningarna. Per-Albin Hansson· beklagade 
att konferensen skulle bli offentlig, da detta kunde "lagga en viss 
dampare pa diskussionen", men var annars positiv till det hela. 

I Svenska Dagbladet den 1/12 1928 kunde man llisa om LO
ordforanden Thorbergs tal: 

"Nog bar det forekommit overgrepp fran arbetarnas sida, det ville talaren 
glirna medge, men att overgreppen icke varit varre, visar vilket gott folk
material vi ha. Nu skola ocksa arbetarna uppfostras till storre fOrstaelse 
fOr ekonomiska ting ... Sedan bade man inte mer att saga' varandra of
fentligt, men sa mycket mera privat. Sedan punscben kommit pa borden 
vandrade man omkring ocb skakade hander ocb dunkade ryggar ocb det 
var harmoni och gfadje pa aftonen den forsta dagen." 

Det kom fram manga forslag pa konferensen for hur man skulle 
forstarka arbetsfreden. Det vik:tigaste var det som flera arbetskopa
re kravde - LO-ledningen skulle fa fullmakt att skriva pa avtal utan 
att forst vara tvingade att lei.ta medlemmarna fa rosta om det. Om 
inte detta skedde sa skulle det enligt arbetskoparna, innebara en 
"stor fara for arbetsfreden". De forklarade vidare att foljden av 
omrostningssystemet var "att preliminara overenskommelser som 
forhandlingsdelegerade med stor mOda kompromissat sig till, ofta 
sonderrives vid omrostning ute pa arbetsplatsema". · 

Det ansags dlirfor viktigt att lindra pa reglerna for omrostning 
sa att arbetarna inte skulle kunna avvisa ett avtal som fOrhand
larna gjort upp. "Arbetsfreden" krii.vde alltsa att en viktig del av 
den fackliga demokratin, rii.tten att godkiinna eller forkasta dei 
avtal som man skulle arbeta under avskaff ades. 

Fragor: 1. Kan varken arbetare eller arbetskopare vidta stridsat
garder unde.r giillande avtal? 
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2. Vilken roll spelade de ledande i SAP och LO-ledningen 
vid kollektivavtalslagens och arbetsdomstolens till
komst? 

3. Vad betyder kollektivavtalslagen for styrelserna i verk
stads- och fackklubbar? 

1930-talet - nya angrepp mot 
fackforeningarna 

Den· ekonomiska krisen drabbade Sverige i mitten av 1930. Den 
medforde minskad exportvolym och produktionsinskrlinkningar. 
Arbetslosheten okade vfildsamt. I borjan av 1933 var den ca 30 % . 

1931 m6rdades fem arbetare av militar under en demonstration i Adalen 
men de enda som domdes till 13.ngre fiingelsestraff av den svenska ratts~ 
skipningen var arbetarnas egna ledare. Har mottas Axel Nordstrom efter 
att ha avtjanat sitt s'traff. T.h. om honom ses Knut Senander och Nils 
Holmberg. 

Arbetskoparna gick till hliftiga attacker mot arbetarnas !Oner. Men 
arbetarna reste sig i kamp. For att halla arbetama nere sattes mi
litlir och polis in vid flera tillflillen. Vi kommer alla ihag gangster-
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daden i Adalen da fem obeviipnade arbetare kallblodigt mordades 
av militiir. Detta dad viickte en storm av f6rbittring i arbetarleden. 

Genom kollektivavtalslagen hade arbetskoparna kommit en bit 
pa viig for att kviisa fackforeningama. Bestiimmelsen om att fack
f6reningsstyrelser maste ga emot s.k. vilda strejker var ett verk
samt meclel att spriinga arbetarleden och fostra ett byrakratskikt. 
som var of6rstaende for arbetarnas krav. Men detta var inte till
riickligt. Som visades vid den s.k. arbetsfredskonferensen ansag 
arbetskoparna inte att <let riickte med enbart lagstiftning utan det 
giillde att avskaff a den fackliga demokratin. 

Kampen luirdnar och de fackliga ledarna sviker 

De som forst gick ut i kamp mot lonesiinkningsoffensiven var tex
tilarbetarna. 1931 gick 34 000 i strejk. Forbundsledningen lat ge
nomfora en omrostning om ett dfiligt "medlingsforslag'', vilket en 
majoritet medlemmar gick emot. Trots detta gjorde Iedningen upp 
med arbetskoparna. Sdgverksarbetarna rostade mot ett forslag fran 
f6rbundsstyrelsen om avtal som innebar siinkta 16ner med 5199 
roster mot 2.520. Genom att tillii.mpa en paragraf i stadgama enligt 
vilken 3/5 av samtliga medlemmar, alltsa aven de som inte rostat, 
skulle godkiinna en strejk, ansag sig f6rbundsstyrelsen ha riitt att 
sluta a vtal. Detta trots att omrostningen alls inte berorde fragan om 
strejk. Detta svek vackte star f6rbittring bland arbetama. Men 
hara i Svartvik µtanfor Sundsvall organiserades motstandet. Avdel
ningen diir beslot att strejka mot f6rbundsledningens order. Den 
utesl6ts. 

Pappersmasse- och pappersbruksarbetarna fick ocksa de kiinna 
pa arbetskoparnas profithunger och de fackliga pavamas svek. 
1932 gick arbetskoparna ut med krav pa lonesiinkningar. For
bundsstyrelsen tillstyrkte f6rslaget. LO-ledningen gjorde klart for 
arbetama att den inte tiinkte ge nagot stod at dem. Trots detta ros
tades forslaget ner av arbetarna. Forbundsledningen skrev pa av
talet for pappersbruksarbetarna. Sa vagade den inte gora mot pap
persmassearbetarna dar en stor majoritet rostat mot. utan lat i 
stiillet pro~amera strejk fr.o.m. 11 april. 
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Bro~a _flygplats paborjades som nodhjfilpsarbete under 30-talet. Enligt 
beslut .1 riksdagen skulle lone-?1a alltid understiga Iagsta grovarbetarlon pa 
den fria mar~aden med en viss procent. Har Himnar arbetarna gemensamt 
arbetsplatsen i protest mot en IOnesankning. 
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daden i Adalen di fem obevapnade arbetare kallblodigt mordades 
av militar. Detta dad vack:te en storm av forbittring i arbetarleden. 

Genom kollek:tivavtalslagen hade arbetskopama kommit en bit 
pa vag for att kvasa fackforeningama. Bestammelsen om att fack
foreningsstyrelser maste ga emot s.k. vilda strejker var ett verk
samt medel att spranga arbetarleden och fostra ett byriliatskikt, 
som var ofOrstaende for arbetamas krav. Men detta var inte till
rackligt. Som visades vid den s.k. arbetsfredskonferensen ansag 
arbetskopama inte att det riickte med enbart lagstiftning utan det 
gall de att avskaff a den fackliga demokratin. 

Kampen hiudnar och de fackliga ledama sviker 

De som fOrst gick ut i kamp mot lonesli.nkningsoffensiven var tex
tilarbetarna. 1931 gick 34000 i strejk. Forbundsledningen lat ge
nomfora en omrostning om ett daligt "medlingsfOrslag", vilket en 
majoritet medlemmar gick emot. Trots detta gjorde ledningen upp 
med arbetskopama. Sdgverksarbetarna rostade mot ett fOrslag fran 
fOrbundsstyrelsen om avtal som innebar sankta loner med 5199 
roster mot 2.520. Genom att tilliimpa en p~ragraf i stadgama enligt 
vilken 3/ 5 av samtliga medlemmar, alltsa aven de som inte rostat, 
skulle godkanna en strejk, ansag sig fOrbundsstyrelsen ha riitt att 
sluta avtal. Detta trots att omrostningen alls inte berorde fraga.n om 
strejk. Detta svek vackte stor fOrbittring bland 3:fbetama. Men 
bara i Svartvik :utanfor Sundsvall organiserades motstandet. Avdel
ningen dar besl6t att strejka mot forbundsledningens order. Den 
uteslots. 

Pappersmasse- och pappersbruksarbetarna fick ocksa de kanna 
pa arbetskopamas profithunger och de fackliga pavamas svek. 
1932 gick arbetskopama ut med krav pi lOnesli.nkningar. For
bundsstyrelsen tillstyrkte forslaget. LO-ledningen gjorde klart for 
arbetama att den inte tli.nkte ge rnigot stOd at dem. Trots detta ros
tades forslaget ner av arbetarna. Forbundsledningen skrev pa av
talet for pappersbruksarbetarna. Sa vagade den inte gora mot pap
persmassearbetama dar en stor majoritet rostat mot, utan lat i 
stallet pro~amera strejk fr.o.m. 11 april. 
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beslut .1 nksdagen skulle IOnerna alltid understiga Iagsta grovarbetarlon pa 
den fria marknaden med en viss procent. Har liimnar arbetarna gemensamt 
arbetsplatsen i protest mot en lonesiinkning. 
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daden i Adalen da fem obevapnade arbetare kallblodigt mordades 
av militar. Detta dad vackte en storm av fOrbittring i arbetarleden. 

Genom kollektivavtalslagen hade arbetsk6parna kommit en bit 
pa vag for att kvasa fackforeningama. Bestii.mmelsen om art fack
fOreningsstyrelser maste ga emot s.k. vilda strejker var ett verk
samt medel att spranga arbetarleden och fostra ett byriliatskikt, 
som var ofOrstaende for arbetamas krav. Men detta var inte till
rackligt. Som visades vid den s.k. arbetsfredskonferensen ansag 
arbetskoparna inte att det rii.ckte med enbart lagstiftning utan det 
gall de att avskaff a den fackliga demokratin. 

Kampen h3rdnar och de fackliga ledama sviker 

De som forst gick ut i kamp mot 16nesankningsoffensiven var tex
tilarbetarna. 1931 gick 34000 i strejk. Forbundsledningen lat ge
nomfora en omrostning om ett diligt "medlingsforslag", vilket en 
majoritet medlemmar gick emot. Trots detta gjorde ledningen upp 
med arbetskopama. Sagverksarbetarna rostade mot ett forslag fran 
fOrbundsstyrelsen om avtal som innebar sankta lOner med 5199 
roster mot 2.520. Genom art tillampa en paragraf i stadgama enligt 
vilken 3/ 5 av samtliga medlemmar, alltsa aven de som inte rostat, 
skulle godkanna en strejk, ansag sig forbundsstyrelsen ha rii.tt att 
sluta a vtal. Detta trots att omrostningen alls inte berorde fragan om 
strejk. Detta svek vackte stor forbittring bland arbetama. Men 
bara i Svartvik µtanfor Sundsvall organiserades motstiindet. Avdel
ningen dar beslOt att strejka mot forbundsledningens order. Den 
uteslots. 

Pappersmasse- och pappersbruksarbetarna fick ocksa de kanna 
pa arbetskopamas profithunger och de fackliga pavamas svek. 
1932 gick arbetskopama ut med krav pa lonesankningar. For
bundsstyrelsen tillstyrkte fOrslaget. LO-ledningen gjorde klart for 
arbetarna att den inte tankte ge nagot stOd at dem. T rots detta ros
tades fOrslaget ner av arbetarna. Forbundsledningen skrev pa av· 
talet for pappersbruksarbetarna. Sa vagade den inte gora mot pap
persmassearbetama dar en stor majoritet rostat mot, utan lat i 
stallet pro19amera strejk fr.o.m. 11 april. 
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Brom~a _flYgplats paborjades som nodhjiilpsarbete under 30-talet. Enligt 
beslut .1 riksdagen skulle lonerna alltid understiga liigsta grovarbetarlon pa 
den fria marknaden med en viss procent. Har llimnar arbetarna gemensamt 
arbetsplatsen i protest mot en lonesiinkning. 
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daden i Adalen da fem obevapnade arbetare kallblodigt mordades 
av militiir. Detta dad vackte en storm av forbittring i arbetarleden. 

Genom kollektivavtalslagen hade arbetskoparna kommit en bit 
pa vag for att kvasa fackforeningama. Bestiimmelsen om att fack
foreningsstyrelser maste ga emot s.k. vilda strejker var ett verk
samt medel att spranga arbetarleden och fostra ett byriliatskikt, 
som var ofOrstaende for arbetarnas krav. Men detta var inte till
rackligt. Som visades vid den s.k. arbetsfredskonferensen ansag 
arbetskopama inte att det rackte med enbart lagstiftning utan det 
gill de att avskaff a den fackliga demokratin. 

Kampen hirdnar och de fackliga Iedarna sviker 

De som forst gick ut i kamp mot lOnesankningsoffensiven var tex
tilarbetarna. 1931 gick 34000 i strejk. Forbundsledningen lat ge
nomfora en omrostning om ett dfiligt "medlingsforslag", vilket en 
majoritet medlemmar gick emot. Trots detta gjorde ledningen upp 
med arbetskopama. Sdgverksarbetarna rostade mot ett forslag fran 
forbundsstyrelsen om avtal som innebar sankta !Oner med 5 199 
roster mot 2.520. Genom att tillampa en paragraf i stadgama enligt 
vilken 3/5 av samtliga medlemmar, alltsa aven de som inte rostat, 
skulle godkanna en strejk, ansag sig forbundsstyrelsen ha ratt att 
sluta a vtal. Detta trots att omrostningen alls inte berorde fraga,n om 
strejk. Detta svek vackte stor forbittring bland arbetama. Men 
hara i Svartvik :utanfor Sundsvall organiserades motstandet. Avdel
ningen dar beslOt att -strejka mot forbundsledningens order. Den 
uteslots. 

Pappersmasse- och pappersbruksarbetarna fick ocksa de kanna 
pa arbetskoparnas profithunger och de fackliga pavarnas svek. 
1932 gick arbetskoparna ut med krav pa lonesankningar. For
bundsstyrelsen tillstyrkte forslaget. LO-ledningen gjorde klart for 
arbetama att den inte tankte ge nagot stod at dem. Trots detta ros
tades forslaget ner av arbetarna. Forbundsledningen skrev pa av
talet for pappersbruksarbetama. Sa vagade den inte gora mot pap
persmassearbetama dar en stor majoritet rostat mot, utan lat i 
stfillet pro~lamera strejk fr.o.m. 11 april. 
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Bro~a .flygplats paborjades som nodhjiilpsarbete under 30-talet. Enligt 
beslut .1 riksdagen skulle lonerna alltid understiga Iiigsta grovarbetarlon pa 
den fria marknaden med en viss procent. Hiir Iamnar arbetarna gemensamt 
arbetsplatsen i protest mot en lonesiinkning. 
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<laden i Adalen da fem obevapnade arbetare kallblodigt mordades 
av militiir. Detta dad vackte en storm av forbittring i arbetarleden. 

Genom kollektivavtalslagen hade arbetskopama kommit en bit 
pa vag for att kvasa fackforeningama. Bestammelsen om att fack
fOreningsstyrelser maste ga emot s.k. vilda strejker var ett verk
samt medel att spranga arbetarleden och fostra ett byrakratskikt, 
som var ofOrstaende for arbetamas krav. Men detta var inte till
rackligt. Som visades vid den s.k. arbetsfredskonferensen ansag 
arbetskopama inte att det rackte med enbart lagstiftning utan det 
gall de att avskaff a den fackliga demokratin. 

Kampen bardnar och de fackliga ledama sviker 

De som forst gick ut i kamp mot lonesankningsoffensiven var tex
tilarbetarna. 1931 gick 34 000 i strejk. Forbundsledningen fat ge
nomfora en omrostning om ett dfiligt "medlingsforslag", vilket en 
majoritet medlemmar gick emot. Trots detta gjorde ledningen upp 
med arbetskopama. Sdgverksarbetama rostade mot ett forslag fran 
forbundsstyrelsen om avtal som innebar sankta lOner med 5 199 
roster mot 2.520. Genom att tillampa en paragraf i stadgama enligt 
vilken 3/ 5 av samtliga medlemmar, alltsa liven de som inte rostat, 
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strejk. Detta svek viickte stor fOrbittring bland arbetama. Men 
bara i Svartvik utanfor Sundsvall organiserades motstandet. Avdel
ningen dar beslot att strejka mot forbundsledningens order. Den 
uteslots. 

Pappersmasse- och pappersbruksarbetarna fick ocksa de kiinna 
pa arbetskopamas profithunger och de fackliga pavamas svek. 
1932 gick arbetskopama ut med krav pa IOnesankningar. For
bundsstyrelsen tillstyrkte forslaget. LO-ledningen gjorde klart for 
arbetama att den inte tii.nkte ge nagot stod at dem. Trots detta ros
tades forslaget ner av arbetarna. Forbundsledningen skrev pa av· 
talet for pappersbruksarbetarna. Sa vagade den inte gora mot pap
persmassearbetarna dar en stor majoritet rostat mot, utan lat i 
stallet prok,lamera strejk fr.o.m. 11 april. 
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I juni gick ett nytt avtalsf6rslag ut pa omrostning. Det f6ljdes 
aterigen av uppmaningar fran LO-ledningen och forbundsstyrel
sen att anta det. Arbetarna sa nej med 5 676 roster mot och 2 242 

f6r. 
Nu utbrot en fullstandig hetskampanj root arbetarna och om

rostningssystemet. Arbetarna beskylldes f6r att vara "primitiva 
demokrater" och strejken kallades "kommuniststyrd". Arbetsko
parna rasade over arbetamas kampanda. 

Forbundsstyrelsen gick anyo ut med en ororostning. Nu ville den 
fa ~ullmakt att underteckna ett avtal utan att lata medlemmama fa 
rosta om det. "Den som rostar mot fullmakt, rostar for fortsatt 
strejk utan underst6d", skrev forbundsstyrelsen. LO-ledningen vag
rade ~ltsa att ge nagot ekonomiskt stod at de strejkande. Men ar
betarna lat sig inte knackas. Med 4 244 roster mot 3 322 avslog de 
fullmaktsbegaran. 

En sympatistrejk av hamnarbetarna skulle innebara ett kraftigt 
slag mot arbetskoparna och darn:led utgora ett stort stOd for pap
persmassearbetama. 

Forbundsledningen inom Transportarbetarforbundet och LO
ledningen vagrade att utlosa nagon sympatistrejk. Men viljan till 
solidaritetsaktioner var utbredd bland hamnarbetarna, och pa egen 
hand, mot forbundsledningens order, gick hamnarbetama ut i 
strejk i flera stora hamnar llings norrlandskusten. Arbetskopama 
sande dit strejkbrytare och sommaren 1932 forekom mycket om
fattande demonstrationer och andra protestaktioner mot dessa 
Iangs norrlandskusten. Stora polisstyrkor sandes ut, som forsokte 
sla ned arbetarna med brutalt vfild. I borjan av juli skots flera ar
betare ned vid stora demonstrationer i Oemensnas i Vasterbotten 
och i Sandame utanfor SOderhamn. Det var bara tillfalligheter som 
a~gjorde att inga arbetare dodades som i Adalen ett ar tidigare. 

De strejkande hamnarbetarnas avdelningar i Lulea och SOder
hamn uteslots ur Transportarbetarforbundet for sympatistrejkerna. 

Arbetskoparna betraktade nu laget som mycket allvarligt. LO
ledningen och forbundsstyrelsen hade inte lyckats avblasa strejken, 
och pappersmassearbetarnas stridslust hade inte svalnat utan i stal
let hade den fatt ett starkt st6d av hamnarbetarna. Arbetskoparna 
planerade en lockout. Men lockouten behovde aldrig sattas i ver-
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ket. Forbundsledningen i Pappersindustriarbetarforbunet bade 
kommit pa en ny metod. Nagra fler omrostningar vagade de sig 
inte pa. I stallet lat de "fredsvilliga" avdelningar sanda befullmak
tiga ombud till en konferens i Stockholm. Denna konferens utta
lade sig sedan for en uppgorelse och gav forbundsstyrelsen full
makt, vilken den genast anvande till att skriva pa ett uselt avtal. 

Sjomannen gick i strejk i mars 1933 efter det att 80 % av de ros
tande tagit avstand fran ett s.k. medlingsforslag, som Sjofolksfor
bundets styrelse stallt sig bakom. Arbetskopartidningen Industria 
papekade att landssekretariatet sagt att de med alla medel skulle 
forsoka forhindra en oppen konflikt och pi!.roinde Sjofolksforbun
dets styrelse att de med stadgamas hjalp kunde besluta mot med
lemmarnas vilja. Efter ett par veckors strejk, da medlemmarna vi
sat sin obrutna kampvilja, slot sa forbundsstyrelsen avtal pa unge
far samma villkor, som medlemmarna med star majoritet avvisat. 

LO-ledningen gar till fOmyade attacker mot demokratin inom 
fackforeningsrorelsen 

For att i enlighet med arbetskopamas uppmaningar oka kontrollen 
av fackforeningsrorelsen sande LO-ledningen den 12 april 1933 ut 
cirkuliir 807 dar representantskapet riktade en uppmaning till for
bundsstyrelserna att utesluta kommunister och andra oppositio
nella arbetare. 

Som ett andra steg beslOt representantskapet i november 1933 om 
de s.k. normalstadgarna for forbunden. Stadgarnas viktigaste inne
haJ.l var den s.k. vetoratten, som ger forbundsstyrelserna ratt att 
sjalva bestamma om avtal och stridsdtgiirder. LO-ledningen kravde 
att alla forbund skulle anta dessa normalstadgar for att fa vara 
kvar i LO. LO-ordforanden forklarade samma ar att Pappersin
dustriarbetarforbundet inte kunde vara med i LO om det inte in
forde vetoratten och saJ.unda frantog medleromama ratten att be
sluta om avtal. 
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Lagstiftningsfors0k mot fackfOreningsrorelsen 

Den sista stora strejken under trettiotalet var byggarbetarstrejken 
som pagick i flera manader 1933-34. Den startades for att fOrhind
ra lonesankningar. Efter barda patryckningar fran arbetskoparna 
(lockouthot mot 200 000), den socialdemokratiska regeringen ocb 
LO-ledningen tvingades till slut murarefOrbundets ledning skriva 
under ett nytt lonesa.nkningsavtal i ett lage, da konjunkturen holl 
pa att ga upp. 

Mot bakgrunden av arbetamas kampvilja diskuterades nu bland 
regeringen och arbetskoparna att genomfora ytterligare lagar. 1934 
uttalade sig landssekretariatet i princip fOr en skiirpt lagstiftning 
mot fackforeningsrorelsen for att skydda den s.k. tredje man. 
"Tredje man" kunde inbegripa mycket. Det kunde vara strejk
brytare, familjeforetagare, kopman som sa.Ide bojkottade foretags 
varor osv. Arbetskoparna har alltid med tal om "tredje mans rli.tt" 
forsokt att inskranka pa strejkrlitten och fa folk att glomma att det 
ar arbetskoparnas upptrli.dande, som driver fram strejkerna. 

Per-Albin Hanssons regering lade 1935 fram en proposition for 
att skydda "tredje mans rli.tt". Detta var ett forsok till lagstiftning 
mot strejker. En overvaldigande majoritet av fackforeningarna vli.n
de sig med sklirpa mot lagforslaget. Genom arbetarnas motstand 
tvingades socialdemokraterna att ga emot sitt eget lagforslag. A ven 
hogem gick emot det, men dlirfor att de ansag lagf orslaget for lite 

reaktionlirt. Sa foll det i riksdagen. 
Samma ar publicerades den socialdemokratiskt -ledda s.k. mam

mututredningen (SOU 1935: 65, 66) vars uppgift bl.a. var att be
vara "arbetsfI:eden", dvs. att forhindra arbetarnas kamp mot kapi
talets envfilde. I denna utredning uppmanas fackforeningsrorelsen 
att avskafia omrostningama och genomfora ytterligare centralise
ring. Dessutcim skulle organisationema pa arbetsmarknaden avtala 
om forbud mot "samhfillskadliga" konfliktatglirder. Om detta inte 

skedde frlvilligt hotades med lagstiftning. 

Fraga: Diskutera de metoder som anvandes for att kvava de 
kampande fackfOreningarna. Hur li.r verkligheten idag? 
Vad har de antifackliga lagarna haft for fOljder fOr den 

svenska faqkforeningsrorelsen? 
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Saltsjobadsavtalet 

Det tog bara nagra manader innan LO-ledningen och SAF satte 
sig pa Saltsjobadens lyxhotell och bOrjade forhandlingar for att fri
villigt genomfora mammututredningens avs,ikter. Pa representant
skapets mote den 12 augusti 1938 behandlades det nya Huvudav
tal de kom fram till. LO-ordforanden August Lindberg och ovriga 
pampar overoste avtalet med lovord. De forklarade att det innebar 
en "ny anda" pa arbetsmarknaden. Oppositionen var starlet kri
tisk mot den "nya andan" och menade att den enbart skulle klav
binda fackforeningama. Efter flera dagars diskussioner godkande 
representantskapet "i princip och i huvudsak" avtalet. Ett stort 
antal rostade for bordlaggning och ett tjugotal ledamoter reserve
rade sig, dliribland representanter for 11 fOrbund. 

Vad innebar huvudavtalet? 

Det stadgar om inrattandet av en Arbetsmarknadsniimnd, som be
star av tre representanter fran vardera LO och SAF. Den har till 
uppgift att ta hand om fragor om uppsagning och permittering av 
arbetare, tolkning av kollektivavtal, begransning av stridsatgarder, 
konflikter som beror "samhillsviktiga" funktioner m.m. Namnden 
har ett avgorande inflytande som domstol vid konflikter. Nlimn
dens utslag kan inte overklagas, och dess protokoll offentliggors 
ej vilket inneblir att insyn i dess avgoranden helt saknas. 

Vidare stadgas· nya regler for forhandlingsordningen. Strids
dtgiirder angaende tvister om arbetsvillkoren f<ir inte siittas i verket 
forriin parterna forhandlat enligt en detaljerad och tidsodande for
handlingsordning. Forst skall en fraga tas upp i lokala forhandling
ar. Kan inte en losning uppnas dlir hlinskjuts fragan till centrala fOr
handlingar, eller sa gar fragan till Arbetsmarknadsnlimnden. Den
na procedur kan ha.Ila pa i manader. 
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Genom dessa besfammelser mot ovantade strejker har SAF fcitt 
den IOsning som man alltsedan sin tillkomst arbetat for. 

I avtalet ingar ocksa bestarnmelser om begransning av stridsdt
giirder dii.r "tredje man" drabbas. Till "tredje man" raknas alla 
som inte har del i stridsatgarden. Det kan alltsa gilla strejkbrytare 
och blockadbrytare, men ocksa foretagare som har affarer med 
det foretag Som ar indraget i striden. Genom dessa bestammelser 
hade ett av hogerns gamla krav uppfyllts. For under konflikten i 
fargbranschen 1931 hade transportarbetarna utfardat blockad mot 
Beckers varor, for att stodja arbetarna vid Beckers i deras krav. 
Hogern hade da kravt att sadana aktioner forbjods. 1938 fick alltsa 
Ho gem igenom sitt krav, i och med Saltsjobadsavtalets bestammel
ser om "tredje man" . 

Arbetarrorelsen har aldrig visat Saltsjobadsavtalet nagon storre 
entusiasm, och den beromda "nya andan" avslojades som en sam
arbetspolitik med SAF i stallet for resolut kamp mot arbetskopama 
for arbetarnas lOne- och arbetsforhallanden. 

De nya LO-stadgarna 1941 

Som en kulmen och definitiv bekraftelse pa fackforeningsrorelsens 
urartning kom sa LO-kongressen 1941. 

Trots en kraftig opposition ( det var ett tjugotal motioner som 
yrkade avslag pa en eller flera av de odemokratiska paragraferna) 
lyckades LO-ledningen genomtrumfa de nya LO-stadgarna. De 
ar i allt vasentligt desamma som galler i dag. Dessa medforde: 

1. att Landssekretariatet fick okat inflytande over avtalsuppgorel
ser och de anslutna organisationernas fackliga politik. 

2. att en grund Iaggs for centrala fOrhandlingar. 
3. att Iandssekretariatet kan drain LO:s konfliktunderstod till ett 
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forbund, om det vagrar att godta Iandssekretariatets forslag till 
uppgorelse. , 

4. att landssekretariatet kan fOrbjuda strejk som omfattar mer an 
tre procent av den anslutna organisationens medlemsantal eller 
om arbetskopama hotar med lockout mot mer an tre procent 
av medlemmama. Om forbundet inte lyder kan landssekretaria
tet dra in konfliktunderstOd och i sista hand utesluta det. 

5. att forbund som vill vara med i LO maste ha med ep. bestam
melse om att forbundsstyrelsen envaldigt ska ha ratt att besluta 
om stridsatgard och avtal, aven mot medlemmarnas uttalade 
vilja. (Det var da fyra forbund, bl.a. Murareforbundet och Gju
tarforbundet, som annu inte infort denna bestammelse i sina 
stadgar.) 

Fraga: Vilka punkter i huvudavtalet och normalstadgarna drabba
de fackforeningsrorelsen hardast? 

Fackforeningsrorelseos ideologiska urartning 

Fackforeningsrorelsen gick tidigt in for klasskamp, lonearbetets 
avskaffande och socialismen. Som ett exempel kan namnas att Me
tallindustriarbetarforbundet vid sin 13:e kongress 1919 antog stad
gar med bl.a. foljande malsattning: 

.. . "beframja arbetamas fackliga och ekonomiska intressen, samt att mal
medvetet fostra arbetarna i kampen for samhallets omdaning pa socialistisk 
grundval och inrikta sitt arbete pa produktionens socialisering som ett av 
grundvillkoren fi:ir lonearbetets avskaffande." 

Vid den 18:e kongressen 1936 andrades motsvarande stycke till: 

"framja medlemmamas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I dessa 
uppgifter ingar att verka fi:ir utvidgad bestiimmanderatt i foretagen och 
att stodja kravet pa produktionens socialisering." 

Borta var kravet pa lonearbetets avskaffande och socialismen. Fra
sen "produktionens socialisering" avsag val snarast art den kapi
talistiska staten ska overta de foretag, som inte IOnar sig for arbets
kopama, eftersom de inte langre kraver IOnearbetets avskaffande. 
LOnearbete och kapitalism ar oupplOsligt fOrenade. Det kan nam-
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nas att det var Metalls ledning, som tog initiativet till de nya ode
mokratiska LO-stadgama 1941. 

1941 iofordes i LO-stadgaroa en passus om att LO ska verka for 
att de anslutna organisationema bedriver sin verksamhet 

"efter enhetliga linjer och under solidarisk samverkan, med beaktande av 
gemensamma intressen och under hansynstagande till den enskildes ratt 
och samhfillets berattigade krav." 

Borta var klasskampen och blandekonomin blev inne. Nu skulle 
fackforeningarna ta hansyn till det kapitalistiska utsugarsamhfillets 
"berattigade krav". Men vilka berattigade krav kan detta samhlille 
stlilla pa arbetarklassen? Vad menar de med "den enskildes ratt"? 
Ska fackforeoingsrorelsen ta hansyn till Wallenbergs "ratt" att dri
va foretagen som det passar honom? 

En ledande monopolkapitalist gav sin syn pa LO:s utveckling: 

". . . (jag) betraktar numera arbetaresammanslutningarna mera som h)al
pare an motstandare. De utova namligen ett hfilsosamt dampande inflytan
de pa hetssporrarna i arbetarkretsar ... " (Detta uttalande av Verkstadsfor
eningens ordforande Gustaf Tham, finns atergivet i ett av de tva special
nummer Socialdemokraten gav ut med anledning av LO-kongressen 1941.) 

Fraga: Vad ii.r egentligen blandekonomi? 

Metallstrejken 1945 

Under andra vii.rldskrigets forsta ar steg priser och hyror snabbt. 
Enligt LO:s berii.kningar sjonk arbetamas levnadsstandard fran 
1939 till slutet av 1942 med over 15 % . Da iofordes ett s.k. pris
och lOnestopp, vilket visade sig effektivt mot lonerna men inte mot 
priserna och foretagens - inte minst verkstadsindustrins - vinster 
skot i hOjden. 
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Det ar mot denoa bakgrund man skall betrakta den stbra metall
strejken 1945, diir de tvd linjerna inom fackforeningsrorelsen -
kampens och klassamarbetets - tydligt kom att sti:illas mot var
andra. 

Vid metalls avtalskonferens i september 1944 kande sig f6r
bundsstyrelsen pa grund av sta.mningama pa arbetsplatsema 
tvingad att saga upp avtalet. Den lade ocksa fram forslag till ett 
nytt avtal. Huvudinoehfillet i detta var att minimilonema skulle 
okas med 8 ore i timmen. Det har darfor kallats 8-oresforslaget. 
Pa avtalskooferensen talade forbundsordforanden Westerlund, 
LO :s andre ordforaode Gunnar Andersson m.fl. for a.terhillsam
het i fonekraven. Westerlund vamade fOr att hojda loner kunde 
aventyra det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet och skapa 
inflation. Han sade ocksa "att fOrbundsstyrelsen icke ville .ingiva 
medlemmama nagon fOrhoppning om att det fanns mojligheter att 
helt genomdriva ens vad fOrbuodsstyrelsen foreslagit, men att for
s6ket likvfil horde goras". 

LO- och fackforbundspampama var alltsa fran bOrjan instfillda 
pa ett nederlag, men arbetama lat sig inte paverkas av deras "pes
simism" och nojde sig inte heller med deras krav. Istallet kravde 
de 15 ore i timmen med hanvisniog till verkstadsindustrins vinster 
och den okade hetsen pa arbetsplatsema. 

Avtalskooferensen beslot att stOdja 15-oreslinjen och gick alltsa 
emot forbundsstyrelsens forslag. 

Strejken inleds 

Verkst.adsforeningen forklarade att den mojligen kunde diskutera 
en hOjning av timlonen for de lii.gst avlonade tidlonearbetama, i 
ovrigt kom den med forslag till direkta forsamringar av avtalet. 

Efter tva fOrhandlingsomgangar och en overlii.ggning iofor en 
tillsatt medlingskommission fOrdes fOrslaget till uppgorelse ut pa 
omrostning. 28 % av arbetama rostade pa fOrbundsstyrelsens linje, 
72 % rostade for strejk. Den 5 februari 1945 gick sa 130 000 me
tallarbetare i strejk. 

La.get var·inte det bii.sta. Kriget hOll pa att ta· slut och verkstads
industrin stod infor en temporii.r nedgang pa grund av omstfilloing-
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Slutjobbat vid Kockum. Metallstrejken har inletts. 

en fran den lonande krigsproduktionen till fredsproduktion. Det 
betydde att en kortvarig strejk inte skulle sla speciellt hart mot ar
betskoparna. Hade strejken senarelagts genom fOrhalningar av fOr
handlingama, hade utgangslaget varit battre. 

Bur leddes strejken? 

Forbundsstyrelsen pabjod en omrostning om strejk tidigt och LO
ledningen anvande inte sin vetoratt fOr att hindra strejken. Vad 
berodde detta pa? 

Nar pamparna inte lyckats att trycka ned arbetamas kampvilja 
sag de till att strejken inleddes i ett ogynnsamt lage for att genom 
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ett nederlag visa att kamp inte lonar sig. Det ar en orsak. Den vik
tigaste ar dock att det blaste viinstervindar i Sverige. Arbetarna var 
kampberedda och pamparna vagade inte ga emot deras enighet. 
De tvingades ut i strid. 

Forbundsledningen inledde strejken vid en daiig tidpunkt. Un
der strejkens gang saboterade den, LO-pamparna och andra le
dande socialdemokrater kampen och orsakade slutligen att det di
rekta resultatet blev daiigt. Som underlag for en vardering av me
tallstrejken har vi satt upp nagra punkter som tar upp ledningens 
satt att fora striden. 
1. Redan nar strejken startades sa forbundsstyrelsen att kampen 

inte skulle ge mer an vad forhandlingar skulle gett. Detta visar 
att den inte alls var beredd att strida for basta mtijliga resultat. 

2. Manga arbetare utforde pa forbundsledningens order alla 
skyddsarbeten som behi::ivdes for att h!lla verksfadernas maski
ner i trim under konflikten. 

3. Den socialdemokratiska regeringen forbjod pa arbetskoparnas 
uppmaning strejker pa "samhallsviktiga" industrier. Vid F1yg
motor i Trollhattan och SAAB i Linkoping fick arbetare som 
sysslade med utvecklande av nya flygplanstyper inte delta i 
strejken. 

4. Socialdemokratiska tidningar publicerade i det inledande skedet 
hur mycket pengar som fanns i strejkkassorna och hur Hinge de 
skulle racka. Samtidigt pagick i dessa tidningar en stiindig pro
paganda mot den "vansinniga strejken". 

5. Gang pa gang propagerade Metalls forbundsledning kapitula
tion trots att detta stred mot vad arbetarnas majoritet tinskade. 
Pa sa vis demonstrerade de tippet oenigheten inftir arbetsktipar
na. 

6. LO-ledningen gav inget sttid at de strejkande. Man kunde t.ex. 
hotat arbetskoparna med att lata andra forbund ga ut i strid. 
Isfallet liit LO:s ordforande August Lindberg efter tva mana
ders strejk arbetarna forsta att de inte skulle gtira sig nagra illu
sioner om ekonomisk hjalp eller andra initiativ fran LO. Detta 
maste betraktas som ett tippet sttid at arbetsktiparna som da 
kunde rakna ut ungefiir nar arbetarna skulle vara ekonomiskt 
knackta. 
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7. Under konflikten halls tre nya omrostningar. Vid den sista den 
4 juli rostade 38 000 for fortsatt strejk medan 31 000 rostade for 
medlingskommissionens f orslag trots att arbetarna da var i ett 
mycket svart ekonomiskt !age. Trots denna omrostning tra.ffade 
forbundsstyrelsen en uppgorelse vid bordet under hanvisning till 
att arbetskoparna hotat med lock-out av jarnbruksarbetarna. 
Detta gjorde man i ett lage nar konjunkturen h6ll pa'att svanga, 
bestallningarna strom.made in till verkstadsindustrin och det var 
en fraga om veckor innan strejken kunde lett till en total seger. 

I aratal efter metallstrejken anklagade LO-ledarna kommunistema 
for metallstrejken och dess, ,ur en synvinkel sett, dlliga resultat. 
Men det var de ledande socialdemokraterna- med sin anti-strejk
propaganda, sina fOrbud mot strejker dli.r de slog hardast mot ar
betskopama, sina oppna sabotage och sin nederlagsuppgorelse mot 
arbeUl.mas vilja - som var ansvariga for att strejken delvis blev ett 
neder~ag. 

MetalllU$em resultat 

Den uppgorelse som traffades var inte bra. Detta faktum har ari
vants av de socialdemokratiska ledarna som ett bevis for att strej
ker aldrig lonar sig. Men verkligheten ar den motsatta och det visar 
ocksa de narmaste foljdema av metallstrejken. 

For det forsta sl6ts under varen 1945 en rad formtinliga avtal 
for andra arbetargrupper, t,ex. for elektriker och jli.rnvagsanstallda. 
Deras motparter hade skramts av strejken som darmed slog hill pa 
16nestoppspolitiken inom manga branscher. For det andra gick 
metallarbetarna ut i en rad "vilda" strejker 1947 da forhandling
ama dreg ut pa tiden. Resultatet av dessa strejker blev att ett avtal 
slOts inom en vecka och det gav arbetarna den storsta f orbiittringen 
sedan 1920. Arbetskoparna hade metallarbetamas kampvilja fran 
1945 i farskt minne. 

De lli.rdomar vi kan dra av metallstrejken ar alltsa att strejker 
lonar sig. 

Men vi ser ocksa att vi inte kan lita pa att LO-ledningen och and
ra fackpampar verkar for att leda strejker de tvingats ut i till seger. 
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Tviirtom, de f orsoker statuera exempel om att kamp inte lonar sig 
genom att driva den till nederlag. Arbetama maste se till att de vid 
strejker har en fast och pllitlig ledning som inte viker undan for 
pafrestningar. 

Vi maste ocksa se till att fackforeningama gars till kamporgani
sationer diir medlemmarna beslutar om avtalen. 

Fraga: Vad Iar oss met~trejken? 

LO-ledningen sluter alltmer oppet 
upp pa monopolkapitalets sida 

Under efterkrigstiden har monopolkapitalet starkt sin maktstall
ning pa alla omraden. Kapitalet har koncentrerats och centralise
rats till allt farre hander. Sma och medelstora foretag har gatt om
kull och sugits upp i de stora monopolkoncernerna eller blivit deras 
underleverantorer. 

Centraliseringen och monopolkapitalets jakt pa maximiprofiter 
har Iett till att stora delar av landet odelaggs medan folk flyttas till 
nagra fa jattesfader. Staten har st6tt denna "rationalisering" av 
den svenska industrin med allskons hjalp och subventioner till "ut
vecklingsbara" foretag - dvs. till monopolens foretag. 

Pa arbetsplatserna har hetsen drivits upp till en niva som forr 
var otankbar. Fran USA har man haintat "det 16pande bandets 
princip" och olika system for tidsstudier. Den okade mekanisering
en hOjer arbetstempot och slar ut forbrukade arbetare i allt Iagre 
fildrar. 
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Hur har da LO-ledningen stallt sig till denna utveckling? Jo, fran 
att vid LO:s bildande ha kravt kapitalismens stortande och lone
arbetets avskaffande, och efter att under 1900-talets forsta halft 
allt mer ha underkastat sig arbetskoparnas vilja, gar under 50-talet 
de ledande pamparna in for att oppet driva pa utvecklingen till 

monopolkapitalets forman. 
Lat oss se pa nagra exempel. 

Vad har LO-ledningen sagt om "narin~slivets utveckling"? 

I 1951 ars program forklarar LO-ledarna: 

"F ackfOreningsrorelsen ser .. . som en av sina viktigaste uppgifter att un
derstodja och frli.mja en utveckling som leder till hojd effektivitet i nli.rings

livet." 

Alla arbetare vet vad som menas med "hojd effektivitet" och nar 
man vet att fackbyrakraterna ser detta som en av sina viktigaste 
uppgifter behaver man inte bli forvanad over att de ocksa i samma 
program forsvarar paragraf 32 (da 23) om arbetskoparnas ratt att 
ensamma leda och fordela arbetet och fritt antaga och avskeda ar
betskraft. LO-ledningens stod at paragrafen baseras pa att det ar 
foretagens agare som "satsat det rislcvilliga kapitalet". Vilka det 
ar som med risk for liv och ha.Isa arbetat ihop "det riskvilliga ka
pitalet" at aktieagarna har programforfattarna glomt bort. Dar
emot tar de upp till diskussion om inte LO liksom fackforenings
rorelsen i USA borde anstalla "egna rationaliseringsexperter, med 
u ppgift att paskynda effektivitetsatgarder i enskilda foretag". I 
1966 ars principprogram heter det: 

"Endast maximal rorlighet hos landets produktiva resurser kan skapa for

utsattningar for framsteg . . . " 

Pa kongressen samma ar forklarade LO-ekonomen Rudolf Meid-
ner att huvudtemat i LO:s nliringspolitiska program var att "vart ____ _, 

naringsliv borde goras effektivare genom okad rorlighet hos pro
duktionsfaktorema, kapital saval som arbetskraft". Detta for att 
vi skall forsta att aven arbetarna ar medraknade i de produktiva 

resurser som skall ha maximal rorlighet. 
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I 1941 ars program talades det blott om "naringslivets sunda ut
vecklande och starkande". I programmen under 50- och 60-talen 
dikteras innehaJ.let alltmer oppet av monopolkapitalets vilja. LO
ledningen tanker inte ingripa emot vare sig den omii.nskliga arbets
takten eller den politik som med sin "rorlighet" Iagger landsdelar 
ode och tvingar stora delar av arbetarklassen att leva pa resande 
fot. lstallet vill man paskynda denna utveckling. Man bar inte hel
ler nagot emot att kapitalet lir sa rorligt att det tillats flytta utom
lands med de varden de svenska arbetarna skapat for att undkom
ma de lOner vi tillkampat oss. 

LO-ledningen ar med om att infora tidsstudier 

Ar 1948 trliffades ett avtal om tidsstudier mellan LO och SAF. I 
den gemensamma motiveringen till det alltjamt gallande avtalet 
heter det: 

"Effektiviseringen maste inom varje fi:iretag vara fort!Opande for att fore.
taget skall kunna Mila jii.mna steg med den tekniska utvecklingen. Det li.r 
ett gemensamt intresse for samtliga vid ett fOretag anstli.llda att medverka 
till att foretaget kan havda sig i konkurrensen. De anstallda har liksom 
varje annan samhli.llsmedlem fOrdel av rationalisering vilket leder till okad 
produktion och darigenom skapar underlag for en allman hojning av Iev
nadsstandarden. I denna rationalisering ingar som ett viktigt led atgli.rder 
med syfte att befria produk.tionen fran onodiga utgifter for material och 
arbetskraft. Arbetsstudier aro, ratt utforda, ett rationellt hjiilpmedel for 
vinnande av detta syfte." 

Detta betydde att LO accepterade den okande hetsen pa arbets
platserna. Allt for att foretagen skulle tjana maximalt med pengar 
och "havda sig i konkurrensen". Ll:inerna dliremot skulle man ha!
la nere i gorligaste man for att "befria produktionen fran onodiga -
utgifter". 

Konsekvensen av tidsstudierna blev okad bets pa arbetsplatserna. 
I en motion till 1951 ars kongress (LO) vande sig tex. metallav
delningen i Gullanget mot detta: 

"Arbetamas arbetstempo har redan nu uppnatt ·den grli.ns av bets dar na
got maste goras for att begransa arbetsgivarnas makt att med tidsstudie
klockans hjfilp pressa arbetama till det yttersta." 
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Men LO-ledningen lyssnade inte pa <let orat utan traskade vidare 
i de invanda fotsparen. Under 50-talet infordes M'IM-systemet vid 
en rad stora verkstadsindustrier med borjan vid Volvo i Skovde. 

I MTM mats varje rorelse och ogonforflyttning arbetarna gor 
och tidsberliknas i 28/ dels sekunder. Nar systemet infordes vid 
Volvo ansag foretaget och LO att 28/ delar inte var tillrackligt 
sma enheter. Man kom overens om att rakna med annu mindre. 

I motsats till LO-ledningen bar arbetarna inte accepterat tids
studiema. Otaliga ar de tvister kring dessa som f6rekommit pa 
snart sagt alla arbetsplatser dar de tillampas. Manga arbetsnedlag
gelser bar ocksa orsakats av tidsstudieman som lyckats pressa ned 
ackordsfortjansterna alltfor valdsamt. 

A vtalsfOrhandlingama centraliseras alltmer 

LO-ledningen bar alltsa stfillt sig bakom strukturrationaliseringar
na - dvs. avfolkningen av stora landsdelar - och tidsstudierna 
som en meted att oka arbetstakten och att skara ned f6retagens 
lOnekostnader. De intressen de darmed stOder ar monopolkapita
lets. Sveriges arbetare tjanar inget pa dessa atgarder. 

Men monopolkapitalet stallde ocksa andra krav pa LO-led
ningen. For att skydda jattevinsterna i storforetagen ville man be
skara arbetamas mojligheter till lokal lOnekamp och de enskilda 
fOrbundens mojligheter att ta ut mer an vad de centrala forhand
lingama gav. Forbundsforhandlingama medfOr namligen att arbe
tama i branscher med hOga vinster kan tilltvinga sig hogre loner 
lin vad de skulle kunna om de allra svagaste branscherna i centrala 
forhandlingar far bli riktgivande for alla loner. 

Arbetskoparna ville ha centrala forbandlingar dar LO-ledningen 
spelade den avgorande rollen pa arbetarsidan och de ville ha en 
lonepolitisk ideologi hos LO som tjanade deras syften. Och precis 
som nar kapitalet kravde att beslutande omrostningar skulle av
skaffas var LO-ledningen aven nu beredd att dansa efter herrarnas 
pi pa. 

Den ekonomiska politik LO-ledarna kom att folja kallade de 
solidarisk lOnepolitik. Vi bar tidigare diskuterat dess innebord. Den 
gar ut pa att arbetama i de vinstgivande f6retagen skall avsta fran 
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att ta ut de loner de kan ta ut och istallet ratta sig efter de lagst 
avlonade - som ju anda inte far mer. Allt till aktieagarnas gladje. 

Men for att genomdriva denna politik behovdes inte hara pro
paganda om den solida,riska lonepolitikens fortrafflighet. det krav
des ocksa organisatoriska forandringar. Centralisering i LO:s or
ganisation och - som sagt - central.a forhandlingar. Detta borjade 
LO-ledningen nu driva igenom. Sedan mitten av 50-talet har av
talsf6rhandlingarna forts centralt och under 60-talet centraliserades 
den fackliga organisationen genom storavdelningsreformen. 

Arbetsdepartementet i USA bar i sin tidskrift (Monthly Labor 
Review) intresserat studerat denna utveckling och beskriver LO
ledningens politik sa har: 

" ... arbetsgivarna (har) spelat en ytterst aktiv roll i den hiir utvecklingen 
mot centralisering . . . 

Nyckeln till fOrstaelse av efterkrigsutvecklingen finner man i handelserna 
under aren 1947, 1951 och 1955, da av olika orsaker den ekonomiska akti
viteten och efterfragan pa arbetskraft var pa toppen. Under dessa ar for
madde de centrala organisationema inte utova nagot effektivt ioflytande 
pa sina underorganisationers loneavtal . .. Loneokningarna var stora, 1951 
ars loneokningar var de hOgsta som nagonsin uppnatts, 15 % . . . Tenden
sen till centraliserade lOnefOrhandlingar under aren 1948, 1952 och 1956 
maste fOrstas mot bakgrunden av en vilja att motverka utvecklingen under 
aren 1947, 1951 och 1955." 

Storavdelningsreformen 

Under 60-talet tog kapitalets koncentrationsprocess ytterligare 
sprang framat. Koncentrationsutredningen skriver att "koncentra
tionsprocessen accelererat kraftigt under den forsta hfilften av 60-
talet". I Skandinaviska Bankens Kvartalstidskrift (1967 / 2) kan 
man lasa att " ... * av hela den \Svenska industriproduktionens 
varde berorts av fusioner (sammanslagningar) under de senaste tio 
aren". 

Delvis som en reflex av denna utveckling kan man se den s.k. 
storavdelningsreformen i LO, vilken innebar att mangder av avdel
ningar i forbunden slogs samman till jatteavdelningar. Den ar dock 
framforallt ett resultat av LO-ledningens och arbetskopamas ons
kan att ytterligare minska medlemsinflytandet i fackforeningsri:i
relsen. 
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Forst framme med dessa reformer var Skogs- och Flottning. 1960 
besl6t Hotell- och Restauranganstilldas Forbund att deras distrikt 
skulle minskas till 17 stycken. Sedan foljde Handelsanstillda, Me
tall m.fl. 

Mellan 1960 och 1970 rasade antalet avdelningar inom LO fran 
7 930 till 2 448. Under dessa ar forsvann alltsa i runda ta1 ca 5 500 
avdelningar. Handelsanstiilldas 270 avdelningar 1960 blev till 40 
storavdelningar. I Metall blev skillnaden inte li.ka stor. Dar mins
kade antalet avdelningar fran 1960-68 fran 363 till 247, men da 
skall man tanka pa att manga avdelningar i Metall redan forut var 
mycket stora. 

Tittar man pa antalet medlemmar i varje avdelning sa var det 
1960 i genomsnitt 187. 1970 var det uppe i 686. 

Det finns manga exempel pa de orimligt stora avdelningar vi idag 
far dras med. 1964 bildade Metall en avdelning som innefattade 
hela Jlimtland och Harjedalen. Metallettan i Stockholm innefattar 
sex stader och en massa kommuner och har ca 30 000 medlemmar. 
Detar llitt att se vad detta maste innebara for medlemsinflytandet 
i facket. Tank bara pa besvaret for manga medlemmar att over
huvudtaget ta sig till ett medlemsmote. 

Varlor var storavdelningsrefonnen nodvandig iOr LO-ledningen? 

Enligt de ledande byrakratema var storavdelningarna nodvandiga 
for att varje avdelning skulle ha rad att hilla sig med en heltidsan
stilld ombudsman. Detta i sin tur ar nodvandigt pa grund av att 
avtalsf6rhandlingarna blir alltmer komplicerade, ackordsystemen 
alltmer invecklade osv. 

Dessa pastaenden innehiller en del sanning. Nar man - som vi 
strax skall gora - undersoker hur ombudsman tillsatts och vilka 
uppgifter de har, ar det ocksa Hitt att forsta LO-ledningens iver att 
placera ombudsman i alla avdelningar. Men for att forsta storav
delningsreformen maste manse den mot bakgrund av de centrali
serade och samordnade avtalsforhandlingama. Det man ville kom
ma at och stoppa var den s.k. loneglidningen, som till stor del be
star av loneforh6jningar som arbetarna lyckats kampa sig till vid 
lokala uppgorelser. Under aren 1956 till 1967 var de avtalsenliga 
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loneforhojningarna i genomsnitt 3,4 % per ar medan 16neglidning
en uppgick till 3, 7 % .1 Inom vissa forbund, speciellt Byggnads och 
Typograferna men ave9- i viss man i Metall ligger lonerna langt over 
de ceiitrala uppgorelserna. 

· Detta retar Geijer och de ovriga LO-pamparna. I sitt lonepolia 
tiska betankande vid LO-kongressen 1971 gar de sa langt att de 
sager att "16neglidningen ar ett problem . . . (da) de granser, som vi 
forsokt krympa och fixera under avtalsrorelserna, under periodens 
gang forandrats genom loneglidningen och darigenom inte givit oss 
den utjamning som vi stravar efter". 

Genom storavdelningsreformen och de darmed foljande heltids
anstallda ombudsmannen gjorde LO-ledningen och fackforbunds
pamparna ett forsok att fa grepp om och kvava den lokala lone
kampen. 

Hur gick detta till och vad innebar storavdelningar? 
Medlemmarna far inte li:ingre samma mojlighet att delta i det 

fackliga arbetet pa grund av avdelningarnas jattestorlek. Medlems
motena avskaffades som hOgsta beslutande organ och representant
skap infordes istallet. Medlemmar, som inte ar valda representanter 
har ratt att "i man av plats" narvara vid representantskapsmotena 
men har da ingen rostratt (i allmanhet har man dock forslags- och 
yttranderatt). Men eftersom inga kallelser utgar till andra an repre
sentanterna vet vanliga medlemmar sallan nar representantskaps
motena ha.Ils! 

Heltidsanstiillda ombudsman i varje avdelning innebiir att dessa 
och inte de av arbetarna valda klubb- och avdelningsstyrelserna 
skater forhandlingarna. Ombudsmannen ha.Iler ocksa i de ovriga 
dagliga fragorna och skoter korrespondensen. Hur utses da dessa 
ombudsman, som spelar en sa avgorande roll for det fackliga arbe
tets resultat? 

Jo, forbundsstyrelsen har skaffat sig ratt att utse avdelningarnas 
ombudsman i de flesta forbund. Sa ar det i Metall, Byggnads, 
T ransport, Handels osv. Typograferna har hittills klarat sig · ifran 
detta, dar far medlemmarna fortfarande sjalva valja sina ombuds
man. 

1 "Lonebildning och samhlillsekonomi" - E dgren, Faxen, Odhner. 
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I Handels har man gatt sa langt att ombudsmannen automatiskt 
ingar i avdelningsstyrelsen. I avdelningar dar det finns mer an en 
ombudsman "meddelar forbundsstyrelsen vem av dem som skall 
inga i avdelningsstyrelsen" enligt forbundsstadgan. Tala om topp
styre! 

Det kan vara intressant ~tt studera hur byra.kraterna i Metalls 
ledning steg for steg lyckats genomdriva att makten over tillsatt
ningarna av ombudsman placerats hos dem sja.Iva. I Metalls stad
gar, paragraf 27 moment 2 andra stycket om beltidsanstalld om
budsman bar statt fOljande:-

fore 1953 Avdelning bar rii.t~ att till fOrbundsstyrelsen gora framstallning 
om tillsattande av dylik tjanst. 

1953 Avdelning bar att till fOrbundsstyrelsen gora framstiillning om 
tillsattande av dylik tjanst. Forbundsstyrelsen bereds mojlighet 
att uppfora sokande i forslagsrum. 

1962 Avdelning har att till fOrbundsstyrelsen gora framstiillning om 
tillsattande av dylik tjiinst. Forbundsstyrelsen uppfor bland de 
sokande hogst tre i forslagsrum, bland vilka avdelningen har att 
viilja. 

1969 Avdelning som anser heltidsanstiilld funktionar behovlig gor 
framstallning harom till fOrbundsstyrelsen, som om framstiill
ningen bifallits utannonserar befattningen och efter samrad med 
avdelningsstyrelsen utser funktioniir. 

Kommentarer ar overflodiga. 

LO-ledningen sti:ider USA-imperialismen 

Nar USA sprangde den fackliga varldsfederationen 1949 och ista.I
let bildade Fria Fackforeningsinternationalen (FFl) foljde LO med. 
Dess ledning spelade fran bOrjan en framtradande roll och 1957 ut
sags Arne Geijer till president i FFI, en post som han behOll till 
1965. 

Under Geijers period som FFI-president gick organisationen helt 
USA-imperialisternas arenden och fick fOljdriktigt pengar fran 
spionorganisationen CIA. Vi ·ska bar bara ge ett exempel. 

Den fackforening i sOdra Vietnam, som var ansluten till FFl 
under denna period bette VLU (Vietnam Labor Union). Hur denna 
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fackforening stfillde sig till befrielsekriget i Vietnam framgar av ett 
uttalande publicerat i FFI:s tidning Free Labor World 1963 : 

"Det krig som igangsatts av Viet Cong odeliigger landet, och uppoffringar 
ar nodvandiga fran varje medborgare fOr att bevara vart faderneslands obe
roende. Vi, de fullmaktiga representantema fOr arbetarna i soder, fOrklarar 
att kommunismen ar en doktrin som vi maste kiimpa emot . . . kampen fOr 
frihet gar vidare ... " 

Denna fackforening var alltsa lojal mot de amerikanska angripama 
och deras marionetter i Saigon. Det var en organisation som mest 
existerade pa papperet ocb upprlittats av en junta. Nlir den inte ens 
kunde betala in medlemsavgiften till FFI sommaren 1965 upplos
tes den. 

I sin 1965 utgivna verksamhetsberattelse uttrycker Geijer ocb 
den ovriga ledningen for FF1 sitt missnoje over att "Viet-cong-ter
roristernas" aktivitet bindrat normal facklig verksamhet i landet. 
Nar Geijer idag under trycketfran en stor majoritet av det svenska 
folket forklarar att USA bor llimna Indokina bor vi komma ihag 
hur han tidigare i mindre papassade sammanbang stOtt imperialis
terna och anvant deras nedsattande namn pa FNL. 

LO-ledningens forsi:ik att ansluta Sverige till EEC 

EEC ar det vasteuropeiska monopolkapitalets overstatliga organ 
som det anvander for att starka sina positioner gentemot arbetarna, 
tjansteman och bOnderna i de anslutna landerna. EEC:s styrande 
organ, kommissionen star utanfor demokratisk kontroll ocb bar 
ratt att bl.a. skriva lagar som galler alla anslutna lander ocb med
borgare. For de svenska arbetarna och fackforeningarna skulle det 
innebara en oerhOrd forsamring av deras Iage ocb kampmojligbeter 
om Sverige anslots till EEC. Vi skulle da bamna i EEC:s "fria" 
arbetsmarknad. Dar iir kapitalet belt fritt att flytta sina resurser vart 
det vill och det ar f orbjudet for enskilda stater att forsoka styra 
investeringarna. A. ven arbetskraften ar "rorlig". Detta innebar att 
arbetarna kan fa flytta vart som belst i Europa for att fa jobb ocb 
bar regeringen annu inte lyckats att belt odelligga Norrland sa 
kommer detta att ga fort i EEC. 

Kollektiva forbandlingar samordnas, dvs. centraliseras till Brys
sel, och fors helt utan arbetarnas kontroll . . 
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LO-ledningen har trots detta varit en trogen bundsfOrvant till 
regeringen i dess olika forsok att ansluta Sverige till EEC. Fran bor
jan var de for fullt medlemskap - efter den starka opinionen mot 
EEC, fOr andra typer av "nara och varaktiga forbindelser". 1966 
skrev LO i ett remissvar om var jordbrukspolitik att den maste ut
formas sa att jordbruket inte "i sista hand kommer att visa sig vara 
den stotesten, som hindrar en svensk anslutning (till EEC)". 

A.ret darpa deltog man i ett mote i Kiel dlir det i all tysthet be
slutades att "Fackforeningsrorelsen i Sverige, Danmark och Norge 
skall uppta ett nara samarbete med den vasttyska for att snarast 
fa till stand en anslutning av de tre nordiska staterna till EEC" 
(Sv.D. 21.6.67). 

I denna fraga liksom i Indokinafragan har Geijer anpassat sina 
uttalanden efter vem som lyssnat och efter stiimningarna hos svens
ka folket, men aven har bar han i sjalva verket gatt monopolkapi
talets arenden. 

LO-Iedama som aktieagare och foretagsledare 

Vi bar sett bur de ledande LO-pamparna genom aren varit drivan
de i arbetet med att undergrava och avskaffa fackf6reningamas 
stridsmojligbeter och den fackliga demokratin. Under den social
demokratiska· regeringsperioden har de ocksa konsekvent torgfort 
och fi:irsvarat den monopolvli.nliga regeringspolitiken. 

Men det racker inte med det. De oversta fackbyrakratema tan
ker och.handlar inte hara som monopolkapitalets och statsappara-
tens direktorer. De iir aktieagare, foretagsledare, mangsysslare med ~ 
statliga och kommunala uppdrag och har IOner som direktorer. De 
som i avtalsrorelserna brukar anklaga t.ex. byggnadsarbetare och 
tjansteman med lite over 30 000 i arsinkomst for att de inte avstar 
fran 10neforh6jningar och "tanker pa de lagavlonade", bar sjalva ...... ~., 
inkomster pa over 100 000 om aret. --V,J 

LO-pavama . borjade tidigt med extraknack ocb overklassfaso
ner. Vid samtliga LO-kongresser mellan 1917 och 1936 vacktes 
motioner om forbud mot mangsyssleriet och mot pamparnas aktie
innehav i privata foretag. Det mest uppmarksammade fallet var 
1936 da inte mindre an 86 motioner sfallde detta krav-vilket anda 
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avslogs! Bakgrunden var att <let vid bouppteckningen efter LO
ordforanden Edvard Johansson framkommit att denne agde aktier 
for 118 000 kr i Enskilda Banken och Granges. Om man samtidigt 
vet att Edvard Johansson 1933 satt med i den medlingskommission 
som besl6t om drastiska lonesankningar fOr arbetama i Granges
bergsbolagets gruvor, da ar det latt att forsta de manga motionerna 
vid LO-kongressen. 

LO-ordfi:iranden Edvard : 
Johansson var under 3 0- ~~ 
talet med om att sank.a ~ 
Griingesbergs gruvarbeta- : 
res li:iner. Vid hans di:id 
avsli:ijades att han iigde 
aktier i Granges och En
skilda banken fi:ir 118 000 
kronor. 

Vi skulle kunna fylla manga sidor med uppgifter om Edvard 
Johanssons efterfoljare i fackbyriliatin, men utrymmet racker inte 
till, vi far noja oss med nagra exempel. Varfor da inte peka pa nag
ra ledande foretagsledare som Knut Johansson, Arne Geijer och 
Bengt Tengroth. Johansson, som ar ordforande i byggnadsarbetar
forbundet, ar samtidigt ordforande i bade BPA och Riksbyggen, 
tva ledande byggforetag som suger ut och hetsar byggnadsarbetar
na pa samma satt som andra byggmastare. Detta ger Johansson en 
taxerad inkomst pa 135 000 om aret och byggnadsarbetama en 
fackforeningsledare som samtidigt fungerar som deras arbetsko
pare. 
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Arne Geijer bade fram till 1972 bland alla sina uppdrag ordfo
randeposterna bade i LO och AB Statsforetag. I AB Statsf6retag 
skulle han genom rationaliseringar, avskedanden, hojd arbetstakt 
och okad utsugning fa alla gamla foretag, som staten overtagit nar 
kapitalisterna inte la.ogre ville ha dem, lonsamma igen. 

Pa den senaste tiden har ocksa allt oppnare overgangar fran 
fackbyrikratin till monopolkapitalet skett. Goteborgs fackliga 
pamp, Bengt Tengroth, blev 1971 vice VD i Gotaverken. Dessfor
innan hade han varit ordforande i SK.F:s klubbstyrelse, Metalls 
avdelning 41 och Goteborgs FCO. Han var ocksa bLa. som social
demokratisk kommunalman 1 :e vice ordforande i stadsfullmaktige 
och uppbar 1970 inkomster fran 15 olika ha.II. 

A vslutningsvis bor man i detta sammanhang peka pa hur LO
byrakratin etablerat sig i statsapparatens topp. Manga forbunds
ordforanden ar riksdagsman och har en mangd uppdrag i styrelser, 
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niimnder och utskott. I de beromda Harpsundskonferenserna, Eko
nomiska Planeringsradet och andra samarbetsorgan dar regering
en, monopolkapitalet och fackpavama helt utanfor demokratisk 
kontroll planerar " ekonomin pa Jang sikt" bar Geijer och vapen
brOder ocksa funnit sig val hemmastadda. 

Fore 1939 var de fackliga ledarna endast representerade i Ar
betsdomstolen, 1939 i 5 statliga organ, 1940 i 10, 1968 i 41 och 
1970 i 45 stycken. 

Representationen ar ocksa belt koncentrerad till de hogsta pam
J!>arna. 80 % av posterna innehas av medlemmar i Landssekretaria

- tet, LO-funktionarer och forbundsordforanden. Resten innehas av 
forbundsfunktionarer. Inte en enda aktiv arbetare finns pa dessa 
uppdrag (siffror fran 1968)! 

Fragor: 1. Genom vilka metoder har utsugningen av arbetarklas
sen okat? 

2. Hur har LO centraliserat makten i fackforeningarna? 
Vilka foljder har detta fatt for den fackliga aktiviteten? 

3. Hur ar forhillandet mellan regeringen, topparna i "na
ringslivet" och i LO? 

4. Har facket nagon uppgift att fylla i statliga och folk
rorelseagda foretag? 
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Arbetarnas kamp mot 
fackforeningsrorelsens urartning 

Det vore fel att tro att LO-ledningen kunde genomfora sin borger
liga politik utan motstand fran arbetama. Kampen ute pa arbets
platserna och i de lokala klubbama drevs och en hel del icke-legala 
strejker utbrot pa enskilda foretag. Manga av dem fortegs och har 
aldrig redovisats i nagon statistik. De fiesta strejker under 50- och 
60-talen var dock sma och kortvariga aven om undantag finns. 

Efterkrigstiden kannetecknas av kraftiga hOgkonjunkturer och 
lagkonjunkturer som ganska snabbt kunnat overvinnas. Korea- och 
Vietnamkrigen vande hotande lagkonjunkturer i dess motsats. Inte 
forran· 1971 har en mer omfattande och djupgaende kapitalistisk 
kris intriiffat. 

Detta plus det kalla krigets ideologiska klimat medforde en viss 
stiltje i den oppna klasskampen fram till 60-talets slut. Efter Metall
strejken kunde LO-ledningen och arbetskopama tillsammans med 
viss framgang "vii.ma arbetsfreden". 

Hamnarbetamas strejker under 50-talet 

En del mer omfattande olagliga strejker forekom emellertid aven 
under 1950-talet och de viktigaste bland dem iir hamnarbetarnas. 

Den 12 februari 1951 gick Goteborgs hamnarbetare ut i en "vild" 
strejk sedan forhandlingarna om ett nytt avtal strandat. De foljdes 
av sina kamrater i Uddevalla, Norrkoping och Stockholm. Strejken 
varade i en vecka och gav 19 % i loneforhOjningar. Forbundssty
relsen hotade de strejkande med uteslutning men vagade inte vidta 
nagra atgiirder. 

Nasta ~tora hamnarbetarstrejk intraffade 1954. 
LOnerorelsen inleddes det aret som vanligt med att LO-ledning

en och SAP manade till aterhillsamhet for att priserna inte skulle 
stiga. (Det ar det vanliga argumentet for att arbetarna inte ska 
kompensera sig for de prisstegringar som redan intraffat.) 
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Byggnadsarbetare "sitter kvar i boden" under en aktion 1947. 

Med hansyn ti!ll den ojamna arbetstillgangen i hamnarna kravde 
stuvama en tryggare sysselsattning och garantilon. Arbetsforhfil
landena i hamnarna var under all kritik. I Goteborg bade under ett 
kvartal sjuttio arbetare av hundra drabbats av olycksfall. Trans
portarbetarforbundets styrelse skickade ut ett avtalsforslag pa 
omrostning. Detta tillbakavisades av 90 % av dem som rostade. 
Trots detta slot Transportarbetarforbundets styrelse ett avtal pa 
dessa villkor. 
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-· 
Goteborgs hamnarbetare gick an en gang i spetsen och lade ner 

arbetet den 23 april och darefter foljde "vilda" strejker i bl.a. 
Stockholm, Sundsvall, Helsingborg, Karlstad, Skutskar, Adalen. 
Antalet strejkande uppgick till 3 500--4 000. Forbundsstyrelsen san
de funktionarer runt till hamnarna och uppmanade till strejkbryte
ri, strejken var ju "vild". De hotade med uteslutningar och genom
forde <let f6r en rad avdelningar och enskilda. 

Strejkfronten splittrades infer uteslutningshoten. Hamnarbetar
foreningarna i Stockholm och Goteborg hade den 24 april enhii.1-
ligt beslutat att fortsatta strejken, me~ den 26 gick ungefar hii.lften 
av de strejkande i Stockholm tillbaka till arbetet, utan att nagot 
beslut darom fattats inom fackforeningen. Den 28 april hade arbe
tet aterupptagits pa samtliga platser. De strejkande maste begara 
aterintrade i forbundet och avge en lojalitetsforklaring. Stuveribo
lagen och forbundsledningen hade vunnit en seger over arbetarna. 

Men segrarna skulle ocksa ha hamnd. Arbetarna instamdes infor 
Arbetsdomstolen och donides ·till skadestand och boter. Domarna 
var enhfilliga. Det betyder att SAF:s och LO:s representanter var 
eniga om arbetamas "brott". 

LO-ledningen overtar loneforhandlingama mm fackforbunden 

Som tidigare namnts har !Oneforhandlingama forts centralt av LO
ledningen sedan mitten av 50-talet. Dessa skottes tidigare framst 
av de enskilda forbundsledningarna. Inte heller detta maktoverta
gande gick helt smartfritt for LO. Motstand restes fran vissa for
bund. 

loom vissa branscher - speciellt pappersindustrin - visade kapi
talet upp sagolika vinster under 50-talet. I ett sant !age ar det natur
ligtvis vanvett eller oppet svek att inte ta ut de loneforhOjningar 
som gar att fa ut. Pappersindustriarbetarforbundet begarde bade 
1952 och 1955 att fa ga i strejk for att tvinga ifran arbetskoparna 
en del av deras vinster, men LO-ledningen anvande sig av sin veto
ratt och stoppade forbundets planer. 

Vetorii.tten anvandes ocksa 1962 mot skogsarbetarna. Det aret 
sandes ett forslag till avtal ut pa omrostning i Skogs- och flott-
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Goteborgs hamnarbetare pa vag till arbetsdomstolen efter sin strejk 1954. 

ningsarbetarforbundet. Arbetarna avslog .det med 80 % majoritet, 
men hindrades alltsa fran att ga ut i kamp. 

Skogsarbetarnas omrostning bekraftar ocksa antagandet att 50-
och 60-talens manga diliga avtal aldrig skulle kunnat slutas om 
medlemmarna sjfilva fatt bestamma om avtalen. 

Fraga: Hur ska vi stalla oss till samordningar av avtalsrorelsen? 

73 



Ett nytt uppsving i arbetarklassens 
kamp - Gruvstrejken 

Under 1960-talet hade LO-pamparnas undermineringsarbete av 
fackforeningsrorelsen Iett till att sa gott som alla mojligheter till 
facklig kamp upphavts. Nu hade LO-ledningen gatt med pa och 
forsvarat de anti-fackliga lagarna, avskaffat demokratin i fack
foreningarna, passiviserat medlemmarna och centraliserat lOnefor
handlingarna samt upprattat ett intim.t samarbete med monopol
kapitalet. Nar de lagliga mojligheterna till facklig kamp sa gott som 
helt avskaffats borjade arbetarna i vaxande omfattrtlng ga ut i olag
liga aktioner. Foljande tabell visar forha.Ilandet mellan legala och 
registrerade "vilda" strejker under 50- och borjan av 60-talet. 

1950-54 
1955-59 
1960-64 

Legala strejker 
140 
74 
88 

("Vilda strejker" - S. 0 . Andersson) 

lcke-legala strejker 

52 
69 

107 

Som synes har de strejker som sanktionerats av forbundsstyrelser 
minskat, medan arbetarna sjiilva i okad utstrackning anvant sig av 
de s.k. "vilda" strejkema. Att arbetarna under 60-talet allt oftare 
tagit till strejkvapnet forklaras emellertid inte endast av Ia.get inom 
deras egna organisationer. Som vi redan berort i avsnittet om stor
avdelningsreformen skedde en sprangartad koncentration av ka
pitalet under detta decennium. Strukturrationalisering och en fruk
tansvard stegring av arbetstempot okade pressen pa arbetarna ocb 
utsugningen skarptes. En klar forsamring i arbetarklassens lage 
skedde. Vinster, priser och skatter steg oavbrutet medan lonerna 
holls nere av monopolkapitalet och den fackliga byrakratin. 

Goteborgs hamnarbetare gar i spetsen 

Det var dock inte forran i slutet av 1969 och borjan av 1970 som 
det blev ett entydigt uppsving i arbetarklassens kamp for battre 
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villkor. Den arbetargrupp som gick i spetsen var, som sa manga 
ganger tidigare, Goteborgs hamnarbetare. 

Pa Arosmassan den 9 november 1969 talade finansminister 
Strang infor direktorerna och forslikrade dem att kritikeri mot na
ringslivet och fackforeningspamparna kommer fran "skaggiga ung
domar utan slips". Arbetarna tar inte de! i den, "de har annat for 
sig pa sin fritid an att delta i diskussioner". Mandagen den 11 no
vember fick Strang ett genmiile som hette duga. Hela hamnarbe-

. tarkaren i Goteborg gick i strejk. Den utlOsande faktorn var att tva 
r ' arbetare blivit suspenderade p.g.a. vad bolagsledningen kallade 

"olampligt upptrlidande". Men hara tva manader tidigare hade 
hamnarbetarna med 686 roster mot 100 rostat ner ett forslag till 
nytt avtal, som framlagts av en medlingskommission och det fanns 
sedan lang tid ett jasande missnoje med arbetsforhillandena och 
lOnerna. 

Hamnarbetarnas eniga aktion blev inledningen till en ny vag av 
--. kraftfulla strejker diir arbetarna stiillde LO- och forbundsbyrakra

terna at sidan och tog saken i egna .hlinder. 

Den stora gruvarbetarstrejken 

Den 9 december 1969 utbrot en spontan strejk bland gmvarbetar
na i Svappavaara. Strejken spred sig snabbt till gruvorna i Kiruna 
och Malmberget och omfattade ungefiir 5 000 man. Strejken, som 
riktades bade mot monopolkapitalet och de fackliga byrakraterna, 
markerade en vandpunkt i klasskampens utveckling i Sverige efter 
slutet av 40-talet. 

Arbetarna kravde hogre loner, sankt pensionsa.Ider, att tidsstu
dierna (VMS) och de 31 arbetsledarteserna skulle avskaffas, battre 
arbetsmiljo och arbetsskydd. Vidare kravde de forhandlingar innan 
arbetet aterupptogs. 

Det iir ingen overdrift att saga att ingen strejk i Sverige har fatt 
ett sa.dant enormt stod bland folket som denna fick. Spontant star
tades insamlingar pa snart sagt varje arbetsplats. Det var som ett 
Hillge uppdamt miss.noje utlost~s. Dea svenska arbetarklassen bor." 
jade att atererovra sip, delvi~ forl~fade klassolidai:itet. 
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Strejkens fOrlopp 

Nar strejken utbrutit valdes pa spontant sammankallade stormoten 
i Kiruna, Malmberget och Svappavaara strejkkommitteer (9 + 9 
+ 3 medlemmar). Dessa sammanslogs sedan till den centrala 
strejkkommitten om 21 personer. 

Valen skedde slumpartat och utan forberedelser, vilket fick till 
foljd att vacklande arbetare och t.o.m. oppna talesman for LO
byriliatin kom med i den centrala strejkkommitten. De harav or
sakade svagheterna hos kommitten visade sig snart. Arbetarnas 
ha.Ilning var emellertid mycket fast och forblev sa under lang tid, 
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trots att strejkkommitten inte mobiliserade dem att delta i arbetet 
for strejken utan sjlilv monopoliserade detta. 

StOdda av SAF och regeringen fOrsokte LKAB och fackfor
eningsbyrilcratin att splittra strejkfronten, forst genom att erbjuda 
arbetarna i Svappavaara en separat uppgorelse, sedan detta slutat 
i totalt fiasko genom att splittra strejkledningen. 

Fiendens taktik var att vagra att forhandla med de strejkande 
och deras valda representanter. Motsattningarna mellan arbetarna 
och strejkkommitten a ena sidan och LKAB och LO-byrfilcratin a 

' den andra kom darfor till att borja med att fa sin brannpunkt i 
fragan om forhandlingsde~egationen och dess ledning. Gruvarbe
tarforbundet kravde att dess avdelningsstyrelser i malmfalten skulle 
vara representerade i forhandlingsdelegationen och Arne Geijer in
grep och forklarade att "vedertagna forhandlingsprinciper ska till
Iampas". 

Strejkkommitten foreslog da den 29 december att tva represen
tanter for avdelningama 4 och 12 och tva ombudsman tillsammans 
med kommitten skulle utgora forhandlingsdelegation. Darmed bil
dades den s.k. 27-mannadelegationen. 

Detta forslag, som godtogs av LO och aven av arbetama, kunde 
forefalla vara en godtagbar kompromiss. I sjlilva verket var den 
ett forsta nederlag, eftersom den fackliga byrilcratin fick insteg i 
forhandlingsdelegationen och mojlighet att direkt paverka strejk
kommittens medlemmar. 

Harefter kom kampen att galla delegationens ledning. Arbetarna 
kravde enhalligt pa moten att den skulle Iedas av medlemmar i 
strejkkommitten. Gruvarbetarforbundets styrelse havdade att den 
skulle ledas av en facklig byrakrat. 

Olika forslag om ledning lades nu fram, bl.a. agerade regeringen 
direkt genom statssekreteraren i industridepartementet Olhede och 
ledande socialdemokrater i Kiruna, daribland rektorn Dahlstrom, 
vilken foreslog att LO:s andre ordforande Kurt Nordgren skulle 
tas med i ledningen. Strejkkommitteledamoterna Lans och Lind
strom var med om att utarbeta och propagera denna plan. 

Den centrala strejkkommitten avvisade det Dahlstromska for
. slaget med rostsiffroma 12-9 och sa gjorde ock.sa arbetarna vid 

sina moten. Darmed hade forsoken att placera fackliga byrfilcrater 
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i ledningen slagits tillbaka. Men strlderna bade ocksi visat att LO
Iedningen organiserat de vacklande arbetarrepresentanterna i strejk
kom.mitten till att arbeta fOr sig, och att den ledamot i kommitten 
som framstod som dess Iedare, Ture Rantatalo, var inne pa en ka
pitulationslinje gentemot LO-byrakratin. 

LKAB vagrade fortfarande att forhandla. Nu beslot strejkkom
mitten acceptera ombudsman Stendalen i forhandlingsdelegatio
nens ledning och den kallade upp Kurt Nordgren som "observator 
och teknisk radgivare", trots att a:rbetarna avvisat det Dahlstroms
ka forslaget tidigare. Den 27 janu~ inleddes f6rhandlingar med 
bolaget, som nu borjade korriina i ett allt trangre lage eftersom 
malmlagren i Narvik var tomda. 

Tva dagar senare foreslog emellertid Nordgren att LKAB:s "ut
fastelser" skulle framlaggas for arbetarna, som alltsa inte skulle fa 
ta stallning till bolagets vagt f<?~ulerade bud utan endast "med 
utfastelsema som bakgrund" till fragan om atergang till arbetet. 
Omrostning kom till stand och Ture Rantatalo, som fortfarande 
hade manga arbetares fortroende gick kraftigt i braschen for kapi
tulation och atergang till arbetet.· Petta medf6rde att majoriteten 
for fortsatt strejk blev knapp, men in'ajoi(itet blev det dock. Trots 
detta besl6t 27-mannadelegation~n mcil rostsiffrorna 13-12 (i cen
trala strejkkom.mitten 7-12) att mana till atergang till arbetet, vilket 
rad dock inte foljdes av arbetama. 

I detta lage forsokte de pilitliga arbetarrepresentantema i strejk
kommitten vid ett mote att reorganisera kommitten, men led ty
varr nederlag i den stora forvirring som nu uppstatt pa grund av 
27-malllladelegationens handlande. Som laget da var beslot den 
centrala strejkkommitten enhalligt om atergang till arbetet den 
4 februari. 

I de f6rhandlingar som sedan uppto,gs hade fackbyrakraterna 
med sina stottepelare i kommitten majoritet, vilken de utnyttjade 
till att placera samarbetsman i de viktigaste forhandlingskom.mis
sionerna. Nar slutligen ett bud lades fram i mitten av mars var det 
betydligt samre an vad det kunde varit om kampen fortsatts med 
en stridbar ledning. Strejken medforde dock anda betydande for
battringar for arbetarna. 
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Vilka lardomar kan vi dra av gruvstrejken? 

Strejken pavisade fOrst och frli.mst vilken styrka arbetarna besitter 
oar de eniga gar ut i strid mot arbetskoparva.Idet. Men den Iar oss 
ocka att vara motstandare li.r val forfarna och sluga i konsten i att 
splittra oss och satta ned kamplusten. Detta galler framst de Iedan
de fackbyrakraterna, vilket lii.r oss att aldrig lita till fackbyra.kratin 
och att segem ar helt beroende pa om arbetarna sjalva Ieder kam
pen eller inte. Regering, LO-Iedning och smapavarna visade pa 
.vilken sida de stod. 

" . Strejken visade ocksa pa vikten av en kampduglig och stark led
~g. En sadan faller inte plotsligt fran himlen och sa gjorde den 
mte heller i malmfa.I ten. Endast gen om en standigt pagaende facklig 
kamp kan ·en bra Iedning skolas och infer arbetarna visa vad den 
gar for. Detta visar pa vikten av att vi overallt tar upp kampen for 
att forvandla fackforeningarna till verkliga kamporganisationer, 
som dagligen for arbetarnas talan. I K.iruna, Malmberget och fram
forallt i Svappavaara var det langesen nagot bra fackligt arbete 
bed revs. 

Man kan ocksa tanka sig vilken styrka det varit om samtliga 
medlemmar av avdelningsstyrelserna slutit upp pa arbetamas sida 
i gruvstrejken. Da skulle de ledande byrakraterna fatt mycket svart 
att spranga arbetarnas enighet. 

Samtidigt beh6ver vi sja.Iva pilitliga talesman som kan de avtals
tekniska fragorna, sa att de kan se upp for alla falluckor och inte 
behover inkalla "tekniska radgivare" typ Kurt Nordgren. 

Nya attacker mot arbetarnas fackliga kampmojligheter 

I gruvstrejkens spar har foljt en mangd strejker riktade mot bade 
arbetskoparna och den fackliga byrakratin. Den viktigaste ar den 
som genomfordes av Adalens hamnarbetare 1970. 

De fackliga ledarnas svek har uppenbarats for allt storre arbetar
grupper som gatt ut i egna aktioner och Iitat till egna krafter. 

. Me~ mon?polkapitalet, LO-ledningen och regeringen har inte 
stillatigande asett denna utvec.kling. De forsoker nu atervinna kon
trollen over arbetarna med nya antistrejklagar och med ytterligare 
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centralisering. Faktum ar att hela forhandlingsratten idag ar i fara. 
Redan vid SAP:s extra kongress 1967 sade Arne Geijer att det 

kunde bli nodvandigt "att nagga den fria f orhandlingsriitten for 
arbetsmarknadens parter i kanten". Detta hanvisade LO-tidningen 
Aftonbladet till nar den varen 1971 gick ut for att forsvara den 
tvangsarbetslag som regeringen da infort. 

Denna s.k. tjanstepliktslag forlangde alla kollektivavtal och gjor
de darfor alla strejker olagliga mitt under avtalsrorelsen. Formellt 
var den riktad mot SACO och SR som da befann sig i strid men den 
har skapat ett prejudikat for framtiden och bade Strang och Palme 
har garanterat att den ocksa skulle anvants mot LO-forbund om 
de gatt ut i "samhallsfarliga" konflikter. 

Tvangslagen 1971 var ytterligare ett allvarligt steg pa den ar
betarfientliga fackliga lagstiftningen. Trots detta forsvarades den 
av LO-pamparna och vissa av dem ville t.o.m. att denna lag skulle 
bli riktgivande for framtiden. Sat.ex. Yngve Persson, da ordforan
de i T raindustriarbetarforbundet. 

Om man till detta Uigger vad som sades vid LO-kongressen om 
faran med lokal forhandlingsratt och vad som stod i kongressens 
LOnepolitiska betankande: "En solidarisk lonepolitik kraver slut
ligen en total samordning av forhandlingarna" - da ar det Hi.tt att 
forsta att LO-ledningen nu siktar in sig pa total centralisering och 
t.o.m. raknar in tjanstemannens organisationer i sin "samordning". 
For att na sitt mfil tar de ocksa tacksamt emot hjalp fran statsap
parat och lagar. 

Fraga: Vad betyder gruvstrejken for den svenska arbetarklassen? 
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Hur mottog dina arbetskamrater meddelandet om strejken 
i malmffilten? 

Sammanfattning av fackforenings
rorelsens utveckling 

Fackforeningama uppstod ur kampen mellan arbete och kapital. 
De stod pa klasskampens grund och malsattningen var socialistisk. 
}'ackforeningarna var arbetarnas kamporganisationer, dar viktiga 
beslut fattades genom omrostningar i demokratisk ordning. Genom 
dessa kamporganisationer kunde arbetarna kampa sig till allt battre 
villkor pa kapitalisternas bekostnad. Trots arbetskoparnas ha.rd.a 
attacker med svartlistningar och avskedanden av fackligt aktiva, 
organiserat strejkbryteri, polisiart och militart vald, fangelsedomar 
for " uppvigling" och Iagstiftning vaxte· sig fackforeningsrorelsen 
allt starkare. 

Ungefar 1910 bade kapitalets koncentrationsprocess gatt sa Iangt 
att Sverige blev ett monopolkapitalistiskt, kapitalexporterande och 
imperialistiskt land. For att havda sig i den internationella konkur
rensen blev det allt mer ncSdvandigt for monopolkapitalet att sla 
ner fackforeningsrorelsen. Arbetskoparna ville ha arbetare med 
laga loner, hbg arbetstakt, och som inte strejkade. Attackerna mot 
fackforeningsrorelsen foljde tre linjer: 

1. Det oppna militiira och polisiara valdet. 
Kulmen var Adalen 1931. Sedan dess har makthavarna inte va
gat skicka militar mot arbetare, men de lagar som ger myndig
heterna ratt att gora det finns kvar. 

2. Lagstiftning. 
a) Akarpslagen 1899 gav arbetskoparna ratt att doma strejk

agitatorer och strejkvakter till fangelse, da det var olagligt att 
hindra nagon att arbeta. Lagen avskaffades typiskt nog 1938, 
Saltsjobadsavtalets ar. 

b) Kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol gav en "ar
betsfred" pa arbetskoparnas villkor, illegaliserade arbetarnas 
strejker och andra stridsatgarder utom vid avtalslost tillstand. 
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3; A fiskcifll:ind'it av den fackliga demokratin och uppkomsten av 
ett klassamarbetande byrdkratskikt med all viisentlig makt. 
Redan pa ett mycket tidigt stadium visade de hoga fackliga le
darna en undfallande instfillning till arbetskoparna. De gjorde 
forsok att centralisera beslutsfattandet pa ett odemokratiskt satt. 
1916 propagerade LO-ordforanden Herman Lindqvist for en 
kollektivavtalslag. Men inte forran pa 20-30-talen lyckades by
rakraterna i sina syften. De hade god hjfilp av de utbredda 
illusionerna bland arbetama om vad en socialdemokratisk re
gering kunde astadkomma. 

a) 1933 infordes normalstadgar for forbunden i vilka forbunds
styrelsens vetoratt var inskriven. 

b) Arbetare, t.o.m. hela avdelningar, som stod fast pa arbetar
klassens sida mot arbetskoparna utesli:its. 

c) 1938 traffades ett huvudavtal mellan SAF och LO, Saltsjo
badsavtalet, som anpassade fackfi:ireningsrorelsens arbete till 
arbetskopamas intressen. 

d) Som en kulmen och bekraftelse pa denna utveckling kom 
LO-kongressen 1941, da det mesta av den fackliga demokra
tin avskaffades och makten alltmer centraliserades till lands
sekretariatet. 

e) Det byriliatiska ledarski.ktets uppgivande av klasskamps
idealen visade sig inte bara i den konkreta praktiken utan 
aven i LO:s och fackforbundens malsattning. Nu aterstar, i 
basta fall, i fackforbundens stadgar en urvattnad mfilsatt
ningsparagraf, som talar om produktionens "socialisering". 

Efter det andra varldskriget har kapitalisternas stravan att avvap
na och anvanda sig av fackforeningsrorelsen i sina egna syften okat. 
Kapitalkoncentrationen har, speciellt under 60-talet, tagit ett 
sprang. Den svenska staten spelar en allt stOrre ekonomisk roll, 
som hjfilpare och samordnare av monopolkapitalets affarer. De 
hogsta fackliga ledarna knyts allt intimare till stat och kapital. LO
ledningen blir allt frackare i sitt oppna samarbete med arbetsko
parna. For att osti:irda kunna fortsatta med denna politik gick pam
parna till fornyade attacker for att ytterligare starka sitt grepp om 
de fac~g~ or~CJ,{\isation~rna och passivisera medleJ,nmarna: 
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I. Avtalsforhandlingama centraliserades i mitten av 50-talet for att 
den "solidariska li:inepolitiken" skulle kunna genomdrivas. 

2. Storavdelningsreformen genomfi:irdes. 
3. Fi:irbundsstyrelserna skaffar sig allt stOrre kontroll over avdel

ningama och utser nu ocksa avdelningamas ombudsman i de 
flesta forbund. 

Men allteftersom de fackliga byril:raterna lyckats genomfi:ira sin 
politik har missni:ijet bland medlemmarna i:ikat. De s.k. "vilda" 

' strejkerna okade i antal under hela 60-talet. Det avgi:irande beviset 
for att arbetama inte kapitulerat infi:ir LO-ledningens samarbets
politik kom da de fem tusen gruvarbetarna gick i strejk vintern 
69 / 70. Den vag av solidaritet, som motte gruvarbetarna, och den 
strejkvag, som utli:istes av gruvstrejken, visade att gruvarbetarna 
gav uttryck for stamningar, som finns inom hela arbetarklassen. 
Laget i fackfi:ireningarna kommer aldrig att bli detsamma som fore 
gruvstrejken. Allt fler arbetare har tagit upp kampen for att gi:ira 
fackforeningama till de kamporganisationer de en gang varit, 

Denna kamp kommer att bli langvarig och svar. Motstandet ar 
hart. Regeringen har visat att den ar beredd att genomdriva nya 
anti-fackliga lagar om nagon fackforening gar till kamp mot ar
betski:iparna. De klassamarbetande fackliga ledama har i stort sett 
lyckats passivisera medlemmarna sedan artionden. 

Men om vi studerar de erfarenheter Sveriges arbetare gjort i den 
fackliga kampen och far oss de metoder kapitalister och LO-pam
par anvant sig av for att avvapna fackfi:ireningsri:irelsen, kan vi Iara 
oss hur vi ska kampa. En av de viktigaste orsakerna till att LO
ledarna sa pass osti:irt har fatt fora sin politik under de senaste ar
tiondena ar att hela vidden av deras svek aldrig avsli:ijats for med
lemmarna. 

De viktigaste liirdomarna ett studium av fackforeningsrorelsens 
historia ger ar: 

1. Da arbetarna haft en kampande fackforeningsrorelse har de 
kunnat anvanda den for att forbattra sin ekonomiska och poli
tiska stallning i sarnhfillet, medan arbetarnas !age forsamras 
utan en fackforeningsrorelse pa klasskampens grund. 
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2. Fackforeningsrorelsens urartning ar ett resultat av kampen mel

lan tva linjer - klasskampens och klassamarbetets. Kampen mel
lan dessa linjer har kannetecknat fackforeningsr6relsens historia 
alltifran dess uppkomst. 
lnnan det klassamarbetande byriliatskiktet hade utvecklats och 
tagit over makten var fackforeningarna kamporganisationer. 
Under hard kamp avskaffade byrakraterna steg for steg den 
fackliga demokratin. Men det som avskaffats under kamp kan 
ocksa atervinnas genom kamp. Om medlemmarna ater tar upp 
kampen mot klassamarbetspolitiken i fackforeningama kan des
sa ater goras till kamporganisationer. Historien lar att kamp lo
nar sig. 

3. Historien lar oss vidare, att vi arbetare inte fatt nagot utan att 
vi sjfilva tagit upp kampen. Att satta sin lit till byriliater och 
s.k. "arbetarregeringar:" har visat sig vara en farlig linje. 
Om vi darfor ska na nagra resultat maste vi lita till egna krafter 
och aldrig slappa kontrollen underifran. 

Fragor: I. Anser du att denna sammanfattning ger en riktig bild av 
fackforeningsrorelsens utveckling? Finns det nagot du 
skulle vilja andra pa? 
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2. Vad tror du det beror pa att det klassamarbetande byra
kratskiktet kunnat ta over makten i fackforeningsrorel
sen? 

3. Vilka ar de viktigaste slutsatser du dragit av genom
gangen av fackforeningsrorelsens utveckling? 

J 
LO och 

fackforbunden 
- organisation och forhandlingar 



Landsorganisationen 

Nar vii dagligt tal talar om LO kan vi avse tva ting, antingen ar
betamas fackforeningsrorelse som helhet eller ocksa huvudorga
nisationen, alltsa den maktapparat, som ar inrymd vid Norra Ban
torget i Stockholm. I detta kapitel kommer vi att behandla bada 
dessa foreteelser. Nar vi har talar om LO avser vi huvudorganisa
tionen. 

Syftet med var genomgang av fackforeningsrorelsens organisation 

Innan vi gar in pa att behandla de olika organisationsnivaerna mer 
utforligt, bor vi gora klart for oss i vilket syfte vi studerar detta 
och vad vi bOr ha uppmarksamheten riktad pa. 

Idag anvands de flesta fackliga organisationerna till att under
trycka oss arbetare och hilla tillbaka vara krav. Fran att ha varit 
vapen i arbetarklassens hander har de blivit vapen riktade mot ar
betarklassen. Dessa vapen ar av avgorande betydelse for den hars
kande klassen for att halla nere och splittra de arbetande. Det ar 
naturligtvis av lika avgorande petydelse for oss att dessa vapen 
vrids ur handerna pa de harskande, att de fackliga organisationer
na ater gors till vapen i arbetarklassens tjanst. Darav kommer sig 
den stora historiska betydelse i de paroller, som arbetama borjat 
fora fram med storre eftertryck an pa lange: "Ta upp kampen i 
facket. Gor facket till en kamporganisation." 

Vid vara undersokningar maste vi stalla fragoma: 
Var iigger makten? Var fattas besluten? Vilka ar mojligheterna 

for oss att aka vart inflytande i fackforeningarna? Kan vi tillkam
pa oss hela makten? 

Landsorganisationen ar huvudorganisation for de, fr.o.m. 1 
januari 1973, 25 fackforbund.en. Forbunden i sin tur bestar av 
avdelningar, vilka sedan ar uppbyggda av lokal- eller arbets
platsorganisationer, som kallas for klubbar. 
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Parallellt med denna organisation finns ocksa FCO-organisa
tionen. En facklig centralorganisation (FCO) ar. en sammanslut
ning av alla LO-forbunds avdelningar inom ett omrade. Det finns 
ungefar 250 stycken, vilka i sin tur ar sammanslagna till FCO
distrilct, for narvarande ungefar 17 stycken. FCO-organisationen ar 
direkt understiilld LO :s styrelse, landssekretariatet. 

(Se bilaga 5 om vilka forbund som ingar i LO.) 

Kongressen 

Kongressen ar enligt stadgama LO:s hOgsta beslutande organ. 
Kongressen bestii.mmer sjii.lv hur ofta den ska sammantrada. Hit
tills har det varit vart femte ar. 

Kongressen bestar av: 
300 ombud, som valjs av forbunden direkt, 
15 ledamoter fran landssekretariatet, 
ungefar 130 ledamoter fran LO:s representantskap. 
Arbetare i produktionen utgor endast en mycket liten del av LO

kongressen. Den domineras av ombudsman, dvs. l:ieltidsanstallda 
funk.tionarer pa olik.a nivaer. I en motion (nr 3) till 1971 ars kon
gress patalar Fastighetsanstlilldas samorganisation i Stockholm det
ta missforhillande: 

"Vid en narmare granskning av sammansattningen av de 300 valda ombu
den vid LO-kongressen 1966 finner man att dessa bestod av drygt 140 om
budsman. Diirutover ingar landssekretariatet jamte funktionarer tillhoriga 
representantskapet. De s.k. yrkesverksamma ombuden var s~ledes i mino
ritet." 

Valen av kongressombud sker inom respektive forbund pa det satt 
som forbundet sjii.lvt beslutar. I normalstadgarna for forbunden 
sags det att ombuden ska utses pa ordinarie forbundskongress 
(paragraf 22 moment 12), men tillvagagangssattet varierar mel
lan olika forbund. I n~gra storre forbund utses ombuden i avdel
ningarna, medan det i andra ar i forbundets forbundsrad (se 
nedan) om det inte ar p~ forbundskongressen. (Du kan kolla 
hur det ar i ditt forbund.) 

Ett nastan absurt exempel pa det odemokratiska tillvagagangs-
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sattet vid utseendet av ombud till LO-kongressen fick vivid Fabriks 
~ongress i augusti 1971. Dar utsags - nagra veckor innan 1971 ars 
LO-kongress - ombuden till 1976 ars kongress. 

Motioner till W-kongressen, dvs. _forslag till beslut, kan stfillas 
enbart av avdelningar och forbund, inte av klubbar eller enskilda 
medlemmar. 

LO:s representantskap 

Det ar LO:s hogsta beslutande instans mellan kongressema. Den 
bestar av representanter fran forbunden samt landssekretariatets 
femton ledamoter. Enligt normalstadgarna for forbunden sags det 
att forbundsradet (se nedan) ska utse forbundets representanter 
(paragraf 17, moment 5). 

Representantskapet har ett ordinarie sammantrade i maj manad 
och sammankallas annars pa initiativ av landssekretariatet eller di\. 
minst hii.lften av representantskapets medlemmar begar det. Det 
brukar ha ett sammantrade pa hosten infer aVta.lsrorelsen, di\. det 
gor ett propagandistiskt uttalande. 

Representantskapet lir en totalt byrakratdominerad instans. En
ligt vara undersokningar stod, av de davarande (1968) ca 140 leda
moterna, hOgst 21 i produktionen. Av dessa 21 var dessutom, tro
ligen, de fiesta avdelningsordforande pa heltid, varfor det ar osa
kert om ens en enda i representantskapet stod pa verkstadsgolvet. 

Detta att representantskapet ar hogsta beslutande instans inne
bar t.ex. att ett forbund kan overklaga landssekretariatets beslut 
om uteslutning av forbundet eller om det tillampar den s.k. veto
rattsparagrafen (se nedan). 

Landssekretari~tet 

Det ar LO:s styrelse och bestir av femton ledamoter (numera) av 
vilka LO:s ordforande, andre ordforande, sekreterare och avtals
sekreterare innehar mandat som "giller tills vidare", sedan de en 
gang valts av en kongress. Dessa heter nu (1973) Gunnar Nilsson, 
Lars Westerberg, Rune Molin och Harry Fjfillstrom. 

Dessa ar de maktigaste mannen i LO. De ovriga 11 ledamoterna 
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utses vid varje kongress och sitter alltsa bara en kongressperiod i 
taget. Landssekretariatet sammantrader en gang i veckan. 

Som vi sett i det historiska avsnittet handlar fackforeningsrorel
sens historia om hur den centrala ledningen och landssekretariatet 
oavbrutet har sfarkt sina maktpositioner. Landssekretariatet har 
s.k. vetoratt om ett forbund beslutar om strejk, vilket innebar att 
landssekretariatet kan vagra forbundet ekonomiskt understOd och 
t.o.m. utesluta forbundet om det gar emot landssekretariatets be
slut. Vetorattsparagrafen lyder: 

"Anslutet forbund far inte vidta strejk som omfattar mer an tre procent av 
forbundets medlemsantal utan landssekretariatets tillstand. bite heller fAr 
strejk av mindre omfattning vidtas utan Sadant tillstand, om strejken kan 
antas medfora lockout mot mer an tre procent av forbundets medlemsantal 
eller mot medlemmar av andra anslutna forbund, eller om strejk kan be
raknas medfora permittering av medlemmar, vilka tillsammans med de av 
strejken direkt berorda, uppgar till mer an tre procent av forbundets med
lemsantal eller ocksa kan beraknas medfora permittering av ett betydande 
antal medlemmar av andra anslutna forbund. Tillstand fAr inte vagras med 
mindre strejken eller diirav foranledd lockout kan befaras medfOra avse
varda oliigenheter for andra anslutna forbund, for fackforeningsrorelsen i 
sin helhet eller far vitala samhillsintressen." 
(LO-stadgan paragraf 15, moment 9) 

Sadana har paragrafer ar ganska snariga att Iasa, men det framgar 
i varje fall att SAP bara behover hota med lockout mot nagra pro
cent av LO:s medlem.mar for att landssekretariatet ska fa ratt att 
forhindra en strejk. Denna paragraf innebii.r salunda att Iandssek
retariatet i praktiken forfogar over strejkvapnet. Det ar bara en 
enig medlemsopinion, som kan tvinga LO-ledningen att ga med pa 
en strejk, som .t.ex. Metallstrejken 1945. 

Beslutet kan dock overklagas hos representantskapet om det nu 
hjfilper. 

Landsorganisationens kansli 

For att kunna ut6va sin makt over denna vfildiga organisation, 
som omfattar storre delen av den svenska arbetarklassen, behover 
de hogsta makthavarna en omfangsrik apparat av underhuggare. 
De trognaste och skickligaste av dessa har de sarnlat kring sig i 
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LO-huset vid Norra Bantorget. Det at for natVarande Wigefar 65 
person er: 

"16 ombudsman eller funktionarer-, 20 funkti6narstjanstemiin (bitradande 
och manga ganger blivande ombudsman huvudsakligen rekryterade fcln 
SSU), 28 experter (i all.rpiinhet akademiker)" 
(ur Statsanstalld nr 33-34 1971) 

Till hjfilp med goromalen bar de dessutdm ett femtiotal kontorsaa-· 
stfillda, dvs. skrivbitrad~n, vaktmastare m.fl. Alla dessa anstalls 
av landssekretariatet. 

Kansliet ar uppdelat pa 5 avdelningar: 
1. Ekoriomiavdelningen 

2. Forhandlingsavdelnin.gen (LO:s forhandlingsombudsman ingar 
i den) 

3. Informationsavdelningen (Den upprustas starkt och hiller bl.a. 
i FCO-organisationen oGlJ. ti<ilningen Fackforeningsrorelsen.) 

4. Sekretariatsavdelningen. 
5. Utredningsavdeln4lgen 

lnformationsavdelningen 

Vi ska har bara ta upp en av dessa avdelhliigar i kansliet till lite 
narmare granskning, det ar iiiformatioasavdeln:ingen. Vi gor det 
darlor att det ar en hastigt ell!:pande17ande avdelning. LO-ledni.'lgen 
anser sig nfu:nligen tvingad att i okad utstraekning skicka ut propa
ganda for, eller " upplysn.ing" som de kallar det fOr, om sin lOne
sankningspolitik. Det kan namnas att anslage~ for allman upplys
ning i LO:s budget okade f;r~n 2,2 miljoner 1969 till 5,8 miljoner 
1971. 

Informationsavdelillngen ordnar regelbundet kontakttraffa.r 
med A-pressens (det ar den sci"cihldemokratiS'ka pressen) chefre
dak:torer och fackforb~dstidningsredaktpi:erna, vidare ordnas det 
journalisttratfar. Alla vet val ocksa att LO ager Aftonbladet, som 
nu amnar inleda tekniskt samarb'ete m,.ed Boanierkoncemen. 

,,_ Fr.o.m. 1970 s_tartade LO en f~q).<l:ig ®gdomsv~rksamhet till
sai;nmans med SSU, f6r att xn,ota. d~.~· 9.~~~4~·9p.p.o.;a n?:is~poj~t med 
LQ:~ {ackliga.. poli1*. · ·· · ··· 

. . . . . . . ·· .. ' 
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FCO-organisationen 

De f ackliga centralorganisationerna in gar i informationsavdelning
en. Dessa organisationer ar direkt understallda landssekretariatet. 
De bestir av ungefii.r 250 FCO-organisationer och ungefii.r 17 FCO
distrikt. FCO:na ar lokala sammanslutningar, dar olika fackf6r
bunds avdelningar eller sektioner ingar. Deras huvudsakliga upp
gift ar att bedriva facklig "agitations-, informations- och bildnings
verksamhet". FCO-organisationen ar intimt sammankopplad med 
SAP. I FCO-utredningen frao 1965 heter det: 

"Samarbetet mellan FCO och de lokala SAP-organisationerna f1ir inte be
gransas till att omfatta endast l:a maj-firandet och gemensamma arrange
mang under va11iren. Ett exempel p1i en verksamhet av gemensamt intresse 
iir en lokalt uppbyggd organisation med arbetsplatsombud. I manga fall 
sker nu samarbete p1i det lokala planet genom sarskilda kontakt- och sam
arbetskommitteer, n1igot som ~tredningen anser vara en liimplig form." 

Val et till de lokala f ackliga centralorganisationerna gar till sa att 
varje avdelning eller sektion utser sina ombud pa ett foreningsmo
te. Antalet ombud star i proportion till medlemsantalet. 

Valet till FCO-distrikten gar till pa i princip samma satt, men 
dar ar det de lokala FCO-organisationerna som utser ombud i pro
portion till medlemsantalet. 

FCO-distrikten har anstallda ombudsman (i allmanhet en, Stock
holm har tva). En av motiveringarna for att bilda dessa distrikt var · 
att de skulle kunna avlona ombudsman. FCO-ombudsmannen ar 
blivande toppbyrakrater och landssekretariatets man. Det ar na
turligtvis landssekretariatet som utser dem. Harry Fjallstrom, som 
nu ingar i toppkvartetten, bar varit ombudsman i Gavleborgs
Kopparbergs FCO-distrikt, blev sedan f6rhandlingsombudsman i 
LO och ar nu alltsa avtalssekreterare. 

FCO-organisationen iir helt understalld landssekretariatet. 
Landssekretariatet kan upphava i stort sett varje beslut som fattas 
av ett FCO-distrikt eller en lokal FCO. Enligt deras stadgar para
graf 1 mom. 3 heter det f6r FCO: 

"Av FCO fattat beslut, som ligger utom ramen fOr organisationens i mo
ment 1 angivna verksamhet eller strider mot landsorganisationens, FCO
distriktets eller FCO:s stadgar, kan av landssekretariatet upphavas." 
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Det betyder att FCO:nas beslut kan upphavas om de inte "gagnar 
fackforeningsrorelsens intressen" i LO-ledningens tolkning. A.ven 
FCO-distrikten har en likartad paragraf. 

FCO-organisationens funktion Cir: 

1. att driva det kommunala och regionala samarbetet med SAP. 
Ledamoter i FCO-styrelser sitter ofta i olika kommunala for
samlingar eller namnder. 

2. att vara LO-ledningens oron ute i landet. Det vore ett misstag 
att tro att LO-ledningen inte ar mycket vii.lint ormerad om Ia.get 
pa olika arbetsplatser. 

3. att fungera som propagandaorgan for LO-ledningens klassam
arbetspolitik. FCO:na tar ofta politiska uttalanden till stod for 
SAP- och LO-ledningarna. 

Fragor: 1. Vi anser att landssekretariatets vetoratt ska avskaffas. 
Hur brukar LO-pamparna forsvara den bestammelsen? 
Vad anser du? 

2. Ar det riktigt att fackforeningsrorelsen samarbetar ~a 
intimt med SAP? Hur anser du att forhillandena horde 
vara mellan fackforeningarna och partierna? 

3. Vilka ingar i FCO-styrelsen och FCO-distriktets styrel
se pa din ort? Har dessa personer slagits for arbetarnas 
intressen? 
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·facl<feirbunden 

Forbunderts antal ar fr.a.in. 1 januari 19'73, 25 mot 44 ar 1960. 
Enligt LO:s nuvarande organisationsplan ska antalet forbund 
sa snart som mojligt nedbringas till 22 . Som har framgatt av 
det historiska avsnittet har forbundens stallning i f6rballande 
till den centrala landsorganisationen under de senaste artionde
na forsvagats i hog grad, samtidigt som f6rbundens (f6rbunds
styrelsemas) stallning mot avdelningama, klubbarna och de en
skilda medlemJilarna har starkts, 

Ett fOrbunds beslutande org~ ar: 
1. Kongressen 
2. Forbundsstyrelsen 
3. Forbundsradet/Overstyrelsen 

Kongressen 

Storleken pa forbundskongressen varierar mellan forbunden. 
I Metal-I ar det 300 ombud forutom de 11 ledamoterna i f6r
bundsstyrelsen och de ytterligare 25 i 6verstyrelsen (mot
svarande forbundsradet, se nedan) . Hos grafikerna ar antalet 
ombi:id 225 plus 17 fran forbundsstyrelsen och 35 fran forbunds
radet. Ombuden till f6rbundskongressen valjs i valkretsar. Val
kretsindelning, ornbudens fordelning och valordning bestarns 
av f6rbundsstyrelsen (enligt LO:s normalstadgar for f6rbunden 
paragraf 22 morn. 2). 

Detta gor att fOrbundsstyrelsen har mojlighet att iindra valkrets
indelningen sa att en valkrets med progressiv ma~oritet splittras upp 
och ingar i andra valkretsar, diir D;ledlemsaktiviteten ar lagre. Pa 
det .vi.set kan forbundsstyrelsen ~dv~a ;·'ovalkommen" opposi

tion. 
Motioner till kongres~en ·~1,tn vac}((l.s. a:v ~ns~da medlemmar, a:v

delnµlg, ~el<:tion ell¢r k,lub"Q. En mqtj.qn frfi;11 en. c;:pskj.l.d medl~~ ska 
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behandlas pa avdelningsmote. Om avdelningen avstyrker motionen 
kan den anda komma upp pa kongressen om man begar det. Varje 
motion ska vara forbundsstyrelsen tillhanda en viss tid fore kon
gressen (undersok vad som giller for ditt forbund) och forbunds
styrelsen ska yttra sig over dem och skicka ut motionema med sitt 
utlatande till avdelningarna en viss tid innan kongressen. 

Forbundsstyrelsen 

Den leder f6rbundets verksamhet och ar mellan kongresserna 
· forbundets hogsta beslutande organ, utom i vissa fragor dar 

forbundsradet har sista ordet (se nedan). Antalet ledam6ter i 
forbundsstyrelsen varierar mellan f6rbunden. Metall har 11 le
damoter. Grafikerna har 17, varav h6gst 4 ar anstallda funktiona
rer. Forbundsstyrelsen brukar sammantrada minst tva ganger per 
manad. 

Forbundsordforande, kassor och sekreterare anstfills av kon
gressen "tills vidare", som det heter. Det kan bli livstidsjobb. 

Forbundsstyrelsens maktbefogenheter ar betydande. Under over
inseende av Iandssekretariatet har forbundsstyrelsen den vasentliga 
makten i fi::irbundet, sarskilt nar det galler avtalsfragor och st.rejker. 

For slutande av riksavtal galler: 
"Forbundsstyrelsen avgor slutgiltigt om fi:irslag till uppgorelse skall god
kiinnas, om avtal skall uppsagas eller prolo.ngeras (fi:irlangas)." 
(paragraf 12, mom. ·4 i LO:s normalstadgar for forbunden) 

Omrostningar kan alltsa hara vara rddgivande, inte beslutande. 
For lokala avtal galler en liknande bestammelse: 

"Forslag till uppgorelse om lokalavtal skall fi:ir provning understallas av
delningen varefter fi:irbundsstyrelsen f attar definitivt beslut". 
(paragraf 12, moment 9) 

Pa samma satt giller att forbundsstyrelsen bestammer om en av
delning eller klubb ska fa strejka: 

"Stridsatgii.rd far inte vidtas eller tillkannages utan att fi:irbundsstyrelsen 
lii.m.nat godka.nnande diirtill. Forbundets medlemmar bar varken ratt eller 
skyldighet att fi:ilja annat an av fi:irbundsstyrelsen utfardat eller godkant 
meddelande om stridsatgard." 
(paragraf 12, moment 9) 
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Dessa paragrafer tillampade av den ledning fackforbunden har nu 
och lagen om kollektivavtal medfor att vi arbetare i praktiken inte 
har nagot legalt maktmedel mot arbetskoparnas godtycke. Dei:i 
enda mojligheten till legal kamp blir att forsoka tvinga byrilia
tema att saga upp avtalen. I ett avtalslost tillstand gar det att till
gripa sirejk, som inte godkants av forbundsledningen. Forbunds
styrelsen har visserligen da mojligheter att utesluta medlemmar, 
men vagar ofta inte ga emot en enad arbetarfront. Sa gjorde skogs
arbetarna varen 1971. 
. Det finns en mojlighet att arbetskoparna anmaler en sadan strejk 

till Arbetsdomstolen och havdar att den strider mot Huvudavtalet 
och alltsa aven mot Lagen om kollekt~vavtal. Detta har dock aldrig 
skett. 

En annan mojlighet ar att tvinga forbundsstyrelsen att ga ut i 
strejk. I ett sadant lage giller det att vara pa sin vakt, da en led
ning som inte vill slass fOr vara intressen kan forsoka leda strejken 
till nederlag, som vid Metallstrejken 1945. 

Forbundens vetorattsparagraf ar grundlaggande fo.r den klass
samarbetspolitik LO-ledningen for. Det a:r ett absolut krav for med
lemskap i LO att ett forbund bar med denna paragraf. (Paragraf 
11, moment 2 i LO-stadgan.) 

Forbnndsradet/ overstyrelsen 

Den utses av kongressen och ska enligt stadgarna "ha tillsyn 
over styrelsens forvaltning" . Namnet varierar mellan forbun
den. I Metall kallas den for bverstyrelsen medan i LO:s nor
malstadgar och i de fiesta andra forbund kallas den for For~ 

bundsradet. Antalet ledamoter varierar. I Metall har man 25 
ledamoter och bland Grafikerna 35 stycken. I Grafiska Over
styrelsen ar de anstallda funktionarerna begransade till 4. res ten 
ar medlemmar i produktionen. 
Forbundsradet ar hOgsta beslutande instans bl.a. i foljande fragor: 
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l. Man kan hos forbundsradet overklaga forbundsstyrelsens beslut 
om 
a) avslagen intrades- resp. uttradesansokan. 
b) uteslutning 
c) avsattning fran styrelsepost eller ombudsman:napost. 

2. Forbundsradet ska godkanna forbundets arliga verksamhetsbe
rattelse och utse representanter till LO:s representantskap. 

(Dessa uppgifter ar tagna fran normalstadgarna, sa du bor kolla om 
det gfiller for ditt forbund.) 

Forbundsradet brukar inte sammantrada sa ofta. Det bar enligt 
normalstadgama enbart ett ordinarie mote per ar. 

Forbnndskontoret 

Varje forbund har, pa samma satt som LO, en central administra
tiv instaJ?.s, som brukar kallas for forbundskontoret. Dar haller ord
fOrande, sekreterare, kassor, ombudsman och andra funktionarer 
till. Man haller i forbundets tidning och ArbetsIOshetskassan. De 
stora forbunden har en stor central administration. Alla funktio
narer, som inte utses av kongressen, utses av forbundsstyrelsen. 

Fragor: 1. Det mesta som star har om maktforhillandena i for
bunden har vi tagit fran LO:s normalstadgar. Men fOr
hallandena skiljer sig. Undersok hur var beskrivning 
stammer in pa ditt forbund. 

2. Hur brukar ombudsman och andra forsvara att for
bundsstyrelsen ska besluta om avtal och stridsatgarder? 
Hur tycker du att vi ska bemota deras argument? 

3. Vilka sitter i styrelsen for ditt forbund? Hur ar de? 
Star nagon i produktionen? 

4. Kanner du till nagra fall dar forbundsstyrelsen andrat 
pa valkretsindelningen for att fa bort en progressiv 
majoritet i nagon valkrets? 
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Avdelningen 

Avdelningen ar forbundets grundorganisation. Den organiserar for
bundets medlemmar i ett visst geografiskt omrade. Tidigare omfat
tade den oftast enbart en arbetsplats eller ett mind.re geografiskt 
omrade. Da kunde alla delta i och besluta pa mi:itena. Detta betyd
de att medlemmama hade ett avgorande in.flytande pa avdelningens 
verksamhet och avdelningen var ocksa relativt sjlilvstandig gent
emot forbund och Iandssekretariat. Men i samma takt som b_e~lu
tanderatten flyttades uppat i hierarkin, minskade medlemsaktlVlte
ten. Den hittillsvarande kulmen pa denna utveckling var den s.k. 
storavdelningsreformen, som genomfi:irdes ~der 60-~et. 1960 
hade LO:s fi:irbund sarnmanlagt 7 930 avdelningar med 1 genom~ 

snitt 187 medlemmar, 1971 var det 2 296 avdelningar med 1 

genomsnitt 754 medlemmar. 

Avdelningens beslutande organ ar: · 
1. Det allmanna medlemsmotet, numera i de allra flesta fall repre

sentantskapet 
2. Avdelningsstyrelsen 

Representantskapet 

Tidigare var, som sagt, det allmanna medlemsmotet det hogsta be
slutande organet i avdelningen. Numera ar de~ ersatt med ett repre
sentantskap pa de fiesta hill. Ledami:itema till represen~antskapet 
vliljs i avdelningens underenheter, klubbama eller sekt1o~erna. I 
vissa fall anordnas postrostning, som t.ex. hos Byggettan i Stock-

holm. k 
Enskilda medlemmar har ratt att narvara pa representants a-

pets moten (dear minst fyra per~) "i ~~ ~v plats" och har ytt
rande- och '6rslagsratt, men dock mgen rostratt. 
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Avdelnin~styrelsen 

Den bestar av ordforande, sekreterare, kassor samt ytterligare ett 
par stycken. Den utses pa representantskapets arsmote eller genom 
allman medlemsomrostning om ett visst antal kraver det i represen
tantskapet. Styrelsen kan sitta i tva ar, men i sa fall ska halva sty
relsen nyvliljas varje ax. 

A vdelningens ordforande lir i allmanhet ej anstlilld av forbun
det utan far enbart ett visst arvode for sitt uppdrag. Det kan bli 
max.imalt ett par tusen per ar, men vanligtvis lir det under ett tusen 
kronor. Ordforanden kan aven fa ersattning for forlorad arbets-

- fortjanst, for den tid han/ hon sitter i forhandlingar. 
A vdelningsstyrelsen leder i allmanhet de lokala forhandlingama 

och naturligtvis avdelningens arbete i ovrigt. 

A vdelnin~xpeditionen 

Till varje avdelning finns en avdelningsexpedition. I och med stor
avdelningsreformen har varje avdelning i allmlinhet en anstiilld 
funktionar. I Metall kallas han/ hon for expeditor. Antalet om
budsman och darmed avdelningsexpeditionens storlek varierar be
roende pa avdelningens storlek. Metallettan i Stockholm har t.ex. 
6 anstlillda funktionarer och ytterligare ett femtontal anstlillda. 
Forutom forhandlingsfragor och andra direkt fackliga fragor skoter 
avdelningsexpeditionen liven Arbetsli:ishetskassan. 

Avdelningsfunktioniirernas maktstiillning 

Avdelningens ombudsman (expeditor, avdelningsfunktionar) sko
ter den li:ipande verksamheten. Om det inte finns stora klubbar, dar 
klubbordforanden skoter det mesta av de lokala forhandlingarna, 
har ombudsmannen hand om forhandlingsverksamheten. I och med 
denna centrala position har ombudsmannen en avsevard makt. Det 
ar visserligen avdelningsstyrelsen, som beslutar, men den ar ofta i 
handerna pa den som kanner till den )opande verksamheten. 

Som du har last i det historiska avsnittet utser forbundsstyrelsen 
i de fiesta forbund numera avdelningens funktionarer. For att ha.Ila 
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jamn takt med den okade byrakratiseringen andrades darfor LO:s 
normalstadgar pa kongressen 1971, sa att dar nu star att forbunds
styrelsen beslutar om funktionars anstiillning (paragraf 25, mom. 4) 
medan det tidigare stod att avdelningen genom val utser funktio
nar. 

Detta gor att fOrbundsstyrelsen kan utse personer, S()m inte pa 
nagot vis foretrader medlemsopinionen i avdelningen, till ombuds
man. I Handels ingar ombuds~annen automatiskt i avdelnings
styrelsen, medan i andra forbund, t.ex. Metal! och Kommunal in
gar ~mbudsmannen om han/hon ar kassor, vilket vanligtvis ar fal
let, annars inte. 

Forhillandet mellan avdelning och forbund 

A vdelningen ar forbundets grundorganisation. En avdelning, som 
fattar beslut mot forbundsstyrelsens vilja, kan upplOsas av fOr
bundsstyrelsen .. Om detta sker pllfaller alla avdelningens tillgangar 
forbundet. Forbundsstyrelsens beslut kan, som tidigare omnamnts 
overklagas hos forbundsradet. Foq1tom detta bestammer for
bundsstyrelsen och forbundsradet i de fiesta forbund over: 

1. tillsattande av ombudsman 
2. de lokala avtalen 
3. avdelnings mojlighet att tillgripa stridsatgard . 
4. avsattning av oppositionell styrelseledamot eller funktionar i 

avdelningen 
5. uteslutning av medlein. 

Som du ser har avdelningarna inte mycket att saga till om i de vik
tigaste fragorna. Avdelningarna ar dessutom ekonomiskt beroende 
av forbundet, eftersom ekonomin ar centraliserad. Den storsta de
len av medlemsavgiften gar till forbundet. 
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Klubben eller sektionen 

Storavdelningarna ar· uppbyggda av olika slags lokala samman
slutningar, som kallas for klubbar eller sektioner. Klubben brukar 
besta av arbetarna pa en arbetsplats eller inom ett mindre omrade. 
Flera klubbar, vanligtvis yrkesklubbar, kan sammanslas till en sek
tion. Inoni Byggnads ar den organisatorisb uppbyggnaden annor
lunda, da arbetarna inte har fasta arbetsplatser. I praktiken funge
rar bygglagen som basorganisation. De gor upp om !Oner och sit
ter kvar i bodarna om det behOvs. Lagbasen bar en stark inf ormell 
stii.llning. Olika yrkeskategorier bildar tillsamm.ans en yrkessek
tion (Tra, Betong, Murare och Ror), som ar den formella under
organisationen till avdelningen. 

Pa klubb- eller sektionsmoten utses Iedamoterna till avdelning
ens representantskap. Valen kan aven ske genom all.man omrost
ning bland avdelningens alla medlem.mar. 

(Kolla vilka bestammelserna ar i din avdelning.) 

De olika nivaerna· inom klubben eller sektionen ar: 
l. Det allmanna medlemsmotet 
2. Klubbstyrelsen · 

Medlemsmotet 

Det ar klubbens eller sektionens hOgsta beslutande organ. Klub
ben brukar ha minst fyra moten per ar. Pa arsmotet utses klubbens 
styrelse. Om. ciu tycker att klubbens styrelse ar dilig, tank pa att 
den gar att byta ut. Det vore fel att skylla en dalig klubbstyrelse 
enbart pa pamparnas. verksamhet. Vi har oss sjfilva att skylla om 
en daJig klubbstyrelse sitter kvar ar efter ar. Se till att du inte mis
sar nomineringsmotet innan arsmotet. Det brukar bara vara de 
som nominerats, som kan vfiljas ·pa arsmotet. Det forsta steget i 
det fackliga arbetet ar att bygga upp en aktivitet pa arbetsplatserna. 
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En aldrig sa bra klubbstyrelse kan inte utratta nagonting utan att 
medlemmarna mobiliseras. 

I en del mycket stora klubbar, som t.ex. pa SKF i Goteborg, bar 
man ett representantskap. I detta fall finns det s.k. arbetsplats
grupper, . som den minsta enheten. I dessa 'utses ledamoterna till 
representantskapet. 

Klubbstyrelsen 

Den bestar av minst tre personer varav en ar ordforande och en 
kassor. Styrelsen u.tses i allmiinhet pa arsmote. Pa en del hill utses 
ledamotema for tva ar i taget, men da ska halva styrelsen nyva.Ijas 
varje ar. 

Klubbordforanden spelar ofta en viktig roll. Visserligen kan 
klubben ofta inte sluta Iokala avtal med foretaget utan det gar av
delningen. Men klubbordforanden deltar i allmanhet i forhand
lingarna. De stora klubbarna i Metall sluter dock lokala avtal med 
foretagen. I dessa klubbar sitter klubbordforanden i forhandlingar 
for flera tusen medlemmar. 

SAF och LO slot den 20.2.70 ett avtal om klubbordforandens 
roll pa foretagen. Texten till avtalet finns t.ex. i LO:s verksam
hetsberattelse for ar 1970. Dar sags att klubbordforande ska fa er
sattning fran foretaget for forlorad arbetsfortjanst beroende pa 
fackligt arbete. Vidare ska klubbordforande fa tilltrade till olika 
avdelningar och arbetsplatser inom foretaget i sitt fackliga arbete. 

Detta avtal ar ingen ny sak utan snarare en central bekraftelse 
pa en lang utveckling. Pa de sforre arbetsplatserna kan det fore
komma att klubbordforanden over huvud taget inte arbetar i pro
duktionen utan enbart far "ersattning for forlorad arbetsfortjanst". 
I en del klubbar menar de att ordforanden bOr arbeta i produktio
nen minst en dag per vecka for att inte forlora kontakten med ar
betsplatsen. 

Ska.let till att SAF gick med pa detta avtal, var· att de trodde att 
de pa...®tta satt skulle kunna forhindra "vilda" strejker och andra 
olagliga aktioner. Men vi tror att avtalet kan utnyttjas till arbetar
nas forman, om vi ser till att klubbordforanden star pa arbetamas 
sida. Facket behOver inte tveka med att dra at sig en del av den 
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vinst arbetarna skapat, om det kan goras utan nagra forpliktelser 
mot foretaget. 

Klubben och de lokala fOrhandlingama 

For de stora klubbarna spelar de Iokala forhandlingama en stor 
roll. Men kan det bli ta! om egentliga fOrhandlingar oar klubben 
inte har nagon strejkratt? Det ar ju forbundsstyrelsen som bestam
mer och den brukar inte vara stridsvillig. 

Men erfarenheten visar att det trots alla dessa begransningar gar 
att driva Iokala forhandlingar, som ger en del i planboken. Forut
sattningen ar att vi kombinerar, eller ar beredda att kombinera, 
inom-facklig legal kamp, med utom-facklig illegal kamp. Nar klubb
styrelsen sitter i forhandlingar eller om foretaget forhalar en upp
gorelse kan vi arbetare tillgripa olik:a aktioner for att gora ass pa
minda. Det kan vara maskning, massjukskrivning, en s.k. "vild" 
strejk eller andra aktioner, som inte· ar tillatna enligt kollektivav
talslagen. Ibland kan det racka med bara ett hot, for att det ska 
bli en f orfarlig fart pa forhandlingarna. Foretaget maste forsta att 
vi ar beredda att slass for var ratt. 

En bra klubbstyrelse ska mobilisera medlemmarna genom att 
fora ut forslag till avtal till medlemmarna och lata klubbmotet ta 
stallning. Pa det viset kan den bygga upp medlemsopinionen och 
aktivera arbetskamraterna. 

Fragor: 1. Hur tycker du att det som vi skrivit om avdeln.il;tgen och 
klubben stammer in pa din avdelning och klubb eller 
sektion? 

2. Vilka sitter i din avdelningsstyrelse? Hur har de valts? 
Hur skater de forhandlingarna? Hur fungerar demo
kratin i avdelningen? 

3. Hur tycker du att forhillandet mellan avdelning och 
· forbund horde vara? 

4. Vilka sitter i din klubb/sektionsstyrelse? Hur skoter 
de sina uppdrag? Hur manga gick pa arsmotet nar sty
relsen valdes? 

5. Tycker du att det ar ratt att en klubbor~fOrande ska fa 
betalt fran foretaget for att skota fackliga uppdrag? 
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Avtalsforhandlingarna 

e . 

Det ar svart att exakt saga nar avtalsrorelsen bOrjar. Sa har exem
pelvis Arne Geijer och Curt-Steffan Giesecke for vana att tillbringa ~ 
somrarna pa Kosteroarna tillsammans, vilket de utnyttjar till ostor-
da och informella diskussioner. De triiffas aven informellt i .andra 
sammanhang, vilket naturligtvis bar betydelse vid utformandet av 
avtalsrorelsen. 

TV-Aktuellt-reportem Mats Fagerstrom skriver i sin bok "Den 
stora lonematchen" pa sid. 17: 

"De informella kontakterna mellan Arne Geijer och Curt-Steffan Giesecke 
gjorde att SAF kunde folja med i debatten pa LO-sidan anda fram till den 
officiella starten - och kanske ocksa indirekt paverka diskussionema pa 
samma satt som den ena partens inviindningar styr tankandet pa motstan
darsidan under mer officiella fOrhandlingar. Det hor naturligtvis ocksa till 
bilden att Arne Geijer knappast blev siirskilt overraskad over SAF:s syn
punkter vid den officiella fOrhandlingsstarten." 

Den centrala avtalsrorelsen - LO-SAF 

I september borjar dock avtalsrorelsen ta fart. Regeringen infor
merar om det ekonomiska laget och politiken for nasta ar. LO
SAF tar underhandskontakter med varandra och med regeringen. 
Inom bade LO och SAF blir det fler och fler moten inom och mel
lan de olika nivaema i organisationerna. Lonestatisti.k och ekono
miska bedomningar fran olika hill anvands flitigt. 

Fackforbundsledningarna sonderar stamningarna pa arbetsplat
serna gen.om s.k. avtalskonferenser eller avtalsrad. (En del forbund 
anvander andra beteckningar.) Avtalskonferensernas och avtalsra
dens ledamoter utses pa olika satt inom olika forbund. Vanligtvis 
ar det sa att avtalskonferensens ledamoter utses lokalt i avdelning
arna;-medan, om forbundet i stallet har ett avtalsrad, avtalsradets 
ledamoter utses pa .forbundskongressen. Gemensamt for dessa or
gan ar att de enbart ar rddgivande. 
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Forbundsledningarna kan nu skissera fram ett avtalsbud med 
hjalp av informationen "uppifran och nerifran". Nar detta arbete 
ar klart samlas all a forbundsordforandena till en ordf orandekonfe
rens. Dar tar de stallning ·till de olika forbundens krav och en re
kommepdation fran landssekretariatet om upplaggningen av avtals
forhandlingarna. Ordforandekonferensen ar ra.dgivande till LO:s 
representantskap. 

LO:s representantskap brukar ha sitt forsta mote i bOrjan pa 
november. Dar tar de stallning till de allmanna riktlinjema for av
talsrorelsen: Ska det vara centrala forhandlingar? Vilka ska av
talsbuden vara? osv. Representantskapet brukar da garna gora ett 
allmant uttalande om avtalsbuden, som far stort utrymme i mass
media. Tidningama innehfiller uppskalcande rubriker i stil med: 
"LO begar 30 procent" eller "LO spracker den ekonomiska ra
men". A ven regeringen och andra s.k. auktoriteter uttrycker i 
press, radio och TV sin overtygelse om att det blir en hard avtals
match, att buden ar for hoga m.m. Vid en narmare granskning fin
ner man att buden inte ar sa stora som bade SAF och LO vill gora 
gillande. Representantskapets uttalande kan istallet ses som ett 
forsok att fora LO:s medlemmar bakom ljuset. 

Representantskapets uttalande ar endast en rekommendation till 
forbunden, men forbunden har i allm[nhet bara en vecka pa sig 
att svara. Naturligtvis ar det omojligt for medlemmar~a att gora 
sina roster horda med ett sadant forfarande. Avtalsforhandlingar
na har sedan mitten av 50-talet ballits centralt, vilket visar att repre
sentantskapets uttalande ar helt avgorande for de fortsatta forhand-
lingarna. · 

I november-december ager de forsta egentlig<1. forhandlingarna 
rum. Det ar forbunden som forhandlar med sina motparter bland 
arbetskoparna om rena branschfragor. I forbundsforhandlingarna 
kommer forbundens saronskema.I upp och samtidigt hur respektive 
arbetskoparorganisation ser pa dem. Om nagot forb\llld kommer 
val overens med arbetskoparna kan t.o.m. principiella lOsningar 
goras, sa att de centrala forhandlarna slipper ta ·upp dem .. 

Landssekretariatet utser nu en forhandllngsdelegation pa unge
far 30 personer. Bland dessa utses den s.k. lilla forhandlingsdele
gationen pa tva till fyra personer. (Det blir troligen den ledande · 
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toppkvartetten Geijer, Nilsson, Gunnarsson och Fja.Ilstrom i fort
sattningen.) A.ven arbetskoparna utser motsvarande delegatic:>ner. 

Avtalsrorelsen gar nu in i den period da det centrala avtalet ska 
forhandlas fram. Perioden brukar borja i januari och paga till 
mars-april, under de senaste aren annu llingre. 
L~AF overlamnar avtalsfOrslagen till varandra. Innan for

handlingarna har de bagge ledningarna kommit overens om att fora 
fi::irhandlingarna under "fredsplikt"' sa att inte nagra arbetaraktio
ner ska stora "det kli.nsliga laget". Vid den senaste avtalsrorelsen 
tvingades dock LO-ledningen av stamningama pa arbetsplatsema 
att ·saga upp avtalen. 

Forhandlingama startar med en star allman debatt dar parternas 
stora forhandlingsdelegationer deltar. Debatten behandlar avtals
fOrslagen i start, det ekonomiska Ia.get och framtidsutsikterna m.m. 
Nar den allmanna debatten ar avslutad bGrjar det egentliga "pus
sellaggandet" i de sma delegationerna. De stora delegationerna 
finns hela tiden i bakgrunden for att ta stiillning till olika bud. Pa 
detta satt fortsatter det. De sma delegationema hiller igang ruljan
sen, medan de stora tar stiillning till de s.k. trevare som Iaggs fram. 

Forhandlingarna laggs upp sa att de lattaste fragoma kommer 
upp forst och de svaraste sist. Latta fragor ar t.ex. siidana dar 
forbundsforhandlingarna kommit till principiella losningar eller 
fragor dar de redan fran borjan ligger nara varandra. En svar fraga 
iir den totala ramen. Forhandlingsledare ar arbetskoparnas friimste 
representant eller, om sa begars, en utomstaende "opartisk" per
son. 

I detta skede far vi veta att det star vfildigt ilia till med den svens
ka ekonomin. Vi maste visa forstaelse och moderation. Pa detta vis 
forsoker pamparna forbereda oss pa det da.liga avtal som kommer. 
De propagerar klassamarbete: "Vi sitter i samma bat", "Vi har ett 
gemensamt ansvar". De hetsar mot grupper med hogre !Oner med 
hjfilp a)'.-"ionekaksteorin. De raknar in loneglidning och annat for 
att fa buden att verka hoga. 

Forhandlingarna kan sedan fortsiitta pa en mlingd olika satt. De 
senaste aren har de dock foljt ungefiir samma schema. Forhand
lingama strandas. Medlingskommission inkallas. Efter en massa 
prat om stridsatgarder och regeringsuttalanden om "samhallsan-
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svar", gar sa "avtalsskutan i hamn", dvs. de triiffar en dllig upp
gorelse. 

Det sager en del om avtalsforhandlingama, att en gamma! hoger
ledare, Jarl Hjalmarsson, fungerar som ledare i den "opartiska" 
medlingskommissionen. 

Det finns motsiittningar mellan LO-ledningen och SAF framst 
beroende pa arbetarnas aktivitet. LO-ledningen maste ju fOrsoka 
hilla medlemmarna i schack. Ju storre aktivitet vi kan utveckla 
desto stOrre blir 'trycket pa LO-forhandlama. Darfor har de byggt 
upp detta spel med hemliga overlaggningar och dramatiska press
meddelanden till skydd for den heliga profiten. 

Forbundsforhandlingarna 

Det centrala avtal som tra.ffats ar for SAF:s de! en princip6verens
kommelse, medan det for LO:s del ar en rekommendation till for
bunden. Forbunden behOver alltsa inte folja det centrala avtalet, 
men sa har alltid skett. 

"Jerstedt: Mig veterligt har man inte pa senare tid gatt vid sidan av LO:s 
rekommendationer. 
Geijer: Jag kan vii! vitsorda att vi bar haft en mycket stor samstlimmighet 
inom fackforbunden. Men forbunden iir i sin fulla riitt att ga en annan viig 
iin den som rekommenderas och LO kan inte gora ett dugg at det." 
(ur Sven Jerstedt: "LO:s linje. Strid eller samarbete.") 

Forbunden traffar nu definitiva avtal med arbetskoparna pa ett 
eller flera ar. Under dessa ftirbundsforhandlingar kan vi arbetare 
forsoka tvinga var forbundsledning att fora ut avtalet till omrost
ning och krava att den ska betraktas som beslutande. Det finns allt-
. sa mojligheter att ga vid sidan om det centrala avtalet. . 

Vanligtvis ·har dock forbundsledningarna relativt ostort kunnat 
traffa sina avtal. Dessa gar sedan ut till medlemmarna genom av
talskonterenser och informationsmoten. Da kan forbundsledningen 
och deras ombudsman motivera avtalet och forsoka diimpa den 
opposition som finns. 

De lokala forhandlingama 

I de flesta fall maste de centrala avtalen oversattas till de lokala 
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forhallandena . .Ar arbetet t.ex. ackordsatt maste riksavtalet om 
loneutvecklingen omsattas i avtal om ackord for olika arbetsmo
ment i de lokala foretagen. Villkoren skiljer sig mycket mellan oli
ka fOretag. Det kan rora sig om olika maskintyper, olika omfatt
ning av arbetsuppgifterna, olika transportvagar for ramaterial m.m. 

De allra fiesta riksavtal ar avtal om minimilOner, som alltsa kan 
overskridas men inte underskridas. (Det forekommer ocksa nor
malloneavtal som varken far under- eller overskridas.) I manga 
branscher t.ex. Byggnads skulle ingen arbeta for de lOner som star 
i riksavtalet. Genom de lokala forhandlingarna justerar man lo
nerna uppat. Hur mycket beror pa forhandlingslaget och fack
foreningens styrka. 

I riksavtalet kan det aven fOrekomma graderingar av olika sor
ters arbete och riktlinjer for betalningen av dessa. Graderingarna 
kan justeras lokalt. · . 

I en del avdelningar forbereder man dessa lokala forhandlingar 
genom moten, dar det nya kollektivavtalet granskas punkt . for 
punkt, varefter en forhandlingsdelegation utses for att fora de lo
kala fOrhandlingama. 

Lokala forhandlingar pagar praktiskt taget aret om i samband 
med omlaggningar och forandringar av driften, dlligt planerad 
skiftgang, undermllig ventilation, hOga hyror i f 6retagets bostader 
osv. Detta medfor att de lokala fOrhandlingarna, aven under av
talsrorelsen, kan rora belt lokala fragor vid sidan av det centrala 

avtalet. 
Genom att vara arbetskamrater mobiliseras kan vi vid de lokala 

forhandlingarna uppna avtal, som betydligt overskrider riksavtalet. 
Diirfor forsoker LO-ledningen att ytterligare strypa den lokala 
forhandlingsratten. Vi maste kampa for att behilla och utvidga 
den. Darfor !craver vi att avdelningarna ska ha beslutsrii.tt om lo
kala avtal utan forbundsstyrelsens inblandning, att forbundsstyrel
sernas vetoratt avskaffas och att lagen om kollektivavtal slopas. 

I 
Loneglidningen 

Med detta menas skillnaden mellan den centralt avtalade loneut
vecklingen och. den faktiska stegringen av foretagens lonekostna-
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der per anstfilld. LOneglidning kan alltsa uppkomma genom bra 
lokala avtal. Men den kan ocksa hero pa forandringar i driften. 
Om foretaget lagger om driften till skiftgang far arbetarna skift
tillagg och tillagg for obekvam arbetstid. Sa utan att IOnen for dag
arbete andras okar foretagets lOnekostnader per timme (for att inte 
tala om profiterna). Ytterligare en orsak till lOneglidning kan vara 
att foretagen rationaliserar bort lagavlonad arbetskraft (bl.a. ald
re), som AMS eller socialvarden far ta hand om, varefter lOnen pa 
foretagen beraknas pa de aterstaende hogre avlonade. Det finns 
alltsa flera orsaker till den s.k. loneglidningen, varfor de siffror som 
anger dess storlek maste tas med en nypa salt. 

Var taktik i en avtalsrorelse 

For att kunna trumfa igenom de diliga avtalen har LO-ledningen 
anvant sig av en mangd olika metoder. Den viktigaste har varit 
centraliseringen och "samordningen" av avtalsrorelserna. Detta 
har gjort det hart nar omojligt for arbetarna att fa nagot inflytande 
over avtalen~ 

Sa snart en avtalsrorelse ska satta igang borjar kapitalisterna, 
LO-ledningen och Strang att tala om det "begransade utrymmet" 
for lOnehojningar. De olika lOntagargrupperna hetsas mot varand
ra, fOrhandlingarna morklaggs for att arbetarna ska passiviseras. 
Statsapparaten kan sattas in mot de lontagarorganisationer som inte 
bOjer sig, forhandlingarna drar ut pa tiden och blir arbetarna otili
ga borjar en oerhOrd skramselpropaganda mot strejker och kamp
organisationer. For att vara sakra pa att inga protestak:tioner ska 
aga rum mot avtalen skrivet LO-ledarna under omedelbart fore 
semestrarna. 

Vilken ar da arbetarnas taktik gentemot dessa tricks? Naturligt
vis skall vi sla in pa en motsatt vag. 

Vart viktigaste vapen mot centraliseringen av avtalsrorelserna 
ar att vi sjii.lva skaffar oss ratten att fatta beslut om avtal och kamp
atgarder. Vi maste standigt- dvs. ocksa under tider da det inte pa
gar nagon avtalsrorelse - arbeta for kravet "Inga avtal utan beslu
tande omrostning". Arbeta for att klubbar, avdelningar ocli t.o.m. 
forbund ska stfilla sig bakom kravet om medlemsomrostningar om 
avtalen. 
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:oa. avtalsrorelsen borjar maste vi bemota talet om det "begran
sade loneutrymmet" och avsloja monopolens profiter. Mot talet 
om aterhallsamhet stiiller vi kravet "Hogre lOn pa profitens be

kostnad". 
Sa tidigt som mojligt maste vi ta upp diskussionema pa arbets

platsema om de krav vi bor stiilla, fa klubbar och avdelningar att 

stiilla sig bakom kraven. . 
Under avtalsrorelsen maste vi bygga upp en stark kampbered

skap for att trycka pa LO- och SAF-forhandlarna och for att vid 
behov sjalva kunna ta upp kampen. 

Vi maste avvisa splittringspolitiken och ena alla lontagare mot 

kapitalistema. 
Vi maste avvisa alla forsok fran den kapitalistiska statsappara-

ten att lligga sig i avtalsrorelsen. 
Vi ska krava omedelbar uppsagning av avtalen da de loper ut. 

Ett avtalslost tillstand betyder att arbetarna har trumf pa hand. 
Vi maste bestlimt avvisa LO-ledningens och borgarpressens 

skrlimselpropaganda mot strejkvapnet. 

Fragor: 1. Nar ager samordningen av forbundens forhandlingar 
rum? Vad innebar den? Hur ska vi stalJ.a oss till den? 
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2. Hur spelade LO-ledningen ut de olika fackliga organi
sationema mot varandra vid den senaste avtalsrorelsen? 

3. Varfor tar avtalsforhandlingama sa lang tid? 
4. Hur mycket fick du ut enligt riksavtalet och enligt det 

Iokala avtalet? 

I 

Gt.,, ..;-~' Motesregler 
~ ~'.:> 

--Det hli.r avsnittet behandlar nagra saker, som du bor kanna till for 
att inte bli bortgjord av rutinerade byrakrater. Korn ihag att det vi 
skrivit kanske inte galler for din klubb eller avdelning. Det lir allt
sa sakrast att du tittar i stadgarna for din forening. 

Hur gir ett fackforeningsm.ote till? 

1. Det brukar inledas med att motet valjer ordforande, sekretera
re och eventuellt ett par justeringsmiin. 
Ordf or and en lir den som leder motet och ska se till att alla som 
vil1 far framfora sina synpunkter pa de fragor, som motet be
slutar att behandla. Ordforanden brukar inte sjlilv delta i dis
kussionen. Det kan vara viktigt att se till att den som vfiljs till 
ordforande ar bra. · 
Sekreteraren for protokoll om vad som sags pa motet. A. ven hlir 
kan det vara viktigt att se till att sekreteraren ar bra. Det hander 
alltfor ofta _att mycket av det som sags helt en.k:elt utellimnas. 
Det brukar vara sant, som lir obekvamt for byrikraterna. 

2. Som andra pun.kt pa dagordningen kan ibland justering av pro
tokoll komma, om inte valda justeringsman gor det. Justering 
av protokoll innebar att man rattar till det protokoll som sekre
teraren fort och ser till att allt vasentligt ar med och riktigt ater
givet. Det brukar vara latt att bli vald till justeringsman. Det kan 
vara vlirt besvaret att kolla om protokollet lir riktigt, speciellt 
om motet fattar viktiga beslut. 

3. Faststiil.lande av dagordning. 
Dagordningen tar upp de fragor som ska behandlas pa motet. 
Kolla i dina stadgar om klubben eller avdelningen bar slirskilda 
bestlimmelser for hur en fraga ska tas med pa dagordningenl 
Beslut kan nlimligen inte fattas i fragor som inte tas upp pa 
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dagordningen. Det £inns ofta bestammelser som sager att en £ra
ga ska inlamnas till styrelsen en viss tid fore motet, om den ska 
upp pa dagordningen. !bland lir det basta att inlamna en motion, 
dvs. ett f6rslag till beslut i nagon fraga. Da nuiste motet ta upp 
den fragan oavsett om en majoritet pa motet ar emot det. Kolla i 
stadgarna vilka bestiimmelserna ar! 
I varje £raga i vilken beslut ska fattas, kravs i allml:i.nhet ett for
slag fran styrelsen. Om det inte finns ett forslag friin styrelsen 
kan fragan avforas fran dagordningen med den motiveringen 
att den inte f6rberetts pa ratt satt. Kolla dina stadgar! 
!bland finns det pa dagordningen en punkt som kallas 6vriga 
fragor. Under denna punkt kan du se till att viktiga fragor fors 
upp. Men gor det innan dagordningen klubbas. 
Byriliaterna forsoker ofta ta upp viktiga fragor under punkten 
"Information" eller "Rapport fran ... " osv. Detar en metod art 
passivisera medlemmarna och enbart lata motet lyssna till vad 
som redan ar beslutat. Krav i stallet att fragan ska behandlas,_ 
som andra punkter, sa att beslut kan fattas. Motet kan da t.ex. ta 
ett uttalande mot en diilig .avtalsuppgorelse. 

4. Sedan borjar da de egentliga motespunkterna. Varje narvarande 
har ratt att stfilla forslag till beslut i den fraga som behandlas. 
Om nagon pamp kor med maratontal, kan du bega.ra ordnings
frdga och t.ex. krava tidsbegransning av inlagg. Du kan alltid 
begara ordningsfraga och du ska fii ordet mellan inlagg. Du kan 
aven krava att de som talar haller sig till amnet, begara att rost
ningen gar till pa ett speciellt slitt, osv. Ordningsfraga anvands 
alltsa for att ratta till uppfaggningen av diskussionen eller be
slutsordniD.gen Om du vill att beslut inte ska fattas pa detta 
mote kan d"J begara bordliiggning. Om t.ex. styrelsen Jagger 
fram ett forslag till beslut, som medlemmarna inte hunnit ta del 
av innan motet, kan det vara riktigt att beglira att fragan bord
Higgs till ett senare mote. 
Efter det att diskussionen avslutats i en fraga ska ordf6randen 
se till att alla forslag tas upp till beslut (stalls under proposition). 
Ordforanden stiller fragan till motet: "Anser motet att ... ?" 
varefter han tolkar motets mening, som visats genom ja- eller 
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nej-rop. Han sager nagot i stil med: "Jag finner att motet beslu
tat i enlighet med styrelsens forslag", varefter han klubbar beslu
tet. Det galler att vara snabb i vandningarna dels nar forslagen 
till beslut stalls till motet och se till att alla forslag kommer med. 
Beglir ordningsfraga om det inte sker. Dels galler det att snabba 
sig pa att begara votering innan beslutet klubbats om ordforan
den inte tolkat motets mening pa ratt satt, eller om majoritets-. 
forhillandena lir oklara eller om du helt enkelt vill veta hur 
majoritetsforhallandena ar. Det hander alltfor ofta att rutinera
de motesbyrakrater later klubban ga sa snabbt att en ynka mi
noritet far sin vilja igenom. Du bar mojlighet att reservera dig 
mot beslut om du anser det felaktigt. Du ska anmala det innan 
motet ar avslutat och sekreteraren ska anteckna det i protokol
let. Du har mojlighet att gora en skriftlig reservation innan pro
tokollet justeras. Denna ska da inga i protokollet. 
Till sist se till att du ar forberedd innan motet, sa att du kanner 
till de stadgar som galler for klubbmoten eller avdelningsmoten. 
Annars kan byriikraterna latt gora bort dig. 
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8 - Gor facket till en kamporganisation 



I 4 
Fackligt handlings

program for Sveriges 
Kommunistiska Parti 



Gor facket till en kamporganisation 
enhet pa klasskampens grund 

Vid industrialismens genombrott i vart land oorjade fackforening
arna vaxa fram. De uppstod som fOljd av kampen mellan arbete 
och kapital. De skapades av arbetarklassen och blev verktyg for 
att f6rsvara den egna klassen. Genom facket kunde arbetarn~ till
varata sin stora tillgang - antalet. Och tack vare organisationen 
kunde proletarerna uppna enighet och kraft bakom sina krav. 

Genom den fackliga organisationen kiimpade arbetarna till sig 
biittre villkor pa kapitalisternas bekostnad. Fackforeningarna stall
des pa klasskampens grund och malsattningen var socialistisk. Vik.
tiga beslut fattades genom omrostningar i demokratisk ordning 
och ombudsmannen valdes av medlemmama. 

Trots arbetskopamas · harda attacker med svartlistningar och 
avskedanden av fackligt aktiva, organiserat strejkbryteri, polisiart 
och militart vald, fiingelsedomar och uppvigling mm vaxte sig 
fackfOreningsrorelsen stark. 

Men idag kanner manga arbetare djup misstro mot facket. Pac
ket ar inte la.ogre vad. det en gang var. Organisationen har blivit 
byrakratiserad, medlemmarna passiviserade och heltidsanstii.llda 
funktionarer har samlat pa sig allt mer makt. Undan for undan 
har pamparna gjort sig oberoende av medlemmarna och mjukat 
upp kontrollen underifran. 
· Arbetskopama och pamparna inom LO stravar efter att neutra

lisera fackf0ren~garna och fackklubbarna. Det sker genom anti
. facklig lagstiftnin\g, allt mer centraliserade forhandlingar och ge
nom ett villkorslOst samarbete med arbetskopama. 

De klassmedvetna arbetarnas forsta uppgift maste vara att akti
vera medlemm~rna i sina egna in.tressefragor. Passiviteten maste 
brytas. Kontrollen underifran aterupprattas. Den fackliga demo
kratin maste utvecklas. Arbetarna m~ste ta itu med uppgiften att 
ater gora fackforeningarna till kamporganisationer. 
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Stark arbetarklassens fackliga organisationer! 
F orsvara och utveckla den fackliga demokratin! 

I november 1933 fattade LO:s representantskap beslut om normal
stadgar for forbun,den. Stadgarnas. viktigaste innehail var den s.k. 
vetoratten, som ger forbundsstyrelserna rii.tt att sjalva bestii.mma 
om avtal och stridsatgarder. I normalstadgarnas paragraf 12 star 
det: 

"Forbundsstyrelsen avgor slritgiltigt om fOrslag till uppgorelse skall god
kiinnas, om avtal skall uppsiigas eller prolongeras (fOrliingas). 

Stridsatgiird fa r inte vidtas eller tillkiinnages utan att fOrbundsstyrelsen 
liimnat godkannande .dartill. Forbundets medlemmar har varken riitt eller 
skyldighet att fOlja annat an av fOrbundsstyrelsen utfiirdat eller godkiint 
meddelande om stridsatgiird." 

Vetoratten inskranker·demokratin i forbunden. Viktiga fragor mas
te fOras ut till diskussion bland medlemmarna. Enheten kommer 
endast som resultat av diskussioner och demokratiska beslut. For
bundsledningama ska inte ha mojlighet att satta sig over medlem
mamas vilja som kommit till uttryck i val. Darfor skall forbunds
ledningarnas vetoratt avskaffas . . 

For att fa vara med i LO maste forbunden ta de har paragrafer
na. Det betyder att fragan maste upp pa LO-kongressen; Darfor 
kan det vara ett framsteg i vissa forbund om man far infort att 
avtal ska ut pa rddgivande omrostning. 

inga avtaz utan beslutande omrostning! 
A vskaffa forbundsledningarnas vetoriitt! 

Under 60-talet forsvann ca 5 500 fackliga avdelningar. Det bilda
des storavdelningar som. i vissa fall kunde tacka flera landskap. 
Det har inneburit att medlemmarnas inflytande har minskat. 

Fran LO-ledningens sida har man friunhillit nodviindigheten av 
att varje avdelning far ett underlag sa att ombudsman kan anstii.1-
las. Storre avdelningar ger okad facklig styrka, sager pampama. 

Men det visar sig ofta att fackliga jatteavdelningar passiviserar 
medlemmarna. Niir representantskap bildas ligger beslutanderatten 
i avdelningen inte liingre direkt hos medlemmarna. 

Storavdelningarnas heltidsanstal!da ombudsman tar i allt storre 
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utstrackning over de lokala forhandlingama. Genom storavdel
ningsreformen och de heltidsanstallda ombudsmannen raknar LO
ledningen med att fa grepp om och kvava den lokala Ionekampen. 
I allt fler fackforbund har medlemmarna mist ratten att sjalva 
valja sina fackliga ombudsman. Forbundsledningarna utser fack
liga funktionarer for avdelningarna. Det ar inte medlemmamas 
man som blir vald utan den som av den ena eller andra orsaken 
Jigger bra till hos forbundsledningen. 

Nej till odemokratiska storavdelningarl 
Medlemmarna ska sjiilva viilja sina ombudsman! 

Vi kraver tatare kongressperioder; kongress vart tredje ar. Kon
gressombuden ska valjas direkt av medlemmama. Medlemmamas 
insyn i och mojligheter att delta i kongressfOrberedelser maste 
okas. For~undets reprsentanter i LO:s representantskap ska utses 
av kongressen och inte av forbundsradet. I en del forbund kan det 
vara riktigt att krava att antalet kongressombud okar samt att va
let av ombud inte ager rum alltfor tidigt innan kongressen. Kon
gressfragorna maste fOras ut i forbun'dets tidning, sa att a1la med
Iemmar far kannedom om och kan diskutera de olika fragoma. 
Motionstider och annat viktigt i samband med kongressen maste 
meddelas i god tid. 

Alla forbundsfunktionarer ska valjas pa kongress .for en kon
gressperiod at gangen och inte som nu "tills vidare". Samma gfil
ler lokala funktionarer. En majoritet av ledamoterna i forbunds
styrelsen ska utgoras av medlemmar i produktionen. J;>a detta satt 
kan forbundsstyrelsen ta ett battre grepp om laget och forhallan
dena pa arbets~atsema. 

Forbunds- O'ch LO-kongresser vart tredje dr! 
Majoritet i forbundsledningen frdn arbetsplatserna! 

Styrelse- och andra val i fackorganisationema stiiller oppositionen 
mot klassamarbetspolitiken infor svara problem. Fackforenings
byrakraterna vet lika val som vi att jobbarna vid samtal i mat
salar, omkladningsrum och bodar oftast ar helt overens i vasent
liga fragor som ror ·avtalen och forhallandena pa arbetsplatsen. 
De vet ocksa att det finns en naturlig stravan hos medlemmama 
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att fa de basta kamraterna valda till fackliga fortroendeposter. 
Samtidigt vet byrakraterna att klockan klamtar for dem den dag 
arbetamas enhet och stravan att valja de basta far gora sig gallan
de i valen. Darfor forsoker de alltid att gora de fackliga valen till 
ett val mellan partier. Allt som enar skjuts undan och de parti
skil jande fragorna stalls i forgrunden. 

Fackforeningarnas kampduglighet forsvagas genom systemet 
med partival. Pa arbetsplatserna bar jobbarna samma intressen och 
samma motstandare. Det finns en grundlaggande enhet som vi 
maste varna om. Splittras arbetama i en kampsituation tar arbets
kopama hem spelet. Darfor forsoker de alltid utsa splittring. 

Men historien visar ocksa att da arbetama tar upp kampen for
soker pamparna splittra enheten och sammanhallningen. De radi
kala och medvetna arbetarna blir utsatta for barda angrepp och 
kallas splittrare nar de vill uppna enhet pa klasskampens grund. 
Det kan vi Iara av historien. Det larde oss gruvstrejken. 

Pamparna vill ha enhet pa klassamarbetets grund. Men arbetare 
och kapitalister har skilda intressen. Av det foljer att endast en 
sorts enhet ar mojlig for fackets medlemmar - niimligen enhet pa 
klasskampens grund. 

Vi bor ocksa striiva efter enhet mellan arbetare och tjansteman. 
Endast arbetskopama tjanar pa att arbetare och tjansteman spelas 
ut mot varandra. 

A vvisa partival i facket! 
Viilj de biista fackliga foretriidarna genom stryklistor! 

Fack:foreningsrorelsen kan inte sta politiskt neutral. Den maste 
ta stiillning i arbetarklassens intressefragor. Den.1maste fora arbe
tarnas ta1an mot kapitalet. Men facket maste vara organisatoriskt 
fristaende fran partierna. Kollektivanslutningen till SAP ar odemo
kratisk och facket blir hammat av lasningen till den socialdemo
kratiska regeringens politik. 

Detar idag kapitalet som ager produktionsmedlen och som kon
trollerar statsapparaten. Det ar den grundlaggande forklaringen 
till arbetsloshet, dalig arbetsmiljo och franvaron av en verklig de
mokrati pa arbetsplatsen. 

Forst socialismen kan trygga arbete at alla, gora slut pa stress 
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och otrivsel och ge arbetarna verklig makt i fOretaget. Arbetar
klassens fackliga organisationer har socialistiska traditioner och 
roda fanor. Arbetarklassen ar av bavd for socialismen. 

Men LO har uppgivit den socialistiska.ma.lsattningen. Pampama 
talar sig varma for blandekonomi och samarbete. Ma.lsattnings
paragrafen har under arens lopp blivit allt . mer urvattnad. Men 
trenden har vant. 1972 beslot kongressema for Grafiska fackfor
bundet och Gruv att i stadgama infora den· socialistiska malsatt
ningsparagrafen. 

A vskaff a kollektivanslutningen till SAP - ta politisk stiillning 
for arbetarklassenf 
For ett socialistiskt Sverige! 

Fragor: 1. Finns det mojlighet att skapa enighet over partigriin
sema i facket? Hur i sa fall? 
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2. Pa vad beror det ·att sa manga fackliga val sker med 
partilistor? 

3. Anser du att facket ska sta pa socialistisk grund? 

Bort med de antifackliga lagarna 

Arbetskoparna och LO-pamparna har sedan artionden samverkat 
for att fa bort arbetarnas inflytande over IOneavtal och arbetsvill~ 
kor. Fackets mojligheter att kampa bar beskurits av klasslagar. 
Strejkratten har satts ur spel under avtalsperioden. 

Kamp for okad lokal forhandlingsratt och Iokal strejkratt ut
gor utgangspunkten for karnpen mot de antifackliga lagama och 
avtalen. Utokad lokal strejkratt skulle innebara en vasentlig be
gransning av arbetskopamas makt. Fackets mojligheter att kampa 
utan att behova tillgripa s.k. vilda strejker skulle kraftigt forbattra 
arbetarnas stallning mot arbetskoparna. 

KollektivavtaJsJagen 

Denna lag infordes 1928 under protest fran hundratusentals strej
kande arbetare. Lagen innebar att arbetskopare och arbetare inte 
har ratt att vidta stridsatgarde~ under gallande avtal. En facksty
relse maste ocksa enligt § 4 i lagen aktivt motarbeta sina medlem
mar om de gar ut i "vild" strejk med risk att annars bli skyldiga 
arbetskopama stora skadestand. Avskedanden, permitteringar, 
nedlaggningar av industrier ar inte stridsatgarder enligt lagen. 

Om facket anser att ett avtal inte foljs ar det anda forbjudet 
att vidta stridsatgarder. Eftersom arbetskoparna "ager ratt att Ieda 
och fordela arb~tet, fritt anta och avskeda arbetare" enligt § 32 
och har foretrade att tolka avtalet ar detta en antifacklig paragraf. 

Alla fragor som inte regleras i kollektivavtalet maste vara for-
. handlingsbara med konfliktratt under avtalsperiodema. Avtals

tiden skall vara 1 ar. Forutsattningarna for det ingangna avtalet 
kan andras snabbt; hyror och priser stiger oreglerat. Produktions
pressen och arbetsforhftllandena forandras. 

Kampen mot de antifackliga paragrafernai kollektivavtalslagen 
ar en av de viktigaste forutsattningarna for en frarngangsrik fack-
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Jig kamp. 
Upphii.v de antifackliga paragraferna i kollektivavtalslagen! 
Bo rt med arbetskoparnas tolkningsf oretriide! · 
Ettdrsavtal! 

Arbetsdomstolen 

Tvister om tillampning och tolkning av kollektivavtal ska avg0ras 
av Arbetsdomstolen. Domstolen bestar av 8 ledamoter varav en
dast 2 utses av LO. Dornstolen ar en klassdomstol riktad mot ar
betarklassen. Arbetarna forlorar oftare an arbetskopama de mal 
de fort till Arbetsdomstolen. 

Flera arbetarfientliga regler for forhallanden mellan arbetsko
pare och arbetare har tillkommit i domstolen. Dar har arbetsko
parnas ratt att "leda och fordela arbetet, fritt antaga och avskeda 
arbetare" enligt § 32 i SAF:s stadgar upphojts till "allman ratts
grundsats" a.ven om deti inte finns med i avtalen. 

Avskaffa Arbetsdomstolen! 

Varsellagen 

Varsellagen, lagen om medling i arbetstvister. Denna lag infordes 
under 30-talet och innebar att arbetarna inte ska kunna utnyttja 
strejker som vapen for att tvinga arbetskoparna till snabba efter
gifter: 
"Innan arbetsinstallelse vidtages skall, darest giltigt hinder inte moter, un
derriittelse om atgarden liimnas motsidan iiven som fi:irlikningsman, eller 
om tvisten beror flera forlikningsmans verksamhetsomraden sist a sjunde 
dagen fi:ire den dag, dli litgiirden skall taga sin borjan." 

Fackforening som bryter mot lagen atalas vid allman domstol och 
domes till bater. Lagen innebar att arbetskoparna har god tid att 
Jagga upp lager och forbereda sig for en strejk sa att effekten blir 
sa liten som mojligt. 

U pphav varsellagen! 

Lagen om begriinsning av samhallsstodet vid arbetskonflikter 

Den infordes av riksdagen 1969. Arbetare som strejkar eller ar 
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lockoutade frantas allt "samhallsstod" och berovas ratten till ut
bildningsbidrag, flyttningsbidrag och inlosen av egnahem och bo
stadsrattsfagenheter, arbetsloshetshjalp, arbetsloshetsforsakring, 
stupiemedel, studiehjalp m.m. Dessa bidrag tas fran arbetamas 
och· tjanstemannens skattepengar. Trots att det sags att statens 
"neutralitet" i lika man skall galla arbetare och arbetskopare som 
ar inblandade ar det uppenbart att det ar en klasslag riktad mot 
arbetare och tjansteman. Nar behaver monopolk.apitalistema IO~ 
in sina bostadsrii.ttsfagenheter? 

Arbetskopama forlorar inte ratten till lokaliseringsstod om de ar 
inblandade i en konflikt. · 

Upphiiv klasslagen om begriinsning av samhiillsstOdet vid arbets
konflikt! 

Tvangsarbetslagen 

Den antogs den 11 mars 1971 .nastan enhalligt av socialdemokra
terna och borgarna i riksdagen. Lagen gav regeringen ratt att for
Janga avtalen for hela arbetsmarknaden. Lagen upphavde de sista 
restema av den demokratiska rii.tten att Iagga ned arbetet for att 
framtvinga battre arbetsvillkor. Denna tjanstep1iktslag innebar att 
staten .tvingade alla tjansteman och arbetare att fortsatta arbeta pa 
de gamla avtalen. 

Tvangsarbetslagen hade begransad giltighet. Lagen riktade sig 
1971 ytligt sett mot "hoglonegrupperna" men var naturligtvis rik
tad mot heJa arbetarklassen och kan p1ockas fram pa nytt da facket 
tar upp kampen. Lagen kan tvinga arbetarna att aterga till arbetet 
da de tbmt sina strejkkassor som den gjorde med tjanstemannen 
1971. 

Nej till fackliga tvdngslagar.' 
Grundlagsskydd at strejkriitten! 

Lokal fOrhandlingsratt at klubbarna 

Arbetarklassens krav pa inflytande over arbetsplatserna och ar
betsvillkoren och § 32:s avskaffande bar blivit starkare de sista 
aren. LO-pamparna tvingades darfor ta upp en del av dessa krav 
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pa kongressen 1971. I programforslaget 'Demokrati i foretagen' 
forordar de: 

. "att atbetsgivarnas privilegier avvecklas genom Jagstiftning och avta] och 
att arbetstagam a genom utstrackt fOrhandlingsratt tillfOrsakras medbestam
manderatt over anstallnings- och arbetsvillkoren i vidaste mening. Malet 
maste vara en fullstandig jamstalldhet mellan parterna vid fOrhandlingar i 
alla slags fragor som de anstallda har intresse att £a inflytande over." 

Detta ar ett viktigt uttalande ati ta fasta pa. Men det racker inte 
att § 32 avskaffas. En " fullsilindig jamsililldhet" kraver att fac~et 
bar lokal forhandlings- och strejkratt. Ska arbetarna lyckas med 
att driva igenom ett krav ar det fackets lokala kamp och formaga 
att hota med stridsatgarder som avgor om kravet gar igenom. Dar
. for maste forhandlingsratten och ratten att vidta stridsatgarder 
ligga hos de lokala klubbarna och avdelningarna. 

Bort med § 32! 
Lokal forhandlings- och strejkri:itt! 

Nu kan arbetskoparna vidta omp]aceringar, permittera och infora 
nya och farliga arbetsmetoder och sedan ar. det fackets sak att ta 

upp forhandlingar i efterhand. Arbetskoparna maste vara skyldiga 
att forhandla innan de vidtar atgarder pa arbetsplatsen som drab
bar arbetarna. Packet skall ocksa ha vetorlitt, rlitt att stoppa atglir
der som t.ex. omplaceringar som arbetskoparna vill driva igenom 
mot arbetarnas vilja. 

Arbetskoparna skall ha primiir forhandlingsskyldighet! 

LO-programmet fran kongressen 1971 tar ocksa upp friigan om 
utvidgad forhandlingsratt, "utstrackt avtalsreglering". 

Vi maste krava utvidgad lokal forhandlingsratt over arbetsorga
nisation och arbetsledning, personalpolitik, trygghet i anstlillning
en, arbetsmiljo och halsovard, forhandlingsordning. Kraven maste 
tas upp i avdelningar och klubbar och medlemmarna maste ta ut
talanden i fragan sa att de bra forslagen fran LO-kongressen drivs 
igenom. LO-pampama kommer inte att stlirka det lokala fackets 
in.flytande, tvartom. De kommer att fortsatta arbetet med att mins
ka medlermnarnas inflytande. 

Sattet att driva kraven ar ocksa att avdelningarna och klubbar-
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na i stor skala kraver forhandlingar om arbetsmiljon, halsovarden 
osv. med sina arbetskopare. 

Utstrackt lokal forhandlingsratt innebar att kollektivavtalslagen 
maste andras och de antifackliga avtalen sags upp. . 

Utvidgad lokal forhandlingsriitt! 
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Nej till Lo:s solidariska lonepolitik 
Ja till solidarisk lonekamp 

"Solidaritet" ar ett mycket positivt laddat ord. Det har LO-led
ningen tagit fasta pa och myntat uttrycket "solidarisk lOnepolitik". 
Den som far stiimpeln "osolidarisk" pa sig, kommer obOnhOrligen 

i en f6rsvarsstlillning. 
Fragan ar dock vem man ar solidarisk med och varifran pengar

na ska tas. Nar vi kritiserar den solidariska lonepolitiken riktar sig 
angreppen inte mot en minskad lonespridning. Vi gor det for att 
de lagavlOnades problem inte har avhjalpts och for att arbetarnas 
och tjanstemannens 16ner halls tillbaka av den nu forda LO-politi
ken. Solidarisk 16nepolitik har blivit en defensiv, aterhfillsam poli
tik, som de lagavlonade inte tjanar pa - tvartom. Vi vill ha en 
verklig solidaritet med de lagavlonade - inte med kapitalet. 

Vi anser att det ar viktigt att det sker en ordentlig lOneutjamning. 
Men den utjamningen ska inte betalas av de arbetare och tjanste
man som redan tillkampat sig loner som ligger lite over existens
minimum.. Det ar kapitalet som ska betala. Lonen ska oka pa vins
tens bekostnad. Utjamningen ska ske uppat, sa att de slim.st avlo
nade far det battre - inte sa att de som har lite hOgre lOner far det 

samre. 
LO:s solidariska lOnepolitik har misslyckats. Ideologen Rudolf 

Meidner forklarar ofrivilligt detta faktum i sin bok " Solidarisk 
lonepolitik" fran 1972. Han sager dar att malsattningen "att till
f orsiikra !Ontagarna en skiilig and el av nationalinkomsten ... inte 
pd drtionden tillhOrt de central a fragorna. " ( ! ) "Det siiregna for 
svensk fackforeningsrorelse iir dess djupa engagemang i fordel
ningsproblematiken INOM !Ontagarkollektivet och dess striivan
den att liigga samhii.llsekonomiska aspekter pa !Onepolitiken." Inom 
LO har man alltsa ii.gnat sig at att omfordela den lonekaka man 
fart, inte at att oka arbetamas andel av det de sjalva producerar. 
I praktiken har detta inneburit att vinsterna stigit .pa grund av att 

lOnema ha.Hits tillbaka. 
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Genom denna politik har LO Iatit miljarder, som kunnat ga till 
loner, i stallet forvandlas till profiter. Harigenom har man ocksa 
missat alla mojligheter tiJI ordentliga IOnepaslag. For det ar endast 
genom att angripa miljonvinsterna som vi kan fa fram pengar till 
loneforbattringar, det galler saval IagavlOnade som andra arbetare. 
Det ar endast i kapitalistemas fickor som det finns pengar att 
hiimta. 

Mot denna poJitik star fackforeningsrorelsens klassiska krav 
"hogre IOn pa profitens bekostnad". Den parollen bor Jaggas till 
grund fOr laglonegruppemas krav - endast genom att fOrvandla 
fackforeningama till verkliga kamporganisationer och ta kamp 
mot kapitalet pa alla nivaer kan v.i na resultat, om vi i verkligheten 
och inte bara i ord viii arbeta fOr de JagavlOnades intressen. 

Solidarisk lonekamp under kapitalismen 

Men kan da en solidarisk lonepolitik drivas under kapitalismen? 
I fOretag med hoga vinster kan lonerna naturligtvis hOjas. Men 
det hjalper ju inte dem som ar anstallda i olOnsamma foretag eller 
branscher? Det Jigger mycket i dessa invandningar. De lagavlonade 
far det inte battre for att andra arbetare av LO tvingas skii.ra ner 
pa sina lonekrav - a andra sidan far de inte del av de pengar som 
arbetarna pat.ex. Volvo kan tvinga till sig. Detta ligger i det kapi
talistiska samhallets struktur - planering av produktion och loner 
till allas bii.sta ii.r en omojlighet. Darfor ii.r det forst under socialis
men alla kan fa Iika Jon for lika arbete oberoende av i vilka pro
duktionsenheter de arbetar. 

Men aven under nuvarande fOrballanden kan mycket goras ge
nom aktiv kamp. For det fOrsta gynnas alla arbetare av en stridbar 
och stark fackforeningsrorelse. Lyckas vissa arbetargrupper i sin 
kamp, hjalper det aven andra att ta ut allt som gar. Det ar inte 
heller sa att det hara ar i s.k. olOnsamma branscher lonerna ar da
liga. Lonema ar bast bland de arbetare som har en facklig kamp
tradition medan de ar daliga dii.r den fackliga kampen ar outveck. 
lad. Ett solidariskt stod fOrbunden emellan gor att alla kan ta ut 
mesta mojliga - men da maste samarbete och samordning verkli
gen inriktas pa att stodja varandras krav, inte till att Jasa och be-
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vaka varandra. 
Bast gar det emellertid att tillampa en akta solidarisk lonepolitik 

pa det ·lokala planet. Inom ett .fOretag. och delvis inom samma 
bransch, kan facket stalla kraven sa att de som har det samst far ut 
mest. Med en solidarisk uppslutning bakom en sadan politik lokalt. 
kan snabba loneutjamningar uppnas. 

Den lokala fackliga kampen ar alltsa det effektivaste vapnet i 
kampen for de lagavlonades intressen. Darfor ar LO:s centralise
i:ingspolitik och undertryckande av den lokala kampen i praktiken 
den verkliga hamskon pa de lagavlOnades IOneutveckling. Den so
lidariska IOnepolitiken laser fast orattvisoma, medan kraven pa 
H6GRE LON PA VINSTENS BEKOSTNAD och UTVIDGAD 
LOKAL F6RHANDLINGS- OCH STREJKRA TT ar nycklar till 

framgang. 

Lagsta IOnema bland kvinnoma 

Det ar femton ar sedan likalOnsprincipen genomfordes. I avtalen 
avskaffades da den sarskilda kvinnolOnetariffen. Men fortfarande 
ar den stora majoriteten av lagavlOnade kvinnor. Den stora utjam
ningen bar stannat pa papperet. 

Vad hande under den senaste avtalsrorelsen? Ser man pa stati
stiken over mannens och kvinnomas loner, ar det Iatt att konsta
tera att nagon ytterligare utjamning inte skett. Tvartom bar det 
blivit en tillbakagang. Kvinnomas timfortjanst ar, liksom for ett 
ar sedan, 84 procent av mannens 16ner. Men i pengar ra.knat bar 
efterslapningen okit fran 2: 69 i maj 1973 till 3: 02 i maj 1974. 

Den viktigaste orsaken till de laga ·kvinnolonema ar att 80 pro
cent av kvinnoma finns inom 25 typiska kvinnoyrken, dar lonema 
genomgaende ar laga. 

I avtalsrorelsen maste kvinnoma sjalva ta upp kampen for att 
forbattra sin situation pa arbetsmarknaden. De manliga arbetama 
och tjanstemannen maste stalla sig solidariska med denna kamp. 
Kraven maste vara lika Jon for lika arbete ocb en extra hojning av 
IOnerna inom de traditionellt lagavlOnade kvinnoyrkena. 
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Solidarisk och offensiv IOnekamp 

Reallonen urholkas genom nya prishOjningar och okade skatte
bordor. I detta lage maste fackets minimikrav vara bibeballen real
lon for·alla vanliga IOnearbetare. Arbetare och tjansteman kan inte 
acceptera att reallonema sjunker samtidigt som produktionen okar 
och vinstema slar efterkrigsrekorden. 

Ovanpa kravet om realloneskydd oor kravet om hogre Ion pa 
vinstens bekostnad laggas. I konkreta krontalspalagg bor vi ge mest 
at _dem som har de lagsta IOnema. I kronor skall deras totala 16ne
paslag overstiga vad de hogre avl6nade far ut. 

Vi kraver full kompensation for inflationen och dessutom ett or
dentligt paslag pa de feta vinstemas bekostnad. Det ar kapitalet 
som ska betala 16neutjlimningen - inte arbetare ocb tjansteman som 
tjanar nagot over existensminimum. 

LO forordar en defensiv och aterh:lllsam lonepolitik, som for
skonande kallas "solidarisk". Den politiken gar ut pa att arbetama 
i de hOgproduktiva branscherna ska halla igen sina krav utan att 
deras kamrater i andra branscber har nagon fordel av det. Kapita
listema ger inga gavor till "behovande" kapitalister i andra bran
scher. ASEA skanker inga pengar till Algots. 

Arbetama i de bogproduktiva och vinstrika foretagen maste ta 
ut vad de kan. Det ar ingen risk att nagra arbetare far for mycket. 
Veterligen bar det aldrig forekommit. 

De l:lgavlonade har inget att forlora pa en offensiv IOnepolitik, 
en politik som tar pengama dar de finns. 

Linjen mdste vara en offensiv solidarisk lonekamp med mdlsiitt
ningen: Hogre lon pd vinstens bekostnad - storst hOjning till de 
liigst avlonade! 

Ska det bli ett slut pa de langa forhandlingama ocb de daliga 
avtalen som LO-ledningen presterar, sa maste medlemmama fa 
ta sta.llning till avtalen innan de skrivs under.Detar medlemmama 
som ska arbeta under avtalen och det ar arbetarnas aktivitet som 
Jagger grunden for avtalen - da maste ocksa forslagen foras ut till 
omrostning. 

Altemativen ska vara ja eller nej till avtalet. Ledningen maste 
binda sig att folja omrostningsresultatet. Gar det att genomfora 
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omrostningar i Danmark, sa gar det i Sverige ocksa! 
Inga avtal utan beslutande omrostning! 

Arbetet pa basplanet och i den lokala fackliga organisationen ar 
avgorande for vad arbetama kan uppna i IOneavtal. Det ar i lokala 
forhandlingar som de stOrsta pengarna ofta tas ut. Dar kan kom
pensation for daliga centrala avtal uppnas. Loneglidningen ar till 
en stor del ett resultat av lokal lOnekamp. 

Det finns krafter - t.ex. metalls ekonomer och fOrbundsledning 
- som vill avskaffa lOneforhandlingama och ersatta dem med stat
liga skattebeslut. Vi kraver med LO:s kongress 1971: · 

Fors var a och utvidga den lokala f orhandlingsriitten! · 

Den lokala IOnekampen ar grunden for bra avtal. men genom 
fackforbunds, eller hela LO:s samlade styrka pa 1,7 miljoner arbe· 
tare, kan viktiga gemensamma krav snabbare drivas igenom. LO
ledningens centrala samordnade forhandlingar syftar emellertid 
inte till samarbete for att ge okad styrka. De centrala LO-SAF
overenskommelserna syftar till att .ldsa fackforbunden och de lo
kala fackklubbarna, de ger ramrn· for de fortsatta forhandlingarna. 
En kaka for de olika forbunden att slass om. Det kallar man soli
daritet. 

Samordnade forhandlingar kan motiveras for att driva igenom 
bestamda krav, men de far inte anvandas for att ha.Ha tillbaka for· 

bunden. 
LO-ledningen resonerar som om vi levde i en socialistisk plan

ekonomi dar man i centrala forhandlingar kan gora rattvisa for
delningar. Man glommer helt att kapitalisterna har alla mojligheter 
att mellan avtalstillfallena forandra villkoren - rationalisera, hoja 
priserna, lagga ned foretag. De lokala forhandlingama och lokal 
strejkratt ar avgorande for att arbetama ska kunna skydda sig mot 
forsok till forsamringar. 

De avtal som centrala och forbundsforhandlingar leder fram till 
maste ge utrymme for lokala forhandlingar och hOjningar, de ska 
vara minimiloner. 
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Loneformer 

Formerna for lonen maste underordnas huvudfragan, hogre Ian 
och battre arbetsvillkor. Men malet bor vara ren tidlon utan merit
varderingar och arbetsvarderingar. SAF:s "manadslOn", presta
tionsnonnerad tidlon (PNT) syftar till att bevara prestationshetsen 
och samtidigt undvika den upparbetning som ackorden mojliggor. 
PNT (aven kallad premielOn) innebar att det finns tva lOnenivaer, 
varav den hogre uppnas om man presterar mer an en viss mangd. 

En annan "manadslOn" infordes pa Gotaverken. Dar blir lOnen 
beroende av en meritvardering som utfors delvis av basama. Detta 
leder till fortsatt stress, stimu1erar till fjask och skapar okade mot
sattningar bland jobbama. Samtidigt fick manga en IOnesankning 
vid overgangen. Vid inforandet av tidlon menar vi att bara tvii 
loneformer far forekomma; utbildningslon och utbildades Ian. 

Tid!On, utan merit- och prestationsmiitningar! 
Inga lonesiinkningar vid inforandet av ren tid!On! 

Vad loneavtalen ar varda beror pa priserna pa de varor arbetama 
behaver. For att inte avtalen ska bli helt undergravda av prisut" 
vecklingen maste facket krava att prisstoppet foljs och utvidgas. 
Packet bar verka for att momsen ska avskaffas, i forsta hand pa 
matvaror, och att hyreshojningar ska stoppas. I 1971- 73 ars avtal 
ingick en passus om att prisema skulle hOjas som resultat av IOne
hojningarna. Sactant ska facket inte godta. 

Varfor stiger priser? En del menar att huvudorsaken ar IOne
hojningar. Men sa ar det inte. Lonernas andel av forsaljningen var 
1968; 20 % i Grangesberg, 16 '% i Volvo och 10 % i Epa. 

I Kina ar priserna stabila sedan 20 iir, medan fonerna stadigt 
stiger. Hos oss tar fOretagen ut vad de kan. Det enda som hindrar 
ar kopkraften hos konsumenterna och konkurrensen. overenskom
melser mellan storforetagen ar en viktig orsak till prishojningama. 

Trots prisstopp stiger levnadskostnadema raskt. F or att i tid 
kunna kompensera dessa med IOnehOjningar maste avtalsperioder
na vara korta. 

Ettdrsavtal! 
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Fragor: 1. Diskutera skillnaden mellan den s k solidariska lOne
politiken och det vi kallar for solidarisk lonekamP'. 
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2. Vad betyder den lokala forbandlingsratten for lonerna 
pa din arbetsplats? 

3. Vilka krav skall vi stfilla for att fa bukt med de stan
diga pris-, byres- och taxehojningama? 

Arbete at alla 

Stoppa utslagningen pa arbetsmarknaden! 

Monopolkapitalets strukturrationaliseringar bar skapat en perma
nent arbetslosbet, som enligt AMS troligen kommer att ha.Ila i sig 
under hela 70-talet. De bar avfolkat hela landslindar, slagit ut 
mindre enheter och med hjiilp av Staten sett till att icke maximalt 
lonsamma branscher har lagts ner. Kapitalet bar koncentrerats till 
allt farre hander. 

Denna process har underlattats av att AMS, med skattebetalar
nas hjalp, har statt till tjanst med flyttningsbidrag och omskolnings
bidrag. De har flyttat, omskolat och rekryterat den arbetskraft 
som monopolkapitalet vill ha - friska och starka arbetare som 
klarar av den hoga arbetstakten pa storforetagen. De arbetare som 
blir over - de som inte orkar med den hoga arbetstakten kallas 
cyniskt for "arbetsmarknadens B-lag". 

AMS tar hand om de utslagna och placerar dem i skyddade 
verkstader eller arbetsvard. Med vetskap om att AMS "sopar upp", 
kan monopolkapitalet i lugn och ro fortsatta med sin rovdrift av 
manniskoma. Kvar pa arbetsplatsema blir en "elit" som pressas 
och utnyttjas till overtid och en alltmer uppskruvad arbetstakt -
tills aven dessa slitits ut och forpassats till arbetsvard och skyddad 
sysselsattning. Vi maste protestera mot allt detta. · 

Stoppa utslagningen till AMS - Kapitalet skall betala! 

Sex timmars arbetsdag 

I november 1973, stfillde sig LO:s sekretariat bakom arbetstidsut
redningens forslag om 30 timmars arbetsvecka med 6 timmars ar
betsdag. 1 maj demonstrerade FCO/SAP for kravet om 6 timmars 
arbetsdag och i hOst blev kravet infort i socialdemokratemas pro
gramforslag. 
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I 1974 ars avtalsrorelse blev arbetstidsforkor1:ningen en stor be
svikelse. LO var mycket aterhallsam i kraven. De enda Som fick 
forkortning av arbetstiden var jobbare pa treskift och i underjords
arbete, de fick 36 timmars arbetsvecka. Av drygt 500 000 arbetare 
med obekvam och forskjuten arbetstid fick endast 68 000 arbets
tidsforkortning. Den skall vara genomford forst 1977 ! 

Kravet om 6 timmars arbetsdag, som forst fordes fram av de 
socialdemokratiska kvinnoma, har blivit en het fraga for SAP. 
Kravet ser snyggt och radikalt ut i partiprogrammet, men ingen 
vill uttala sig om niir det ska genomforas. Det har stallts pa utsikt 
i nagon obestamd framtid. 

Kravet ar betydelsefullt. Skiftarbetet okar. Stressen i arbetslivet 
trappas upp. Resoma till och fran arbetsplatsen bar blivit langre. 
Arbetstidsforkortningen ar ett satt att minska utsugningen och 
arbetslOsheten och ger mojligheter till en rikare fritid. 

For att 6 timmars arbetsdag skall bli nagot verkligt och inte bara 
en vision ar det nOdvandigt att fortydliga kravet och stalla upp en 
klar malsattning. Kravet pa 6 timmars arbetsdag far inte stallas i 
motsattning till en 5:e semestervecka. Darfor kraver vi att 6 tim
marsdagen skall vara genomford med full !On for alla 1980. 

7 timmars arbetsdag nu - 6 timmar 1980! 
Bo rt med ackordshetsen - inf or ren tidlon! 
Ratt till full pension vid 6.0 drs alder! 

Rationaliseringsavtalet 

Arbetslosbetep. bar under 70-talet okat sprangartat. Vi maste ga 
tillbaka till 30-talet for att hitta en motsvarighet. Men det ar inte 
fraga om en vanlig enkel konjunkturarbetslOsbet utan vi bar ratt 
en arbetslOshet som bar kommit for att stanna. Koncentrationen 
av manniskor ocb kapital bar skapat nagot som kallas for struk
turarbetslOsbet. 

Monopolkapitalet bar idag efter 40 ars arbetarstyrelse - en star
kare stallning an nagonsin. Och aterigen ar det massarbetslOshet. 
Myten om den f ulla sysselsiittningen har spruckit. 

LO har i hOg grad medverkat till att driva pa de kapitalistiska 
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rationaliseringarna. "Den svenska fackforeningsrorelsen bar en 
positiv installning till tekniska forandringar och till strukturell 
omdaning av naringslivet", blev det fastslaget i LO:s Arbetsmark
nadspolitiska program 1967. 

For att underlatta och paskynda strukturrationaliseringama bar 
LO slutit ett rationaliseringsavtal med SAF, vilket ersatter det gam
la arbetsstudieavtalet fran 1948. Uppgorelsen traffades redan den 
1juni1972. 

LO-ledningen bar inte fort ut uppgorelsen till diskussion bland 
medlemmarna. Tystnaden bar varit marklig, men ar fullt forstae
lig nar man tar del av paragrafema. I avtalets allmanna motive
ring far vi Iara oss: 

"Resultaten av rationaliseringsverksamheten kommer saledes pa olika satt 
samhallet, foretagen och arbetstagarna til!godo. Det ar darfor ett gemen
samt intresse att alla medverkar i foretagens fortlopande effektivisering av 
sin verksamhet och att arbetsmarknadens parter samverkar kring rationali
seringsfragorna och stimulerar till naringslivets effektivisering". 

Avtalet tar. inte med ett ord upp rationaliseringarnas foljder fi::ir 
arbetarna. Det finns ingenting utsagt om arbetsbets, omplaceringar, 
utslagningar eller nedlaggningar. Sorteringen av ·arbetskraften i 
prima, sekunda och utslagen ar inte uppmarksammad ens med en 
protokollsanteckning. 

Fragorna skall losas genom samforstand och samverkan med 
fackliga representanter och enskilda arbetare. Den lokala fi::irhand
lingsratten som fanns med i arbetsstudieavtalet fran 1948 ar ocksa 
bortrationaliserad. 

I a vtalet rekommenderas de fackliga foretradama att genomgci 
ALI-RA TI:s produk:tionstekniska grundkurs. ALI-RA TI ar SAF:s 
utbildningsdetalj ! 

Packet skall inte bygga upp en barrilcad mot den nya teknilcen, 
mot utvecklingen av produktionsmedlen. Men facket maste kampa 
mot kapitalistiska rationaliseringar som driver fram ett omanskligt 
arbetstempo och som slar ut arbetarna och krossar deras tillvaro 
och sjalvkansla. 

Fackets uppgift ar att kampa for manniskan i produktionen och 
havda att produktionen ar medlet och miinniskan mfilet. Facket 
maste krava att tekniska omstallningar och rationaliseringar skall 
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syfta till forblittringar for arbetarna och att de skall goras i ett 
tempo och omfattning sa att trygghets- och IOnefragoma garan
teras. 

Rationaliseringsfragorna maste vara fO.rhandlingsbara och om 
arbetskoparna bryter mot upprattade lokala avtal maste facket fa 
konflikt- och strejkrlitt. 

Eftersom slutlig uppgi:irelse om rationaliseringsavtalet traffades 
mellan forbundsparterna maste det ut till diskussion i alla forbund. 
De forbund som annu inte tagit avtalet maste saga nej. De som 
tagit det maste formas att saga upp det. 

Nej till rational.iseringsavtalet! 
Inga avskedanden eller lonesiinkningar vid inforande av nya 
produktionsmetoder! 

A vfolkningen 

Strukturrationaliseringarna har inte bara lett till okad utslagning 
av arbetare. De har ocksa lett till att hela landsandar haller pa att 
odelaggas. Monopolkapitalet, som bestammer nar, var och hur 
produktionen ska ske, har bestii.mt att "det ar battre att flytta 
manniskoma an maskinema" och tvingat framforallt norrllinning
ama att bryta upp fran sina hemorter och flytta sOderut. 

Forutom att avfolkningen ar samballsekonomiskt vansinnig och 
kostar skattebetalama massor av pengar, leder det till svara sociala 
problem nar man tvingas bryta upp £ran sina hemorter. Familjema 
splittras och manga tvingas leva ett nedbrytande barackliv. Facket 
maste engagera sig i kampen mot avfolkningen och krava: 

Arbete pa hemorten! 
Allsidig industrialisering av hela landet! 

ByggarbetslOsheten 

Byggnadsarbetama tillhi:ir en av de grupper som har drabbats hlir
dast av arbetsloshetskrisen. Deis beroende pa att byggindustrin bar 
genomfort omfattande rationaliseringar och dels for att kommu
nerna gjort betydande budgetnedskamingar. Byggnadsarbetarna 
gar_arbetslOsa trots att det £inns ett stort behov av biittre och billi-
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gare bostader, daghem, sjukhus och fritidsanlaggningar. Massor 
av aldre hus skulle kunna renoveras och repareras istallet for att 
rivas. Alla dessa projekt kraver mycket arbetskraft och skulle sa
ledes bade sanka byggarbetsli:isheten drastiskt och tillgodose bran
nande behov hos folket. 

6kat b-yggande efter folkets behov! 

Monopolkapitalet ska betala krisen? 

Monopolkapitalet har skapat arbetsloshetskrisen och skall saledes 
betala den. Istallet ser vi hur regeringen oser pengar over bolagen 
i form av bidrag och skattelattnader. Under 1972 fick de svenska 
bolagen niistan lika mycket i bidrag som de betalade i skatt! (1,0 
miljarder i bidrag, 1,1 miljarder i skatt). 

Arbetsli:isheten blir pa sa satt lonsam fi:ir monopolkapitalet. Om 
de inte far som de vill hotar de med nedlaggning och flyttning av 
kapitalet utomlands. Ett av deras vanligaste " argument" fi:ir svensk 
EG-anslutning ar att ett Nej till EG skulle oka arbetsli:isheten. 
Men det fOrhliller sig tviirtom; eftersom EG:s friimsta ma.Isattning 
iir att skapa en "rorlig" arbetsmarknad ar EG-anslutning ett av 
de biista satten att skapa en massarbetslOshet i Sverige. 

Monopolkapitalet satsar alltmer av sitt kapital pa utlandsetable
ringar. Antalet anstfillda i svenska foreta.g utomlands overstiger 
inte bara hela antalet oppet arbetslOsa utan aven alla som gar pa 
omskolning och ar sysselsatta. i beredskapsarbeten! Storforetagen 
saker sig till lander dar fackforeningarna ar svaga och JOnema ar 
extremt Jaga. Och arbetslOsheten i Sverige okar. 

Arbetslosheten ar IOnsam for storforetagen liven ur andra aspek
ter. Omsiittningen pa arbetskraft sjunker. Volvo beraknas t.ex. tjana 
3 miljoner pa varje minskad procent av arbetskraftsomsattningen. 
Arbetarna .tvingas att stanna kvar och jobba under vidriga fi:irhaI
landen eftersom det inte £inns nagra andra jobb att va.Ija pa. 

Monopolkapitalets omsorg om de arbetslOsa, som kommer i ut
tryck hos de borgerJiga partiema, ar saledes rena hyckleriet. Mono
polkapitalet tjanar pa arbets!Osheten. 

Stoppa kapitalexporten - satsa pengarna i Sverige! 
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Allman obligatorisk arbetsloshetsfOrsakring 

For att man inte ska sta helt blottstlilld vid arbetsloshet bar arbe
tarklassen i alla tider kampat for en ordentlig arbetsloshetsersatt
ning. Det system vi bar idag ar byggt pa frivilligt medlemskap i 
arbetslOshetskassor under facklig kontroll. 

Vi maste krliva att det genomfors en ordentlig arbetslOshetsfor
sakring som omfattar alla arbetslOsa och som inte staller nagra 
arbetsvillkor. 
att tidsbegransningen och karensdagama forsvinner 
att arbetare och tjlinsteman far ut minst 90 % av sin inkomst vid 

arbetslOshet 
att utstamplingen forsvinner och att forsakringen tas pa profitens 

bekostnad. 
Packet ska liven i fortsattningen ha kontroll over A-kassoma. 
Allman obligatorisk arbetslOshetsforsiikring at al/a arbetslOsa! 

.Fraga: Hur skall arbetslosheten bekampas? Hur skall facket stalla 
sig till rationaliseringar i foretaget? 
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Arbetsmiljon 

Arbetsmiljon foreter en skrammande anblick. Antalet olyckor lig
ger varje ar pa over 200 000, enligt statistik:en. Men statistik:en ar 
bristflillig och det finns ska.I att missfanka att olycksfallen lir be
tydligt fler. 

Fi:irekomsten av gas,er, damm och giftiga amnen okar i snabb 
takt. Samtidigt drivs arbetstempot upp. Alltfler arbetare stampas 
ut pa grund av yrkessjukdomar eller darfor att dom inte orkar 
hanga med. Manga drabbas ocksa av magsar och nervosa besvlir 
pa grund av en alltmer utbredd skiftgang. 

Arbetarna tvingas betala ett hi:igt pris nar dom tvingas. jaga ihop 
profiterna at arbetskoparna. SAF, regeringen och LO-ledningen 
havdar att fragan om arbetsmiljon lir en "samarbetsfraga". Arbe
tare och arbetskopare skulle, enligt de makthavande, ha samma 
intresse av att arbetsmiljon lir bra. 

Den nuvarande lagstiftningen ar uppbyggd efter denna samar
betsideologi. Arbetama ska samarbeta och arbetski:ipama fatta be
sluten. Men fragan om arbetsmilji:in iir inte nagon samarbetsfraga. 
A.ven i denna fraga finns det tva parter, tva klasser, med motstri~ 
diga intressen, arbetare och arbetskopare. Pa arbetsplatsen ar det 
fackforeningarna och klubbama som ska!I tilivarata arbetamas in
tressen. Men niir det galler aibetsmiljon har de Jokala fackliga or
ganisationerna inte forhandlingsri:itt. 

Lagstiftarna har lagt ner stor mi:ida pa att ha.Ila fackfi:ireningama 
och klubbama borta fran arbetsmilji:in. Uppstar en tvist ska fragan 
bollas vidare, inte till arbetamas organisationer, utan till den stat
liga byrakratin, yrkesinspektionen. Denna ordning finns reglerad 
i regeringens s.k. arbetarskyddskungi:irelse, paragraf 64. 

Lagen om arbetarskydd ar alltsa riktad mot de fackliga organi
sationema. Och yrkesinspektorema utgi:ir ett klent skydd mot da
liga arbetsmiljoer. Ett exempel: 1969 intraffade over 120 000 
olycksfall. Samma ar meddelade yrkesinspekti:irema elva forbud 
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for f6retag att fortsatta driften. Tva arbetskopare bOtfalldes for 
brott mot lagen om arbetarskydd. 

Den ordning som rader idag ar forkastlig. Arbetarna kan inte 
lita till att statliga byrakrater ska forbattra arbetsmilj6n, utan fra· 
gorna maste tas upp och losas via arbetarnas egna organisationer. 
Uppstar en tvist om arbetsmiljon ska skyddsombud eller andra 
arbetare fora fragan vidare till den lokala klubben. Och det ska 
vara klubben som sen avgor huruv~da fragan ska ga till forhandling 
och dessutom ev. bollas vidare till yrkesinspektionen. 

Sarskilt viktig ar det att fragan kan tas upp i loka/a forhandlingar 
sa att dom arbetande sjalva kan paverka utgangen. 

Enligt propositionen om ny Arbetarskyddslag, som ska galla 
fr.o.m. den 1.1 -74 ska skyddsombud kunna stoppa riskabla jobb 
i avvaktan pa att Yrkesinspektionen tagit stallning till det. Detar 
en bra bestammelse, som gick igenom tack vare en stark opinion 
pa arbetsplatserna. I det ursprungliga forslag som Arbetsrniljout
redningen, dar bl.a. LO bade representanter, lade fram fanns det 
med straffbestammelser mot skyddsombud. Dessa innebar att om 
skyddsombudet stoppade ett farligt arbete "utan skal" skulle han/ 
hon kunna adomas skadestand, liksom aven facket om det inte 
omedelbart tar avstand fran aktionen. Dessa straffbestammelser 
ar borttagna i propositionen. 

Daremot togs inte bestammelsen om tystnadsplikt for skydds
ombud och fackstyrelse om "arbetsforfarande", bort. Denna be
stammelse innebar att om skyddsombud kommer pa en farlig pro
cess som pagar eller planeras kan den fragan inte foras ut till ar
betskamraterna. Om han/hon eller fackstyrelsen gor det kan de 
adomas upp till ett ars fiingelse for brott mot tystnadsplikten. 

lngen tystnadsplikt om arbet.sforfarande - inga straff mot 
skyddsombud ell er f ackstyrelse! 

Regeringen, LO-ledningen och SAF menar att fragor om arbets
miljon ska diskuteras och losas i skyddskommitteerna. Dessa be
star av representanter for arbetskoparen och av facket utsedda re
presentanter for lonearbetarna. Men kommitteerna ar samarbets
kommitteer. De har tillkommit for att skjuta den lokala fackliga 
organisationen at sidan. 
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Visst kan vi krava mer makt at skyddskommitteerna - beslu
tanderatt med majoritet for de anstallda. Men nar det galler storre 
fragor som kostar pengar maste det till lokal facklig styrka. Sada
na tvistefragor loses inte genom samrad. 

Skyddskommitteernas roll maste avslojas och kravet staUas pa 
lokal forhandlingsratt om arbetsmiljon. For att de fackliga orga
nisationerna ska kunna satta makt bakom kraven kravs ocksa lokal 
strejkratt - ett krav som paverkar aven ovriga fackliga fragor som 
arbetarna slass for. 

Men enligt den nu framlagda propositionen om ny arbetar
skyddslag firms det dock vissa mojligheter · att tillgripa stridsat
garder, genom skyddsombudens ratt att stoppa farliga arbeten utan 
risk for skadestand. Ratt utnyttjad kan denna bestammelse bli ett 
verksamt vapen mot arbetskopama. 

Lokal forhandlings- och strejkriitt! 

Lonefonnema har for manga branscher stor betydelse for saker
heten pa jobbet. Genom ackorden skjuts ansvaret for skyddet over 
pa arbetarna. Aldre och svagare jagas och slas ut. Ackorden satts 
sa att det blir omojligt att anvanda masker eller annan personlig 
skyddsutrustning om man ska ha en chans att f6rtjana nagot. Och 
nar sedan en olycka intraffar Higgs skulden pa arbetani.a. 

Darfor kraver allt fler arbetare i dag tidlon. Men det skall vara 
ren tidlon, inte uppblandad med prestationsnormer. 

Tidlon - utan merit- och prestationsmiitningar! 

En arbetare som sk.adas allvarligt ar ofta rattslos. I de flesta fall 
innebar det ekonomisk katastrof for honom. I aUman domstol kan 
man .k.riiva skadestand; och det kan ga vagen - men da maste det 
vara ett solklart fall . Transport har forhandlat sig fram till en 
trygghetsfOrsakring som ger ersattning utan domstolsprocess vid 
olycksfall. Nu fOrbereder LO-SAF en allman trygghetsforsakring. 
Detar bra. 

Men ersattningen far inte ligga under domstolamas - vilket 
Transports gor for mindre skador. Och de som drabbas av karl
kramp, ryggbesvar och andra smygande yrkessjukdomar maste 
ocksa inga i forsakringen. Det galler aven att vidga begreppet yr-

141 



kessjukdom, sa att alla som drabbas av nedsatt arbetsfonnaga 
p.g.a. sitt jobb omfattas av forsakringen. Arbetskopama skall sta 
for kostnadema. Forsakringen far inte paverka loneuppgorelsen. 

Trygghetsforsiikring - bdde for olycksfall och yrkessjukdomar 
- beta)d av arbetskoparna! 

Regeringens proposition kan, om riksdagen godkanner den, med
fora vissa andringar i den gamla lagen om arbetarskydd som till
kom 1949. Dessa andringar galler bl.a. skyddsombudens stallning, 
se ovan. I ovrigt fortsatter den gamla lagen att galla. Denna lag 
ger arbetskopama nara nog fritt svangrum. 

I paragraf 7, lagens huvudparagraf som kvarstar oforandrad., star 
det: "Arbetsgivare ar pliktig att ... iakttaga allt som .. . skiiligen 
kan erfordras for att forebygga ... olycksfall ... " 

Arbetskopare behover alltsa bara gora vad som ar " skaligt". 
Men vad ar da "skaligt"? Svaret pa den fragan finns i f.d. overin
genjor Hilding Starlands bok 'Arbetarskyddslagen' (Tiden). Dar 
star: 

"Hur lagens egentliga skyddsf6reskrifter skall tolkas och tillampas lir en 
fraga som det i forsta hand ankommer pa arbetsgivaren att prova och av
gora ... " Och vidare: "Som ett rattesnore fi:ir vad som skii.ligen kan ford
ras av en normalt kunnig och omtanksam arbetsgivare pa omradet i fra-
ga ... " 

Denna lag tar klart stiillning for arbetskoparna och b6r ga i pap
perskorgen. Den ar sa fonnulerad att aven om en yrkesinspektor 
skulle vilja stoppa ett farligt jobb sa har han daligt st6d i lagen. 

En helt ny arbetsmiljolag maste utarbetas: 

1. Lagen ska innehalla entydiga bestammelser for hogsta griinser 
for gas, damm, buller, giftiga substanser osv. Den ska ocksa 
innehilla detaljerade bestammelser for hur skyddet i ovrigt ska 
se ut. 

2. Lagen skall vara en tillstandslag. Ingen arbetskopare ska fa 
tillampa .en arbetsprocess utan att forst ha bevisat att proces
sen ar ofarlig. 

3. Fast matapparatur ska installeras pa arbetsplatserna. Sana ap-
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parater ar enkla och billiga och pa dom kan arbetarna sjalva 
avJasa huruvida vardena overskrids, for t ex huller och koloxid. 

4. Med entydiga bestammelser ska foretagare kunna straffas om 
ban bryter mot lagen . .Annu har ingen arbetskopare fatt fangelse 
for brott mot den nuvarande lagen och antalet bOtfiillda ar i snitt 
bara tva om aret. 

En San har lag ar en ganska vanlig internationell foreteelse. 
T.o.m. i USA finns det i dag 450 besfammelser, s.k. hygieniska 
gra~svarden, for kemiska amnen pa arbetsplatsema. I Sovjet finns 
det 650 bestammelser, alla fastslagna i lag. 

Ny arbetsmiljolag - med siikra grii.nsviird.en! 

Det racker dock inte att krava s.k. hygieniska gransvarden. Var
denas storlek, dvs. hur mycket gas och rok och huller som kan 
tolereras, ar ocksa avgorande for arbetsmiljon. De svenska varde
na ar ofta tio ganger hogre an de Varden SOID finns t.ex. j den SOV· 
jetiska lagstiftningen. For att komma tillratta med dessa problem 
ar det nodvandigt att de fackliga organisationerna knyter experter 
och forskare till sig. I dag ar forskningen belt i handerna pa anting
en SAF eller pa den statliga byrakratin, Arbetarskyddsstyrelsen. 

Fackforeningsrorelsen maste skapa en forskningsorganisation 
~om den har ett verkligt inflytande over och dar forskningen drivs 
pa uppdrag av de fackliga organisationema. 

Skyddsexperter under fackets kontroll! 

I dag har yrkesinspektionen ratt att ingripa mot ett foretag. Men 
dom bar inte skyldighet. Det ar skillnad. Y rkesinspektionen ska ha 
skyldighet att ingripa mot arbetskopare som bryter mot lagen. 

Vid anstiillning av yrkesinspektorer ska representantema i den 
s.k. yrkesinspektionsnamnden vara eniga, dvs. arbetama ska kunna 
lagga in veto mot daliga yrkesinspektorer. Denna namnd ska, en
ligt arbetsmiljoutredningen, skapas fr.o.m. 1974. Det blir namnden 
som ska avgora om driften vid ett f6retag ska stoppas, och i niimn
den ska det sitta fackliga repres~ntanter och lika manga arbets
kopare. 

Skyldighet for yrkesinspektorer att ingripa mot f arliga jobb! 
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Foretagsfakare och skyddsingenjorer, tekni.ker, ska inte vara an
stallda av bolagen och kontrolleras av dem. Foretagslakarens upp
gift ar i dag att skriva ut piller· och fa ner sjukskrivningama genom 
omplaceringar till "lattare" jobb osv. 

Foretagslakare och tekniker ska ha landstinget som huvudman. 
Deras anstfillning ska godkannas av de lokala fackliga organisa
tionema. Sarskilt viktigt ar det att teknikerna frikopplas fnm clirekt 
bolagsinflytande. Deras roll, nar det giller arbetsmiljon, ar betyd· 
ligt viktigare an Jakarnas. 

Foretagsliikare och tekniker ska ha landstinget som huvudman! 

Fraga: Vilka risker finns pa din arbetsplats? Vilka krav pa battre 
arbetsmiljo, arbetstid och pensionsfilder bOr man stalla i 
ditt fack? 
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Makten pa foretagen 

Det ekonomiska systemet i dag fungerar sa att ett litet fatal kan 
berika sig pa de mangas arbete. Systemet som sadant satter gran
ser for demokratin pa arbetsplatsen. Forst nar de arbetande sjalva 
ager produktionsmedlen och deras arbetskraft inte Iii.ogre ar en 
vara pa arbetsmarknaden gar det att genomfora en verklig demo
krati. 

Men arbets- och loneforhallandena under kapitalismen kan inte 
vara likgiltiga for oss. Vi maste kampa for att sa mycket som moj
ligt begransa arbetskoparnas makt och utsugning. Det sker genom 
att de mangas kollektiva styrka mobiliseras. Det sker genom att 
arbetarna och tjanstemannen organiserar sig fackligt. Mot kapi
talet och lagarna staller de arbetande antalet och sammanhill
ningen. 

Arbetskopama fi:irsoker pa alla mojliga satt dolja parts- och 
klassforhallanden. De talar sa vackert om samverkan, samarbete 
och foretagsdemokrati. For att undvika lokala forhandlingar och 
sammansotningar med facket vill de gora sa manga fragor som 
mojligt till samarbetsfragor. De vill skapa olika slags organ for 
information och samract. 

Pa arbetsplatsen finns det naturligtvis mindre fragor som man 
kan komma overens om utan att satta sig i forhandlingar. Men sa 
fort det kostar pengar for arbetskoparna blir det Iatt motsattningar 
och da kommer man inte fram till nagra Iosningar i samarbetsor
ganet. Da blir det oandliga diskussioner och i basta fall radfrag
ning av statliga institutioner och byrakrater. Sist och slutligen av
gor foretagsledningen. 

Sjalva begreppet industriell demokrati infordes i Sverige for 
over ett halvt sekel sedan. Det var da oroliga titler och de refor
mistiska ledama sokte presentera en annan vag till socialismen an 
revolutionens. Sen dess sitter det praktiskt taget standigt utred
ningar och mal och tuggar om demokratin pa arbetsplatsen. 
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Efter andra varldskriget blev det aterigen ett okat. intresse for 
f(?retagsdemokratin. Kommunisterna var pa frammarsch och fore
tagsnamndsavtalet kom till 1946. 

I bOrjan pa 70-talet okade intresset igen i samband med upp
svinget i klasskampen. Det talades mycket om sjfilvstyrande grup
per och fordjupad foretagsdemokrati och foretagsdemokratidele
gationer tillsattes pa det statliga omradet. 

Pa LO-kongressen lades ett betlinkande fram som inneholl en 
del intressanta forslag; utvidgad lokal forhandlingsratt, avskaffan
de av arbetskoparnas tolkningsforetrade och vetoratt i vissa fragor. 
En kongressdeltagare foreslog att LO skulle ga ut i kamp pa arbets
platserna for att satta tryck bakom betankandets forslag. Men det 
var inte kongressen med pa. 

I stallet klubbades att LO-ledningen i lugn och ro ska forhandla 
med SAF om saken. Och SAF har eftertryckligen deklarerat att 
organisationen inte kommer att slappa paragraf 32. 

Vad klassmedvetna arbetare bor gora ar att ta fasta pa LO-kon
gressens radikala krav, ta dom pa allvar och mobilisera folket pa 
arbetsplatserna. Pamparna ska inte fa chansen att bedova arbe
tarna med radikala fraser och program, som sedan blir undanstop
pade i utredningar eller fullkomligt uttunnade i forhandilngar med 
SAF. En central fraga ar den utvidgade forhandlingsratten. LO
kongressen 1971 uttalade foljande som inte bor falla i glomska: 

I. Arbetsgivama skall alaggas primiir forhandlingsskyldighet i vik
tiga frdgor. (Demokrati i foretagen sid 77) 

Nu kan arbetskoparna vidta stridsatgarder pa arbetsplatsen som forsamrar 
arbetsvillkoren och sedan ar det fackforeningens sak att ta upp fOrhand
lingar om atgarder i efterhand och fOrma arbetskoparna att gora rattelse. 

2. Fackforeningarna ska ha vetorii.tt, att saga nej till atgarder som 
arbetsgivama onskar vidta ocb som drabbar arbetarna. 

LO-programme! tar har upp fallet att arbetskoparen vill andra loneform. 
Ett annat exempel ar omplaceringar. 

3. Arbetsgivamas tolkningsforetriide maste upphavas. 

Arbetskoparnas tolkningsfOretrade maste upphavas da det nu lir sa att 
arbetarna har lydnadsplikt och maste fOlja arbetskoparens order. 
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4. Facket maste fa forbandla om fler forbillanden pa arbetsplat-
sen lin !Onefragor. Utstrii.ckt avtalsreglering. 

LO-programmet tar upp att avtalsreglering kan utstdickas till fragor roran
de; arbetsorganisation och arbetsledning, personalpolitik, trygghet i an
stallningen, arbetsmi!jo och halsovard, forhandlingsordning i tvister. 

Ett forverkligande av kraven i LO-programmet innebar att huvud
avtalet maste sagas upp och art kollektivavtalslagen maste andras. 
Darfor ar det viktigt att de lokala klubbama och avdelningama 
kraver forhandlingar med sina arbetskopare i de fragor som fore
slas i LO-programmet. En rorelse i dessa fragor gor att kampen 
for demokrati pa arbetsplatsen blir gripbar. 

U tvkigad forhandlingsrii.tt! 

Paragraf 32 

Under varen 1975 gick en stor remiss om § 32, eller arbetsrli.tts
kommittens betankande, ut till arbetsplatsema. I denna remiss av
s!Ojades att utredningen till huvudsyfte inte haft att "avskaffa 
. § 32", titan bl.a. fastmer att annu effektivare lin hittills begransa 
strejkrli.tten. I denna karnfraga var ocksa utredningens majoritet 
och "reservanter" eniga. Man foreslar att obegriinsade skadestand 
skall kunna utkrli.vas av deltagande i strejkaktioner. 

Utredningens syfte har inte varit att "demokratisera arbetslivet". 
Sa lli.nge kapitalistema ager industrier, maskiner och fOrfogar over 
kapital och naturtillgangar kommer vi aldrig att fa nagon reell de
mokrati pa arbetsplatserna. § 32-utredningens fOrslag li.r att till 
1928 ars lag om kollektivavtal tillfora det vasentliga innehillet i 
§ 32 ur SAF:s stadgar. Man vill lagfli.sta arbetsgivarens tolknings
foretriide, kriminalisera strejkande arbetare och infora totalforbud 
fOr politiska strejker. 

Arbetsplatsremissen gav utredarna en ordentlig baklaxa, och opi
nionen pa arbetsplatserna var sa stark och sa enig mot forslaget 
och LO/TCO:s "reservation", att LO i sitt remissvar tvingades 
skarpa sin hillning till fragoma om tolkningsforetrade, strejkbo
tema och forbudet mot politiska strejker. Men LO avvisar inte fOr
slaget om forbud mot lokala strejker, och intar en vacklande stall
ning till fragan om den primara forhandlingsskyldigbeten. Man 
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sager att arbetama skall ha " sjfilvbestlimmande" over loneformen, 
arbetstidens forlaggning ocb foretagshalsovarden. men anser att 
"sjalvbestammandet" over arbetsmiljon och personalpolitiken 
maste vanta. 

Arbetsplatsremissen bar alltsa tvingat LO att andra standpunkt 
och ga emot flera av de mest reaktionara inslagen i arbetsratts
kommittens betankande. Men detta innebar langtifran en slutgiltig 
seger i dessa fragor for arbetarklassen och det arbetande folket. 
Vi vet inte idag bur SAP tanker stalla sig till LO:s remissyttrande, 
och vi kan inte heller noja oss med det yttrandet. Och sa lange 
kapitalets makt inte brutits pa arbetsplatsen, kommer de standigt 
att soka nya former for att komma at och begransa och kvava den 
fackliga kampen. T.ex. ger "Lagen om anstallningsskydd" (LAS) 
a rbetstagama laglig ratt att avskeda strejkande arbetare. 

Bort med § 32! 
Lokal forhandlings- och strejkratt - utan risk for boter och av
sked! 
Facket skall ha tolkningsforetrii.de i alla avtalstvister! 
V etoriitt at f acket i arbetsmiljofrdgor och hiilsovdrdsfrdgor, vid 
val av lOneform och vid omplaceringar! 

Minoritetsrepresentation i bolagsstyrelser 

SAP och LO satsar pa en ny skendemokratisk variant; minoritets
representation i bolagsstyrelserna. Det ar inget nytt. I Vasttyskland 
har det provats i ett par decennier utan att det har gett arbetarna 
nagra markbara forandringar . .A.ven folkpartiets gamle ordforande 
Sven Weden upplat plats i sin tangfabriks bolagsstyrelse. Hans 
Hagnell avbOjde att ta plats med orden att han inte ville bli nagon 
gisslan. 

l promemorian talas det ocksa om det som i bolagslagen k.allas 
for vardnadsplikt. Det innebar att: "Ytterst begransas styrelseleda
mots mojligheter att Iamna ut infonnationer om styrelsearbetet av 
att han kan alaggas skadestandsskyldighet, om han genom utlam
nandet skadar bolaget." 

Vad ar da malsattningen for denna nya "rattighet" att ta plats 
i styrelsen. I departementspromemorian fonnuleras syftet pa fol-
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jande satt; "De anstallda bar viss grundlaggande intressegemen
skap nar det galler foretagets utveckling. Det ar da.rfor en felaktig 
utgangspunkt att satta de anstalldas intressen mot foretagets". 

Bolagslagen ar skriven for de Stora kapitalagarna. Det ar deras 
demokrati som rader i styrelsen. Bolagslagen alagger styrelseleda
moterna ansvar och sekretess. Arbetarna som hamnar i · bolags
styrelsen blir tvungna att folja Iagen och ta hiinsyn till kapital
agamas in~ressen. Nagon makt eller nagot okat inflytande kommer 
arbetarrepresentanten i styrelsen inte att fa, men daremot kommer 
ett stort ansvar att Iaggas pa honom/benne. Man brukar saga att 
makt utan ansvar ar farligt. Ansvar utan makt verkar meningslost. 

Sag nej till representation i bolagsstyrelsen! 

Foretagsnamnden 

Foretagsnamnden ar ett organ for information och samrad. Repre
sentationen ar lika fordelad fran arbetarna ocb tjiinstemannen a 
ena sidan och foretagsledningen a andra sidan . . Malsattningen ar 
okad produktivitet och okad arbetstillfredsstallelse. 

Paverkan och inflytande i form av foretagsnamnder ar ett satt 
att avleda arbetamas krav pa makt over produktionsmedlen. Men 
aktiva fackklubbar kan idag ha ett visst utbyte av att delta i och 
aktivera foretagsnamnden. 

Inom industrin ager en snabb teknisk utveckling rum. Det struk
turrationaliseras och kapitalet koncentreras. For arbetarna och 
tjanstemannen ar det oerh6rt betydelsefullt att fa information om 
tekniska omstallningar, driftsinskriinkningar eller nedlaggningar 
liksom att fa ta del av foretagets ekonomiska lage. Ofta kan det 
ocksa vara verkningsfullt att i foretagsnamnden ta upp missfor
hilllanden och overgrepp pa avdelningama. 

De arbetandes representanter i foretagsnamnden maste se till 
att dagordningen tar upp punkter som ar av intresse for fackets 
medJemmar. Arbetare och tjansteman b6r traffas innan namndens 
sammantraden och diskutera igenom stfillningstaganden. Lli.ggs det 
tram skriveJser pa sjalva sammantradet bor de fackliga represen
tantema ajoumera mOtet. Foretagsledningens representanter kan 
di sitta i ett annat rum tills de anstallda har last igenom skrivel-
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sen och man h~r kommit overens om ett stiillningstagande. 
Det kan bli ganska besvarligt for direktorema om de rooter en 

aktiv motpart pa namndssammantradena. Det finns da. mojlighet 
att sfalla direktorerna mot vaggen och krava besked - och aven fa 
det protokollfort. En stor svaghet i avtalet ar texten om att infor
mation inte beho:ver Iamnas ut som kan skada foretaget. 

Till foretagsnlimnden kan ocksa delegeras beslutanderatten om 
anstallningar pa ledande personalposter som foretagslakare, kura
tor, skyddsingenjor m.m. Fran facket kan man ocksa krava att 
namnden far en egen budget att rora sig med for att bekosta per
sonalrragor. 

Nekar foretagets representanter att lamna ifran sig information 
av varde finns det ingen anledning att sitta kvar i foretagsnamn
den. 

Det ar mycket viktigt att komma ihag att de anstalldas styrka 
ar deras organisation. Ledamoterna i foretagsnamnden sitter inte 
dar och representerar sig sjalva. De ska ha redovisningsskyldighet 
till facket. Det innebar att de inte far ga med pa att vissa fragor 
i foretagsnamnden ar sekretessbelagda. Det maste ocksa galla for 
olika slags underorgan till foretagsnamnden som skyddskommit
ten, avdelningskommitteer, projektgrupper, hfilsorad, foretags
namndens arbetsutskott m.m. 

Den fackliga lokalklubben maste se till att foretaget inte Jagger 
over alla problem till namnder, kommitteer och grupper och pa sa 
satt plottrar bort den fackliga organisationen. Tradarna maste 
IOpa samman i facket. Dar ska man diskutera igenom problemen 
och komma fram till en handlingslinje. Facket maste arbeta genom 
lokala ~orhandlingar och diverse patryckningar. Naturligtvis finns 
det mindre fragor som kan lOsas utan forhandlingar. Detar inte 
alla ginger motsattningarna ar sa h:lrda. Det hander t.o.m. att det 
finns lOsningar pa problem som man kan vara overens om, som 
man har ett omsesidigt utbyte av. 

Men linghalas fragoma och motsattningarna· i namnden, kom
mitten eller gruppen ar av den karakfaren att man inte kan komma 
overens da maste facket gripa in och krava lokala forhandlingar. 

For arbetet i namnder, kommitteer och grupper maste facket 
krava: 
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Liittforstdelig information och begriplig ekonomisk redovisning! 
Information redan pa planeringsstadiet vid nedliiggningar, drifts
inskrii.nkningar och storre tekniska omstiillningar! 
Fragorna ska gd. till lokala forhandlingar om man inte blir over

ens i organen for information och samrad! 
Liimna foretagsniimnden om den inte ger ndgot utbyte! 

Fragor: 1. Vad anser du om § 32-remissen? Baddar LO:s remiss
svar for en "demokratisering av arbetslivet"? 

2. Vad anser du om foretagsnamnden och facklig repre
sentation i bolagsstyrelsen? Bor foretagsnamnden av
skaffas? 
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Gor facket aven till kvinnornas 
kamporganisation 

Ratt till arbete star inte inskrivet i grundlagen. I titler av lagk.on
junktur vaxer de arbetslOsas skara. Men det finns en arbetargrupp 
vars deltagande i produktionen ar sarskilt otrygg och det ar kvin
no'rna. Kvinnoma spelar rollen av reservarme i produktionen. 
Kvinnans deltagande i produktionen ar intimt forknippad med hen

nes frigorelse. 
Idag arbetar 60 procent av kvinnoma. En mycket stor del - kan

ske majoriteten har arbeten som de inte kan forsorja sig pa. Kvin
noma hanvisas till deltidsarbeten, sasongsarbeten, timanstallningar 
och slapps endast i undantagsfall in pa de varaktiga yrkesjobben 
med skfilig !On. 

Kapitalet kommer billigt undan med deltidsanstfillda. Anstallda 
under 16 tim./veckan har samre och de under 12 tim./veckan har 
inga sociala formiiner. De laga lOnema berattigar inte till ATP
poang, de omfattas inte av sjukforsakringama osv. Detta beror i 
huvudsak kvinnoma. Vad va.rre ar att arbetskopama betalar in 
t.ex. ATP-avgiften men kvinnan i fraga far inte del av den summan. 
Darfor maste vi krava att ingen anstalls pa tid under 16 tim./vec

kan. 
Gifta kvinnor forvantas bli forsorjda av sina man. Som en sista 

utvag kan hon tillgripa prostitution for att klara sin ekonomiska 
forsorjning. Gifta kvinnor har blivit avskedade just for att de varit 
gifta. Sa sent som 1975 togs fragan upp i Trelleborg dar kvinnor 
inte skulle fa bli taxichaufforer. De skuUe Iamna plats at mannen, 
underforstatt familjeforsorjarna. 

Det finns aven en stor dold arbetsloshet. Hemmafruar registreras 
inte som arbetslOsa. Enligt "Lag om arbetslOshetsforsakring" av 
5 juni 1973 berattigas inte en kvinna som varit hemma och passat 
barn till arbetsloshetsersattning. ArbetslOs som inte tillhor erkand 
arbetslOshetskassa kan fa kommunal arbetsloshetsersattning. Men 
aven denna undantar flertalet arbetslosa kvinnor. Vi maste ktava 

152 

att lagen andras sa att alla arbetssokande betraktas som arbetslosa 
och ocksa blir berattigade till arbetsloshetsersattning. Med en sa
dan lagandring skulle den verkliga arbets!Osheten komma med i 
statistiken istallet for bara en del som nu. K vinnorna skulle med 
hjfilp av arbetsloshetsersattningen Iattare kunna soka arbete. En 
forutsattning ar givetvis att barntillsynen ·ordnas tillfredsstallande 
for att kvinnomas deltagande i produktionen skall bli nagot annat 
an en tom paroll. 

Rii.tt till f orviirvsarbete for kvinnorna! 
Arbetslosketsersiittning till alla arbetssokande! 

Kvinnorna tillhOr det allra Iagst av!Onade skilctet. For en helarsar
betande, heltidsanstalld kvinna var iirsl6nen 1970 i genomsnitt 
23 000. For mannen var da genomsnittslonen 38 000 per ar. 1970 
lag kvinnol6nerna inom industrin pa i genornsnitt 80 procent av 
mannens 16ner. 

Den vilctigaste orsaken till laga kvinnoloner ar att 80 procent av 
kvinnorna finns inom 25 typiska kvinnoyrken dar lonerna ar ge
nomgaende laga. 

Inom manga yrkesomriiden kallas kvinnornas yrken for ett och 
mannens for ett annat. Ta t.ex. en kvinnlig kontorist och en man
lig assistent eller ingenjor, en kvinnlig maskinskriverska - en man-
lig maskinsattare osv. · 

.An idag finns det lagstiftning som hindrar kvinnoma fran att ta 
alla jobb. I arbetarskyddslagen § 34 star "Kvinna ma icke anvan
das till arbete under jord i gruva eller stenbrott". Undantag kan 
beviljas av arbetarskyddsstyrelsen. Men kvinnoma hanvisas till 
stadning och matservering nere i gruvoma och ar forbjudna att ta 
arbeten som t.ex. borrare som ar mer betalt. Hanvisningen ar att de 
arbetena ar for tunga for kvinnor. Som om det inte skulle vara 
tungt att vara staderska, sjukvardsbitrade osv. Arbeten som ar for 
tunga fOr kvinnor ar ocksa for tunga for man. Dessutom finns det 
ju variationer inom bada konen med starkare och svagare indivi
der. 

For att fa bort begreppet kvinnojobb - laglonejobb maste kvin
nor uppmuntras att ta traditionellt manliga yrken liksom man bor 
uppmuntras att valja s.k. kvinnojobb. Men det viktigaste medlet 
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for att hoja kvinnol6nerna ar att kvinnorna sjalva gar med i fack
foreningarna och deltar i den fackliga kampen. Strejkerna bland 
de ASAB-anstallda staderskoma varen 1975 visade att aven kvin
nor kan visa so1idaritet, mod och uthallighet i en aktion for battre 
arbetsvillkor. 

A vskaffa all lagstiftning som hindrar kvinnorna att viilja samma 

arbeten som miinnen! 
A vskaffa ldgavlonade kvinnoyrken! 
Lika !on for lika arbete! 

Kvinnors val av yrke bestams aven i hog grad av deras situation i 
hemmet. Att t.ex. merparten av de kvinnliga akademikerna vli.ljer 
Ia.raryrket beror framst pa att arbetstiderna for Iii.rare passar den 
som har ansvaret for barn och hem. Bristande tillgang pa daghem, 
fritidshem och annan social service for att underlatta hushillsarbe
tet tvingar manga gifta kvinnor att valja deltidsjobb eller jobb pa 
obekvam arbetstid. Manga kvinnor tvingas aven avbryta utbild
ningen eller sitt arbete nar de far barn pa grund av att bamen fort
farande betraktas som kvinnans privata problem och inte samhli.1-
lets skyldighet att sorja for pa basta satt. Ett viktigt krav ar darfor 
okat oppethallande pa dag- och fritidshem, t.ex. kvli.llsoppet och 
nattoppet. Detta skulle ocksa ge kvinnoma okad mojlighet att delta 
i det fackliga och politiska livet. 

Nar bamen blir sjuka far de inte komma till daghemmet. Det 
finns en lag ~om garanterar foraldrama ratt till ledighet rran arbe
tet rrred sjukpenning for att varda sjuka barn under 10 ar. Lagen ar 
ett steg i ratt riktning men den tar inte hansyn till att bamen kan 
bli sjuka flera ganger samma ar. Dessutom har varje familj endast 
rli.tt till tio dagars ledighet oavsett hur manga barn familjen har. 
En 16sning pa problemet med sjuka barn ar rli.tt till ledighet efter 
behov med bibeha.llen lon. Andra losningar ar barnsamariter som 
kommer hem och vardar bamen eller sjukavdelningar pa dagis. 
Det hander att f6raldrar - framst kvinnor - trakasseras pa arbetet 
for att dear borta mycket pa grund av problem med barnpassning
en. Packet maste ta kamp mot sadan diskriminering. 

Dag hem och f ritidshem. at alla barn! 
Kampen for att samhiillet ska ta sitt ansvar for barnen mdste bli 
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miinnens kamp lika mycket som kvinnornas! 
Utbyggd bamtillsyn pd kviillar, natter och helger! 

Manga kvinnor ar inte fackligt anslutna. Ca 50 procent ar inte 
med i fackforeningen. Sarskilt bland de deltidsarbetande kvinnor
na iir den fackliga medvetenheten lag. 

I landssekretariatet - LO:s verkstallande organ - har hittills ald
rig en kvinna innehaft ordinarie plats. 1970 bestod karen av an
stallda funktionarer och tjanstemli.n inom LO av till fem sjattede
lar mli.n. Andelen kvinnor i forbundsstyrelsema har snarare haft 
en tendens att sjunka de senare aren an att oka. Kommunal som ar 
LO:s storsta "kvinnoforbund" har en sardeles lag representation av 
kvinnor pa avdelningsniva. 

For att facket ska kunna bli aven kvinnomas kamporganisation 
maste kvinnor fa mojlighet att ga pa fackmoten och tala i egen sak. 
Vi~ val till olika fortroendeposter maste kvinnomas andel oka 
kraftigt. 

Kvinnor maste uppmuntras och st6djas att gamed i facket och 
dar bli fackligt aktiva. Men inom manga fack f6rtrycker bade fack
f6reningsfunktionarema och de manliga arbetskamraterna kvinnor 
som forsoker aktivera sig. 

Manga man tar liven f6r givet att kvinnor inte bara ska skota 
bamen och hem.met utan aven passa upp pa dem dvs. skota den 
s.k. marktjli.nsten. Det racker inte med att kvinnoma blir medvet
na. Mannen maste ocksa f6rsta att de har allt att vinna pa enighet 
med sina kvinnliga arbetskamrater gentemot monopolkapitalet. 

!bland kan det vara riktigt att kvinnor traffas i speciella traffar 
f6r att diskutera gemensamma problem, hitta losningar och stalla 
krav t.ex. fore ett fackforeningsmote. Fackforeningsmoten pa ar
betstid iir ett viktigt krav for att underlatta kvinnomas fackliga ak
tivitet. Ett litet steg pa den vii.gen iir Facklig f6rtroendemannala
gen (1974) som ger de fackligt fortroendevalda mojlighet att utfora 
en de! av det fackliga arbetet pa arbetstid. 

Riitt till fackf oreningsmoten pd arbetstid! 
Bekiimpa manschauvinismen inom fackforeningsrorelsen - en
het pd klasskampens grund! 
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Fragor: 1. Varfor ar kvinnans frigorelse forknippad med hennes 
deltagande i produktionen? 

2. Pa vilket satt kan kvinnoli:inerna komma upp i niva 
med mannens? Hur kan man 10sa det pa lokal niva? 
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3. Diskutera tor- och nackdelar med att ha kvalls- och 
nattOppna dag- och fritidshem? 

4. A.r det riktigt att ha separata kvinnomoten i facket? 
Hur kan kvinnorna aktiveras mer i facket? 

Enhet mellan alla arbetare i Sverige 
oavsett nationalitet 

Arbetskraftsinvandringen fran syd- ocb osteuropa till de monopol
kapitalistiska industrilanderna i vasteuropa har for Sveriges del 
resulterat i att vi har ca en halv miljon in".'andrare varav ca bfilf
ten ar fran Finland. 

For invandrarlanderna innebar denna arbetskraftsimport en 
enorm okning av profiterna. Under den kapitalistiska hOgkonjunk
turen efter kriget behOver Sverige arligen 20 000 invandrare for att 
trygga kapitalisternas produktion och vinster. 

Ar 1945 slots ett avtal om den "fria arbetsmarknaden" i Norden. 
De finska kapitalistema och arbetsmarknadsmyndigbetema stallde 
upp pa grund av den stora arbetslOsbeten i Finland. Pa sa satt li:is
tes det finska arbetslOshetsproblemet. For de svenska kapitalistema 
var den "fria arbetsmarknaden" en Ionsam historia. 

95 % av alla invandrare tillhor arbetarklassen. Inte mindre an 
ca 75 000 av de 109 173 arbetsanmfilda finlandarna ar 1972 arbe
tade i tillverkningsindustri, maskinskotsel m.m. Enligt invandrar
verkets statistik fanns det i Sverige i oktober 1972 220 631 arbets
anmalda invandrare dvs. 7 % av antalet sysselsatta personer i Sve
rige. 

Nar invandraren anlander till det nya landet finner ban/hon sig 
placerad !angst ner pa statusskalan. Han far de smutsigaste, bar
daste och samst betalda jobben. Den harskande klassen utnyttjar 
honom/henne som avledare for folkets verkliga missnoje, vilket 
resulterar i fordomar och misstanksamhet fran den inhemska be
folkningens sida. 

Den utlandska arbetskraften ar billig och kastas in i · jobb som 
svenskama vagrat utfora. Genom den utlandska arbetskraften for
soker kapitalistema ha.Ila !Onema nere och splittra arbetarna i 
nationaliteter. Invandrarna blir en reserv for kapitalet. Bra att ha 
vid hOgkonjunktur. Lamplig att skylla arbetslOsheten pa vid lag
konjunktur. 

157 



De fiesta arbetarna har kommit hit pa kontrakt. Manga jobbar 
pa· entreprenadfirmor. Stora foretag som Volvo har egna rekryte
ringsbyraer. Andra foretag bar ansfallt kringresande agenter. 

Den organiserade importen av utlandsk arbetskraft ger en fOr
aning om vad EEC/EG har art bjuda pa. Kommer Sverige med i 
EEC/EG kommer aven svenska arbetare art skyfflas runt i Europa. 
Pa sa satt raknar monopolkapitalet med att kunna forsvaga den 
fackliga sammanha.Ilningen och sanka arbetskraftens pris. 

Kamp mot kapitalets organiserade import av utliindsk arbets-

kraft! 

Nar det galler invandringspolitiken har den fram till de allra se
naste aren bestatt i att industriforetagen friskt importerat arbets
kraft efter behov och lamnat at staten att losa problemen som upp-

. star i samband med invandringen. 
Det sags mycket vackert att malet ar att ge invandrarna en lik

vardig stallning med befolkningen i ovrigt. Det har visat sig art 
ingen ansvarig egentligen vet vad det betyder. Man forestaller sig 
att invandrama av sig sjalva sa smaningom anpassar sig, lar sig 
spraket, gar med i idrottsklubbar, syforeningar, SAP eller IOGT. 
De forsvenskas och behaller samtidigt en eller annan grekisk eller 
turkisk jul- eller pasktraclition. 

Det finns en "storsvensk" attityd gentemot nationella minori
teter. Den har kommit till uttryck vid behandlingen av t.ex. zige
nare och samer. Fran statligt hall har man nogsamt undvikit att 
tala om invandrama som nationella minoriteter. 

Det forutsatts att invandrama ska Iara sig svenska, att de ska 
byta sprak. Som uppmuntran har det kommit en lag om ratt till 
Jedighet och IOn for deltagande i undervisning i svenska under 
240 eller 160 timmar beroende pa hur mycket svenska invandraren 

kan tidigare. 
Det ar bra. Men ingen manniska, om an aldrig sa sprakbegavad 

kan Iara sig ett nytt sprak pa sa kort tid. Det f6rutsatts alltsa att 
invandraren fortsatter sina studier i svenska pa fritid. 

For en vuxen manniska ar det en mycket lang och svar process 
att byta sprcik. Manga, sarskilt de med ingen eller kort utbildning, 
bar daliga forutsattningar att Iara sig ett nytt sprak. De kommer 
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resten av sitt liv i det nya landet art vara sprakligt handikappade. 
Ska en san manniska kunna vara "likvardig" med en svensk? Hur 
ska hon kunna vara politiskt och kulturellt aktiv? 

Staten maste erkanna de storre invandrargrupperna som natio
nella minoriteter. Varje nationell minoritet ska ha ratt till kulturell 
sjalvstandighet och undervisning pa sitt eget modersmal, ratt att 
i alla kontakter med myncligheter och officiella institutioner fora 
talan pa sitt modersma.J. Radio- och TV-siindningar ska ske aven 
pa minoritetsspraken. Statligt stod ska ges till publicerande av 
hocker, tidningar ,och tidskrifter pa minoritetsspraken. 

De fackliga organisationerna maste ge sina medlemmar tillho
rande nationella minoriteter den service de har riitt till, exempelvis 
tolkar, fortlopande oversattningar av handlingar och dokument. 
Bildandet av fackklubbar eller dylikt diir medlemmama tillhor en 
nationell minoritet (t.ex. finsksprakig sektion i fackklubben) ska 
jute ses som tendenser till isolering utan uppmuntras. Det kan vara 
ett satt att dra med invandrarna i det fackliga arbetet. 

De nationella minoriteterna far dock inte isolera sig inom sin 
kulturkrets. Invandrarna maste strava efter att Iara sig svenska 
sa att de kan gora sig gallande i produktionen och sa att de kan 
fa ett kamratligt samarbete med sina arbetskamrater baserat pa 
solidaritet och omsesidig respekt. 

Undervisningen i svenska for invandrare maste, for att vara ef
fektiv, ske pa betald arbetstid och undervisningens langd kan ej 
begriinsas till 240 timmar. Den maste i mojligaste man svara mot 
invandrarnas behov. Detar ingen stor utgift for arbetskopama eller 
staten och det ar utvandrarlanderna som har fatt svara for kostna
dema for arbetskraftens framstfillning. 

Erkiinn de storre invandrargrupperna som nationella minorite
ter! 
Sprtikundervisning i svenska efter behov och pd betald arbets
tid! 

Kapitalistema forsoker harska genom att sondra. Darfor ar det 
n6dvancligt att understryka att alla arbetare - saval svenska som 
utlandska - bar en gemensam motstandare. Det ar viktigt att in
vandrama sa fort som mojligt organiserar sig fackligt. 
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Medlemsskap i facket kan stOta pa hinder beroende pa traditio
nerna i utvandrarlandet. Det kan ocksa bero pa att invandrarna 
kornmer fran ett jordbrukarsamhalle. Men det finns ocksa arbe
tare som kommer hit med erfarenhet av betydligt radikalare fack
foreningsverksamhet. Dessa invandrare ar vana vid att facket star 
i spetsen vid strejker. Pa manga arbetsplatser har det visat sig att 
de finska arbetama ar mycket offensiva och slitter hart mot hart. 
Pa sa satt tillfOr de den Svenska arbetarklassen ny styrka. 

Det ar viktigt att se till att denna kampberedskap inte blir iso
lerad. Da far arbetskoparna en chans att utsa splittring mellan 
utlandska och svenska arbetare. Om arbetarna gar ut i en facklig 
aktion eller i en strejk maste allt goras for att uppna kampenhet. 
I annat fall blir det inte svart for arbetskoparen att genom splitt
ring sla ner aktionen. 

Pa arbetsplatser dar det finns manga invandrare ar det viktigt 
att valja in de basta foretradama i Iedningen for facket. Da blir det 
mojligt att i styrelsearbetet utbyta information och fa-invandramas 
syn pa krav och kampformer. 

Viilj in invandrare i de fackliga styrelserna! 
Enhet mellan svenska och utliindska arbetare! 

Fragor: 1. Ar det bra eller daligt om en invandrargrupp bildar en 
fackklubb eller dyl. fort.ex. finlandare? 
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2. Hur ska man losa sprakproblemen pa en arbetsplats/ 
fackklubb dar det endast finns nagra fa invandrare? 

Europeiska (monopolens) gemen
skap EG-EEC 

De europeiska monopolkapitalen organiserar sig alltmer intema
tionellt. De skilda nationemas bestammelser blir till binder for 
kapitalets fortsatta· expansion. For att uppna storsta profit behO
ver man fri tillgang till billig arbetskraft, frihet att Iagga fabriker 
och flytta kapital vart man vill inom Europa samt skyddad till
gang till ravaror. 

EECfEG ar skapat for att tillgodose dessa intressen. Malet ar 
att upphii.va de enskilda landemas sjalvstandighet och skapa ett 
Europas Forenta Stater. Vagen till Europastaten gar over allt in
timare ekonorniskt samarbete. Forst skapas en gemensam mark
nad. For att denna ska fungera kravs samordning av politiken. 
Overstatliga organ skapas och tar alltmer over befogenheterna fran 
de enskilda landema. 

Sa starker monopolen sin stallning gentemot Europas folk. Fol
kens kamp forsvaras. Motstandaren forsvinner bakom en rida av 
europabyrakrater och EEC/EG-paragrafer. 

Svenskt monopolkapital pressar pa for att fa in Sverige i EEC/ 
EG. Steg for steg realiseras dess onskningar. Forst i sma steg; 
momsen infordes efter EEC/EG:s exempel, Jan till bostader hade 
forr en lag ranta i Sverige - nu ar den pa europeisk niva; hyres
regleringen avskaffas. Nar husmodrama demonstrerade mot hoga 
matpriser sa Palme: "Var jordbrukspolitik ar i stort sett uppbyggd 
efter monster fran EEC/EG. Och sa Iange vi forhandlar med dem 
kan vi inte andra pa den". Alltsa fortsatta hOga priser. Dessa steg 
innebar anpassning till EEC/BG. 

1972 undertecknade Sverige ett utvecklingsbart frihandelsavtal 
med EEC/EG. Avtalet ror ekonorni och handel, men stravandena 
slutar inte dar - avtalet ska utvecklas tiJJ aIIt storre omfattning. 
EEC/EG .Qar utvecklats i steg, forst ekonomiskt samarbete, sedan 
politiskt. Ska Sveriges forbftJlande till EEC/BG utvecklas pa saru
ma satt? 
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EEC/EG hotar av~n Sv:eriges . sjalv.standigh_~t. :~tt sjalvstandigt 
Sverige ar en foiutsattning for s~ge~rik. k~p,fo; .soGiaiism (vart 

land. Sa hanger kampen mot EEC/EG samman med arbetet ·f6r 
ett socialistiskt Sverige. 

Nej till EEC/EG - For ett sjiilvstiindigt Sverigel 
lngen ytterligare utveckling av EEC/EG-avtalet! 

Varlor blev det strejk i Danrnark? 

Damnark koril med. i EEC/EG .vid -nyaret 1972-:-'7.3. EEC/EG-an
hangarna vann folkomrostningen med argument som. att "kommer 
vi inte med sa kommer priserna att stiga". Under l:a -kvartalet 
1973 .steg prisema pa mat med 20 %. . ·, 

Arbetama kravde i avtalsuppgorelsen ett extra· dyrtidstillagg pa 
10 ore.som kompensation for prishOjningarna. EECckonimissionen 
manade Danska · arbetsgivarforeningen att Mlla igen. Resultatet 
blev storstrejk. 158 000 man gick ut i strejk 21 mars. Avtalet blev 
trots detta inte. tillrackligt for att tacka prishojningarna. 

Fackforeningarna i EEC/EG ar svaga. I Frankrike .och Italien ar 
fackforeningsrorelsen . uppsplittrad ·· flera delar; det finns katolska, 
socialdemokratiska ocli kommunistiska fackforeningar. · Det ger 
ingen styrka. Graden av facklig organisering ar lag, aven i Vast
tyskland. och Holland. I medeltal -ar 25-30 % anslutna till nagon 
fackforening. Fackforeningama inom EEC/EG ar alltsa .svaga. 
· ·. Eu- del menar att svensk fackforeningsrorelse vid ett medlems
skap skulle sfarka fackens stallning·i Europa. Men EEC/EG-top• 
pen forbereder att berova fackforeningama deras framsta uppgift 
- lonekampen. I stallet ska EEC-kommissionen skota bes.Iut om 
ska:tter, ·IOner, sociala villkor etc. :Fackforeningamas forhandlings
ratt - lokalt och :centralt --: vill mari avskaffa. EEC/EG-medlems
skap skulle betyda ett stort nederlag for svenska fackforeningar. 

Vad inneb~r frlhandelsa~hlet? 

Frihandelsavtalet kommer redan nu - innan.ytterligare utvidgnin'.g
ar gjorts --: att m edfora fOrsiimringar. . .Sveriges ekonomi och han:del 
kommer att bindas allt ha.rdare till EEC/EG. Exportindustrin dvs. 
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de stora foretagen kommer att gynnas av avtalet. Samtidigt under
Iattar det fOr . de stora. EEC/EG-bolagen att komma in pa den 
svenska marknaden. Konkurrensen kommer att oka. Manga in
hemska branscher kommer att drabbas hart Med en omstrukture
ring-av produktionen hiir i landet sor,n foljd . Osakerheten i jobbet 
okar, arbetsloshet, omskolning, okad takt och automatisering .av 
produktionen blir foljden. Foretagen i glesbygdema.kommer att 
drabbas . forst, sarskilt som statliga och kommunala stOdatgarder 
blir s<\ gott som for,bjudna, enligt artikel 23 i avtalet. . . 

Medlemsskap i EEC/E.G betyder bland annat fria kapitalrorel
ser. Det svenska frihandelsavtalet ger stora mojligheter for st~r
foretagen att forverkliga nastan fria kapitalrorelser. Enligt avta
let far inga restriktioner vidtas mot betalningar som avser varor, 
tjanster, ma~kiner, lan etc. Storforetag med.dotterbolag.eller goda 
affarsforbindelser kan liitt . genom luftfakturor fora ut bur mycket 
kapital som heist i skydd av detta il-Vtal. Med det foljer att de multi
nationella foretagen far fritt fram. Dessa bolag kan . effektivt be
kampa fackliga aktioner genom att overfora produktionep. fran 
anliiggningarna i ett land till ett annat under en period av konflikt. 
Darfor vagar. de aven bekampa facket mycket oppnare an de fiesta 
inhemska foretag. 

Stopp. for kapitalexpo.rtenl 
Stopp for utliindsk foretagsetablering i Sverige! 
Siig upp frihandelsavtalet med EEC/EG! 

En utveckling av avtalet som redan genomforts ar samarbete i 
valutafragor. Det betyder att rantepolitiken komrner att samord
nas. Med hoga hyror som foljd. 

Siig upp valutasamarbetet med EEC/EG! 

EEC/EG-fragan ar ingen fraga for nagra pampar och ekonomer. 
Det ar en fraga av stOrsta vikt for det svenska folket. Det ar en 
facklig fraga eftersom det beror arbetarnas arbets- och levnadsvill
kor och fackets mojligheter att agera i medlemmarnas intresse. 

1970 sa LO: "Inom fackforeningsrorelsen kravs en ingaende dis
kussion och faktabelysning med tanke pa dessa overlaggningars 
(EEC/EG-overlaggningarnas) betydelse." (Sverige och EEC, LO 
1970). 
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LO och fackforbunden maste gora verklighet av detta. Sveriges 
forhillande till EEC/EG maste foras ut till debatt. Fackforbunds
pressen har stora mojligheter att informera om konsekvenserna av 
Sveriges avtal med EEC/EG, att belysa utvecklingen i Danmark 
efter dess medlemskap. Mojligheterna till debatt i fragan bar ut
nyttjas. 

Fackklubbar och avdelningar maste satta sig in i fragan, starta 
studier och ta upp Sveriges forballande till EEC/EG pa moten. 
Hur langt ska Sveriges samordning med EEC/EG ga? Endast en 
rorelse med stark forankring pii arbetsplatserna och i fackforening
ama kan forhindra monopolkapitalets planer pa att ansluta oss till 
EEC/EG. 

Arbetarklassen behaver inte sta ensam i kampen mot EEC/EG. 
Hela det arbetande folket - kvinnor, studerande, jordbrukare och 
smaforetagare drabbas av en uppknytning till EEC./EG. For att 
sta starka och kunna stoppa monopolkapitalets EEC/EG-politik 
maste vi bygga en bred enhetsfront. 

Skapa en bred enhetsfront mot EEC/EG! 

Fragor: 1. Vilka fragor anser du vara de viktigaste pa lang sikt i 
det fackliga arbetet? 

2. Hur ska vi kunna ta upp kampen mot EG i facket? 
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Den internationella solidariteten 

Det ar tradition inom arbetarrorelsen att stOdja alla folks kamp 
mot imperialism och fortryck. Svensk fackforeningsrorelse stoode 
bl.a. det norska folkets ratt till sjiilvbestammande och oberoende 
av Sverige 1905. Nu har allt fler fackforeningar dragits in i pro
testema mot USA:s krigforing i Indokina liksom den USA-stOdda 
militiirkuppen i Chile. 

Men varf or ar detta sa viktigt? Det ar inte bara inom de enskilda 
kapitalistiska landema som kapitalet koncentreras och samlas pa 
allt farre hander. Genom overenskommelser, utflyttningar och sam
manslagningar med utliindskt kapital bryter storkapitalistema na
tionsgriinsema. Multinationella foretag, kapitalexport, de europeis
ka monopolens gemenskap EEC/EG, supermakternas forsok att 
kontrollera andra lander iir -nagra uttryck for denna tendens hos 
kapitalismen. 

En foljd av denna kapitalets internationalisering ar att niir kam
pen om marknadema mellan olika monopol hardnar, nar kapita
lismen upplever en av sina standigt aterkommande kriser, sa sprids 
denna likt ringar pa vattnet over hela den kapitalistiska varlden. 
Svenska arbetare far med inflation och sankta realloner vara med 
och betala t.ex. den dollarkris som krigforingen i Indokina patving· 
at USA:s ekonomi. 

Mot kapitafagamas internationalism staller vi arbetarnas - den 
proletiira internationalismen. For arbetarklassen bar internatio
nalismen - sammanballningen mellan varldens arbetare och for
tryckta - alltid varit och iir idag mer an nagonsin en nOdviindig
het. 

I den undersokning om multinationella foretag som Metallar
betarforbundet publicerade varen 1973 finns manga intressanta 
fakta att hamta. Nedan publicerar vi en tabell over de 17 svenska 
foretag med flest anstallda utomlands. Som synes ar den svenska 
storfinansens paradskepp val fOretradda: 
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. Antal anstailda 

Foretag Sverige Andring Utomlands And ring 
67- 71 67-71 

SKF 13 500 100 53 900 + 2 700 
LM Ericsson 29 200 + 6 200 37 700 + 13 300 
Stab 8 400 4p0 . 25 400 + 2 400 
Electrolux 12 800 + 6 500 18 500 + 5 700 
Alfa: Laval 5 400 3 900 9 900 + 1400 
Atlas Copco 4400 400 9. 300 + 2400 
Aga 5 300' 200 8 800 + 2100 
Sandvik 11 300 + 1 500 7 500 + 2 500 
Granges 17 700 + 6400 7 300 + 2 600 
Ase a 31 7QO ·+ 3 800 6·200 + 1 700 
Volvo 35 900 + 14100 5 200 + 2100 
Ffaktfabriken 4 100 -+: 600 4 600 + 1600 
Facit 9 600 ioo ·3 :Soo + 400 
PLM 3 400 ± O' 2 800 + 2 800 
Fagersta 7·200 ·+ ·700 2 600 + 1 300 
St. Kopparberg ·13 100 700 . 1 100. ·+ 200 
Uddeholm 12600 2 500 1 ooq + 400 

Summa 225 600 + 31 500 205 300 . + 46 300 

Atta svenska fOretag, har fler anstallda utomlands an i Sverige. Sqm synes 
okar anta!et anstallda snabbare utomlands an har hemma. Tendensen har 
fortsatt under 1972. (Uppgifterna hamtade ur Metallarbet~rfO~bunde.ts rap-
port om multinationella fOretag, pubiicerad vAren 1973.) . · · 

Vi ser alltsa · hur antalet anstallda i Sverige okar mindre an antalet 
anstallda utomlands. Enligt uppgifter i Brevskolans kurs: "De mul
tinationella foretagen'~ minskade antalet·a:nstallda i svensk ind"ustri 
aren 1965-70 medan antalet anstiillda i svenskagda utlandsbolag 
okade med 35 000. I manga fall investerar svenskt kapital i fascist
lander. 

I Portugal ar svenskt kapital delagare i Lisnave-varvet, som 
har stor betydelse for Portugals fortsatta kolon!alvalde i Afrika. 
I Rhodesia, Sydafrika, Spanien arbetar· bolag som Atlas Copco, 
SKF, LM Ericsson, Sandviken i ·basta 'samja med fasdstregimer. 
I militarjuntans Brasilen Jigger "Sveriges" fjarde industristad ·med 
20 000 anstallda - Sao Paolo. Svenska textilforetag lagger ner till-
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verkningen i· Sverige och flyttar till Portugal .och Finland dar 10-
nema ligger lagre. 

Kapitalexporten - utfOrsel av varden producerade. av arbetare i 
Sverige - Ieder till farre·arbetstillfallen och arbetsloshet bland lone
arbetama i vart land. Den ar ett medel att halla·nere lOnerna aven 
i Sverige. Den bidrar till att befasta det kapitalistiska .(och i.manga 
fall rent fascistiska) fOrtrycket i andra lander. Svenska arbetare 
spelas ut mot arbetare i andra lander. · 

Lonekamp i ett annat land ar cliirfor ett stOd fOr var lOnekamp 
bar i landet. Varje stod vi ger arbetare i andra lander i deras kamp 
kommer att rikta sig mot de mon0pol som utsliger 6ss. bar i Sverige. 

Stopp for kapitalexporten! 

De multinationella bolagen 

De s.k. multinationella bolagens expansion gor att samarbetet over 
granserna blir annu mer nodvandigt an nagonsin. Dessa bolag spe
lar ut olika landers arbetare mot varandra och kan genom olika 
knep klara av strejker som drabbar demi ett land: 

1966 vantade sig GOOD-YEAR, USA-bolaget, att en strejk 
skulle bryta ut i USA. Da fick arbetama vid GOOD-YEARS filia
ler i Sverige och Vasttyskland producera pa overtid fOr att bygga 
upp bolagets reserver. Aret darpa var det overtid i USA och Sverige 
som knackte en strejk i Vasttyskland. 

I dag finns ca 600 utlandsagda fOretag med totalt 125 000 an
stallda i Sverige. Dessa multinationella bolag opererar med mer 
antifackJiga metoder a)l nagot Svenskt bolag vagar gora. 

Vid ett av dem, Johnson & Johnson i Rotebro, tvingades de an
stallda tillgripa strejkvapnet innan bolaget erklinde deras ratt att 
organisera sig i en fackfOrening. 

Pa IBM:s svenska fabrik ar bara 30-40 % av arbetarna organi
serade darfor att de oorganiserade betalas battre! 

Stopp for utliindsk f6retagsetablering i Sverige! 

En viktig uppgift for all varldens arbetare kommer for lang tid 
framat att vara kampen mot imperialismen och sarskilt de bagge 
supermakterna USA och Sovjet. Sa lange som dessa stater soker 
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dominera varlden. dela upp den emellan sig. invadera och ocku
pera lander som vill frigora sig ur deras grepp bestAr denna upp
gift. For overskadlig tid ar fackets vik.tigaste intemationalistiska 
plikt att stodja de folk och lander i varlden som kampar for fri
het. oberoende och social utveckling. 

Arbetare och fortryckta i al/a lander forena er! 

Fragor: 1. Ska vi stOdja arbetare i andra lander som gatt ut i t.ex. 
en strejk. Ge exempel pa stallen dar det forekommit 
stooaktioner. 
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2. .Ar det riktigt av fackklubbar att ta stoduttalanden for 
Chile. Vietnam osv.? 

5 
l<ampen pa arbets

platserna och i fac~et 



Varfor maste fackforeningarna bli 
kamporganisationer? 

Fackforeningarna har skapats av arbetarklassen. De byggdes upp 
som ett vapen i kampen mot arbetskoparna. 

Vid industrialismens framvaxt hade arbetarna inte mycket att 
satta emot kapitalets koncentrerade makt. Men sa smaningom fann 
de i fackforeningarna verktyget for att forsvara den egna klassen. 
Genom fackforeningarna kunde arbetarna organisera sin stora till
gang - antalet. Genom fackforeningarna kunde arbetarna organi
sera sammanhallningen, enheten. De fick ett vapen i kampen for 
hogre loner, kortare arbetstid och battre arbetsforhallanden. 

Vi har sett hur vara organisationer idag forvandlats fran klass
kamps- till klassamarbetsorgan. 

Denna utveckling har skett tvart emot medlemmarnas vilja. Ge
nom att byrakratisera fackforeningarna, passivisera medlemmar
na, sluta avtalen over vara huvuden och genom att sla ned och for
soka isolera varje ansats till opposition, har LO-Iedningen upp
ifran tvingat pa oss sin politik. 

Fackforeningsmedlemmarna far inte vara med att besluta om 
avtalsuppgorelserna. Ta det nuvarande avtalet som exempel. Har 
vi godkant att det skulle vara en 3-arsuppgorelse som !Oper anda 
fram till 197 4? 

Vad har detta inneburit? Jo, allt tal om jamlikhet till trots har 
arbetarnas andel av den totala produktionen sjunkit under de se
naste artiondena. Arbetarklassens !age har fOrsamrats. 

·A andra sidan har Wallenberg och det ovriga monopolkapitalet 
starkt sin stallning och av finansminister Strang har vi fatt veta att 
"det som ar bra for nariogslivet ar bra .for folket". (Riksdagspro-
tokollet 11.12.71) · · · · ' · 

Sa lange LO-Iedningen far fortsatt~ att kontrollera· de fackliga 
organisationerna har vi inget tillrackligt star1'ct.vapen att satt:a emot 
de ·cifiliga avtaien: den okande hetsen, '·nionopolens rationalisering-
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ar, EEC-anslutning m.m .. Illegala strejker utanfor fackets ram har 
kunnat ge viktiga delsegrar, men vad vi pa sikt behaver ar en fast 
och varaktig orgai::tisation som facket, som dagligen kan tillvarata 
vara intressen .. 

Om def ska bli stopp pa de diliga avtalen maste byra.kratins kon
troll over de fackliga organisationerna brytas. 

Den·fackliga demokratin ·maste aterstallas! 
Fackforeningarna· maste ater bli kamporganisationer! 

Gar det att g~~a fack.f oreningariia till kamporganisationer? 

Manga arbetare har idag resignerat da det:gfiller den fackliga kam
pen och anser ciet inte langre !Ont att kampa i fackforeningarna. 
"Det ar ingen ide, byriliatema far anda alltid sin vilja igenom", 
ar ett argument som inte ar ovanligt. 

Men verkligheten idag visar att det inte bara ar nodvandigt utan 
ocksa mojligt att gora fackforeningarna till. kamporganisationer. 
LO-Iedningen·har genom centraliseringen och strypningen av den 
fackliga demokratin skaffat sig stor makt,.men ute pa arbetsplat
serna vaxer missnojet och ·det gfiller· nu i fOrsta hand att ta upp 
kampen i de lokala klubbarna och i arbetslagen pa byggarbets
platserna. 

Verkstads- och fabriksklubbarnas liksom sektionernas och av
delningarnas styrelser vfiljs av medlemmarna. Avdelningarnas re
presentantskap likasa. ·Genom att ta upp kampen, stfilla de riktiga 
kraven och peka pa vagar och metoder for arbetet kan vi aktivera 
arbetskamraterna, fackforeningsmedlemmarna och pa sikt se till 
att endast bra och pilitliga representanter valjs till fortroendeupp
drag pa klubb- och avdelningsniva. 

Det finns fackforeningar som redan idag ar kamporganisationer. 
Hamnarbetarnas fackforening i G()teborg ar ett exempel. Grafiska 
fackforeningen i Stockholm ett annat. Pa arbetsplatser med sadana 
lokala organisationer ar det inte ovanligt att arbetarna genom den 
Iokala 16nekampen tar ut 1oneokningar som vasentligt overstiger 
de IOnelyft de centrala uppgorelserna givit. 

Ocksa fran vissa s.k. "vanster" -grupper har det hojts toner som 
gar ut ·pa att arbetarna inte ska ta upp kampen i facket. 
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Men en sadan installning innebar ·att vi skulle lamna pamp,arna 
fritt spelrum i fackfareningama'. De ·mindre medvetna arbetama 
skulle Iamnas i sticket och vara organisationer vandas m:ot oss. 

Vern skulle tjana pa att oppositionella arbetareinteforsakt~sam
la sina kamrater kring krav i klubben, selctioneri eller av.delningen? 
Vern skulle tjana pa att vi inte tog U:pp kampen mot byriliatin och 
farsakte ersatta klassamarbetsmannen pa olika fartroendeposter 
med palitliga arbetarrepresentanter? Givetvis byrakratema och ar-
betskopama. · 

Pampama ar fa, men arbetarna 1i.r manga. LO har 1,7 miljoner 
medlemmar. Det har lyckats byriliatin att under artionden passi
visera: den fackliga rorelsen, men om alla vi arbetare tar upp kam
pen kan ingen kraft stoppa oss. Da kan vi ater gora vara fackfor
eningar till verkliga kamporganisationer. 

Vi maste ta upp kampen! 

Fackforeningsbyriliaterna ser som sin uppgift att passivisera 
medlemmarna eller kanalisera in deras missnoje pa ofarliga banor. 
Det ar deras enda mojlighet att pa sikt behalla kontrollen over 
fackforeningsrorelsen. 

De klassmedvetna arbetarnas uppgift maste alltsa vara den rakt 
motsatta. Ska nagra verkliga farandringar ske maste fackforening
amas medlemmar aktiveras. Det ar ute. pa arbetsplatsema kampen 
maste komma igang. Kan passiviteten brytas kan kontrollen un
derifran aterupptas och de rester av demokrati som finns kvar ut
nyttjas for att byta ut daliga lokala fortroendeman. Vi far inte tro 
att den stora gruppen passiva arbetare i och for sig ii.r ointresserad 
av facket. De ar inte likgiltiga for den egna arbetssituationen och 
lonen. De ar heller inte najda med avtalen eller de satt varpa de 
ledande byriliatema eller klubb- och avdelningsstyrelserna fore
trader dem. Istallet ar det sa att det finns ett snabbt vaxande miss
naje. LO-byrakratema har genom sin "samordning", sitt samarbete 
och toppmygel blivit forema.I for vaxande m.isstroende. Det har 
blivit gnissel i apparaten. 

Det ar dock manga arbetare som inte ser nagra utsilcter att fa en 
andring till stand. Darfar tycker de ofta att det ar meningslast att 
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ga pa fackmaten eller att delta i de fackliga valen. 
Det ar var- uppgift att visa pa mojlighetema att fa andringar till 

stand. Alla fackligt . medvetna arbetare mdste ta upp kampen pd 
sina arbetsplatser· och i sina fack for att fa den stora massan av 
~ackfarening~s medlemmai: i rarelse. 

Fragor: 1. Varfor .maste vi enligt din mening gara facket till en 
kamporganisation? 

2. Anser du att parollen "Gar facket till en kamporganisa
. . tion" kan vinna dina arbetskamraters stOd? Ar det rik

tigt att det i dag fains ett vaxande m.issnoje med LO
ledningep.s politik?. 

Hor .skall vi go~? ·. 
. .. . . . 

Pa denna fraga finns inga fardiga svar. Forhfillandena ar olika .pa 
olika arbetsplatser .. Problemen· och kampfragorna ar inte desamma 
och medvetenheten och kampviljan hos arbetskamraterna ar olika 
utve~.klad. 

Forutsattningen for att kainpen ska/! komma igdng ar att vi 
knyter koniakter, noga undersdker liiget pd vdr egen arbetsplats 
och liigger upp den· taktik st;Jm .svarar mot detta. Nagon an.nan vag 

!inns det .inte att ga. · 
Vad skall-vi da imdersoka? Vilka fragor bor tas upp i den lokala 

kampen? Pa . varje arbetsplats finns det f6rhallanden som de an
stallda ar nlissnojda, med. Vissa arbetsuppgifter ar extra pressande. 
En bas · ar . oversittare. Ackordet ger daliga utslag. Tidsstudierna 
irriterar. Arb~tsbodarn'a eller·omkladningsrummen ar allt for sna.It 
tilltagna. Det saknas paus- eller kafferum. Ventilationen fungerar 
inte. Maskin'erna · har ing~ skyddsanordningar. Bullret ar olidligt 
och foretaget gar inget f!.t saken. 

Ensam kan man inte astadkomma forbattringar, men man kan 
undersoka arbetssituationen och loneforhallandena. Det kan ske pa 
manga satt m~n .det viktigaste ii.r att samtala med arbetskamrater
na. Genom diskussionen blir .. ocksa alltid ~agra intresserade och 
fragan om hur forii.ndringar skall komma till stand vacks. Man bar 
ta reda pa vad fackklubben gjort och inte gjort. Har nagra andra 
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tagit initiativ i olika fragor? Synpunkter fran fackligt erfarna kam
rater ar av stort varde. Pa praktiskt taget varje arbetsplats finns 
det fildre arbetare som varit aktiva i det fackliga arbetet och som 
inte kanner sig bundna ti,U pamparna. Den oerfarne bor ge sig god 
tid att lyssna pa arbetskamraternas sy.npunkter och bor akta sig for 
att alltid predika vad han sjfilv anser innan han lyssnat pa kam
raterna. 

Efter en tid vet man ganska bra vilka arbetare som ar oppositio
nella mot LO-ledningens fackliga politik. Vissa verkar villiga att 
aktivt ta upp kampen. 

Hall kontakt med de arbetskamrater som insett nodvandigheten 
av att gora facket till en kamporganisation och som har en riktig 
linje i de fragor som ror facket och arbetsplatsen. 

Diskutera situationen pa arbetsplatsen och vad som bor goras. 
Tank igenom hur fragorna skall tas upp med den stora gruppen 
arbetskamrater och hur de skall mobiliseras. Ta reda pa vilka fra
gor som skall behandlas pa fackforeningsmotena och forbered dem. 

Strava efter stOrsta mojliga enhet kring de konkreta kraven; Krav 
for· deltagande i en aktion inget annat lin vilja att kampa i den just 
aktuella fragan. 

De arbetare som yill ta upp kampen i facket far inte avskilja sig 
fran sina arbetskamrater. De maste rora sig "som fisken i vattnet" 
pa arbetsplatseµ. Endast sa kan de vinna arbetskamraternas stod 
och sta emot byriliaternas attacker. Oppositionen·maste utvecklas 
sa att den inte kan isoleras ifran de. ovriga arbetskamraterna, 

Ha intdor brattom. Utveckla oppositionen steg for steg och for
sok att sa tidigt som mojligt forankra den i klubbstyrelsen . . 

Fragor: l. Hur ska .du pa din arbetsplats forsoka samla ihop .och 
utveckla: en facklig opposition? 

2. Ar det nagon i gruppen som har,.egna erfarenheter? 

Kampen pa fackforeningsmoteiia 

Om du ar ensam oppositionell arbetare pa din arbetsplats, tank pa 
att det inte vacker nagot storre foitroende om du kommer p.a ditt 
forsta fackforeningsmote och ar "jatteskarp".och i inlagg efter:in-
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lagg kfitisei:ar alla brister i foretaget och alla svagheter hos sty
relsen. 

Ga inte upp och sag "det ratta" i alla fragor. Man bor forbereda 
sig val och halla korta inlagg. Och man bor ta upp fragor som hiller 
sig pa golvet och inte fordrar omedeib~ revolution. Helst bor m:ari 
inte vara ensam om kritiken. Innan motet bor man tala med·arbets
'kamrater som ar pa sain~a linje sa att flera gar upp och talar. 
Ar man redan en oppositionsgrupp bor gruppen givetvis tillsam
mans forbered-a motet. .Fordela uppgifter, bestamma vilka fragor 
man skall agera i, vilken linje man.,skall ha, planera inlaggen m.m. 

Fackforeningsmotena ar i allmanhet torra. Dagordningen upptar 
ofta hara rapporter. Man bor .pa olika satt se till att viktiga fragor 
tas upp. Vack opinioner bland kamraterna. Begar mote kring spe
ciella fragor. Sand in skrivelser till styrelsen. Ta reda pa hur dag
ordningen skall faststii.llas enligt stadgarna. I de flesta fall sker det
ta . pa motet. Forsok med en pun.kt for ovriga fragor om du anser 
att det .finns nagot viktigt att ta upp som inte gar in under. nagon 

· annan .pun.kt. 
Forsoker styrelsen Mila undan de viktiga fragoma fran med

lemsmotena eller om den i ovrigt ar dalig sa blir det atminstone 
arsmote en ·gang om.aret. Dci finns det mojlighet att viilja in kam
rater som biittre lyssnar. pa medlemmarna. Pa det fackliga baspla
net fungerar fortfarande ·demokratin. 'Medlemmarna valjer sjfilva 
sina fOrtroendeman i direkta val. En annan sak ar att smamygel 
kan forekomma, men det kan ocksa sagas att det finns arb~tsplat: 
ser dar det ar svart . att .fa fram folk som tar· pa sig fackliga for
troendeuppdrag. 

Tank pa - om det fors en da.lig facklig politik - att alla som sitter 
i de lokala fackstyrelserna inte ii.r medvetna klassforrii.dare. Otta 
star de .sjalva pa arbetarnas sida, men de har tappat orken eller 
tron pa att migot kan goras. Behandla inte dessa som om du bade 
Geijer eller migon av de verkliga storpavarna framfor dig. 

Till arsmotet kan medlemma,rna ocksa Iamna in motioner och 
skrivelser och. dar.med vacka vi.h.-tiga fragor. Ta reda pa hur langt 
fore motet motioner ska Iamnas in for att bli upp~gna. 

Korn ibag· - ·a.ven. om du ar ensam och kanner dig osaker - ga 
alltid pa· fackforeningsrµotena. Ofta. traffar du dar nagon ii.ldre 
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erfaren arbetare som tar upp viktiga fragor som du sen kan ta kon
takt med och Iara dig av. 

Fackligt arbete fordrar konskaper 

Det fackliga arbetet fordrar kunskaper. Det bor man vara medve
ten om aven om man inte ska stalla kraven sa hOga pa sig sjalv att 
man inte vagar ta nagra uppdrag eller yttra sig pa moten for att 
man kan for lite. Naturligtvis bor man sa snabbt som mojligt satta 
sig in i det fackliga arbetet. Det finns en hel del specialkunskaper 
att inhamta: motesteknik, kollektivavtal, arbetarskydd, forbunds
stadgar, overenskommelser for foretagsnamnder, ackord, arbets
studieavtal m.m. Studier kan bedrivas pa egen hand eller i oppo
sitionsgruppen, men det ar mycket viktigt att vi deltar i studiecirk
lar pa arbetsplatsen och pa fackliga intematkurser. A.venom inter
natkurserna har en "samarbetsvanlig" uppliiggning bor de inte av
visas. De kan anvandas som slipsten och det finns mycket fack
kunskaper att hamta hem. De fackligt-politiska samtalen pa sma
timmarna med fackligt aktiva fran olika branscher brukar vara 
mycket Iarorika. Da bedrivs det i allmanhet en hard kurskritik. 

Beharskar man !agar, avtal och motesteknik blir det liittare att . 
bedriva savfil den lagliga som icke lagliga fackliga kampen. Vi ska 
inte overlata till fackforeningspamparna och deras handgangna 
man att ensamma sitta inne med dessa kunskaper och uttolka dem 
f6r arbetarna. En nonchalant installning fran var sida pa denna 
punkt gynnar endast byr:ikraterna och arbetskoparna. 

Kampen pa styrelseniva 

Manga fackligt oppositionella arbetare stills idag infor fragan om 
de ska stfilla upp i val for fortroendeposter i facket. 

Det ar inte svart att bli foreslagen. For det kravs ofta inte mer an. 
att man visat intresse for den fackliga kampen och ar beredd att 
gora nagot. Det storsta problemet hittills har faktiskt varit att de 
progressiva arbetarna ofta tvekat att ta pa sig detta arbete. Install
ningar som att "man nog inte kan gora nagot i styrelsen" och att 
"man maste jobba med en massa ointressanta saker forutom de 
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stora viktiga uppgifterna" har lagt hinder i vagen. Manga har ock
sa tvekat att ta pa sig uppdrag innan de ar kanda eller har st6d av 
varenda kamrat pa jobbet. 

Har maste det ske en forandring! Vilka tjanar pa att vi inte stal
ler upp - att de klassmedvetna och kampvilliga arbetarna inte del
tar i kampen pa alla nivaer dar det ar mojligt? 

Alla vara hittillsvarande erfarenheter sager oss att vi har nytta 
av att ha pilitligt folk i fackstyrelserna. 

Genom att arbeta i styrelserna far vi ofta en inblick i och over
syn over forha!landena. Vi far information och fakta som vi inte 
skulle fa om vi inte satt dar. 

Vi far mojlighet att ta kontakt med arbetare som vi annars skul
le ha svart att kontakta. Vi har lattare att fa ut vara asikter i olika 
fragor och vi kan i handling visa att vi star pa arbetarnas sida i var
je konkret fraga. Vi blir kanda och ger arbetarna mojlighet att var
dera vart arbete. 

Genom att ha representanter i klubbstyrelserna far vi mojlighet 
att. kombinera kampen pa arbetsplatserna med kampen vid for
handlingsbordet. I och med att vi valjs in i en facklig styrelse god
kanner vi inte alla !agar och paragrafer. Vi utnyttjar var stfillning 
for att fOra kampen med alla medel, bade lagliga och icke lagliga 
och for art avsloja och bekampa den anti-fackliga lagstiftningen och 
alla odemokratiska LO-paragrafer. 

Pa vissa arbetsplatser i dag fungerar de lokala fackliga ledarna 
ocksa som ledning f6r kampen pa verkstadsgolvet. I viktiga for
handlingssituationer kan darmed arbetarnas krav understrykas med 
maskningsaktioner eller dylikt. Denna samverkan av olika kamp
former ar ofta den viktigaste forutsattningen for en framgangsrik 
lokal lonekamp. 

Men vi far inte sitta i styrelsen utan att g6ra mi.got. Vi maste an
vanda var position. lsolera dig aldrig f ran golvet. Det ar dar for
handlingarna avgors. lnformera arbetama om vad som hiinder. Ar
beta aktivt for att fd fram deras asikter. 

Reservera dig om det fattas felaktiga beslut i viktiga fragor. For 
ut dem for diskussion bland arbetskamraterna. Och skriv aldrig 
under nagra Stora och principiella ·uppgorelser innan arbetarna 
godkant demi en omrostning eller pa ett mote. De principer vi vill 
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genomfora pa hOgre fackliga nivaer maste forverkligaS pa bas
planet. 

Kampen pa hOgre nivaer 

Vi bor inte heller forsumma att arbeta pa an.nu h6gre nivaer inom 
fackf6reningsr6relsen. Vi skall ta de uppdrag arbetarna vill ge oss 
pa alla nivaer. Hogre upp i hierarkin har vi goda m6jligheter att 
satta kappar i hjulen for byrakratema och vi kan avsloja dem och 
deras knep for en allt st6rre krets av arbetare. Vi kan ocksa satta ett 
avsevart tryck pa forbundsledningarna om vi kommer med i av
talsrad och dylikt. 

Laget ar inte heller sa att en opposition pa hogre fackliga nivaer 
behover sakna direkt stod fran golvet. Tvartom. Genom att sitta i. 
avdelningsstyrelser etc. kan vi tillsammans med arbetarna pa en 
arbetsplats pressa pa samarbetsman pa lagre nivaer, i klubbstyrelser 
t.ex. 

Pa ett foretag dar det uppstod en kampsituation under hOsten 
1971 bestod klubbstyrelsen av samarbetsman som gjorde allt for att 
hindra kampen. Men genom att fora kampen pa alla nivaer inom 
facket hade de oppositionella arbetarna anda lyckats vfilja en bra 
ombudsman. Genom att ombudsmannen stod ratt kunde arbetar
na genom honom eliminera det hinder som styrelsen utgjorde. Det
ta hade varit om6jligt om de betraktat kampen ino!!l avdelnings
styrelsen som ovasentlig. 

Fragor: 1. Hur far man arbetskamraterna fackligt intresserade och 
aktiviserade? 
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2. Hur ska ett fackligt mote forberedas och hur bOr man 
upptrada pa detta? Har du konkreta exempel pa hur 
du gjort? 

3. Kan du ge exempel pa hur bristande kunskap i fack
ligt~tekniska fragor lett till bakslag i kampen? 

4. Kan du ge exempel pa hur en pilitlig arbetarrepresen
tant i fackstyret varit arbetarna till gagn? 

Kampens former 

"Fortryckare och fOrtryck:ta stod i standig motsattning till varandra, fOrde 
en oavbruten, an dold, iin oppen . . . kamp." 
Marx, Engels: Kommunistiska manifestet. 

Nar arbetarna pa en arbetsplats star enade bakom ett krav giller 
det ocksa att fa igenom det. En sak ar saker - inte avstar kapitalis
terna frivilligt ett nickel av sina profiter eller nagot av sin makt
stallning. Darfor kommer alltid fragan om vilka kampformer som 
skall anvandas upp. 

De icke lagliga strejkerna ar arbetarnas skarpaste vapen i den 
ekonomiska kampen och for att pavisa och forandra missforhallan
dena pa arbetsplatsen. Men strejker ar inte den enda form.en for 
kamp. Patryckningarna trappas i allmanhet upp nar motsattning
arna skarpts kring en viss fraga. Strid for stridens egen sku!l vill 
medlemmarna inte ha. De vill ha igenom sina krav och inte raka 
ut for nagra forsiimringar. 

Darf6r paborjas en strejk for det mesta f6rst da arbetarna en 
langre tid forsokt fa igenom sina krav pa andra satt och da eri 
strejk framstar som den enda utvagen. For att en strejk skall kun
na utlosas och foras till seger kravs ocksa i de fiesta fall att arbetar
na tidigare lart sig bemastra andra kampformer som sarnmansvet
sat dem, tranat och mobiliserat dem for strejkkampen. 

Kampen spanner saledes over ett stort fa.It bade utom och inom 
fackets ramar. Det vore fel att stalla upp nagon antingen allt-eller
intet paroll. 1970 var det 31 000 arbetare som strejkade. Det var 
betydligt fler av LO:s 1,7 rniljoner medlemmar som deltog i andra 
mer eller mindre doJda fackliga aktioner. 

Olika aktioner och kampformer 

Det ar som sagt inte alltid nodvandigt att ta till strejkvapnet for 
att ta igenom stiillda krav. A ven andra former av kamp kan leda 
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till seger. Det giller for de drivande och fackligt medvetna arbetar
na att noga undersoka situationen pa arbetsplatsen, att undersoka 
vilka krav som stills och hur la.get ar bland olika grupper av ar
betarna. De maste sen forsoka formulera kraven ratt och besluta 
om kampformer som bade kan ena arbetarna och leda till seger. 
Det forstnamnda ar inte det minst viktiga. Kraven bOr samman
fatta och precisera arbetarnas asikter i de viktigaste fragorna. De 
bor formuleras sa att sa gott som alla pa den aktuella arbetsplatsen 
sluter upp bakom dem. Ta inte med en massa sekundara fragor om 
det finns risk for att de kan splittra arbetarfronten. 

Vilka kampformer skall da valjas? 
Ocksa har maste forst sagas att det avgorande ar att arbetarna 

sjfilva analyserar liiget och valjer de metoder for kampen som bast 
tjanar dem i deras situation. De exempel som kommer att ges har 
bor darfor ses for vad de ar - just exempel och inte som mallar for 
kampen pa varje arbetsplats. 

Ofta racker det med hot om strejk for att arbetarna skall fa ige
nom sina krav. Det brukar vara bra for att hOja temperaturen vid 
viktiga forhandlingar. Men det giller ocksa att arbetarna visar upp 
en stark beslutsamhet och att de ar beredda att ga till verket med 
sitt hot om sa skulle kravas. 

Ett exempel pa denna taktik kan vi hamta fran Sandvikens Jarn
verk. Vid hardningsavdelningen dar hade fortjansten lange varit 
dilig och forhandlingar fordes under vintern - 70. Dessa stranda
des av foretaget och hanskots till central forhandling. Sen hande 
ingenting. Arbetarna fick ga med sin diliga lOn. 

Pa ett mote beslot de da att om inte forhan~ingarna kom igang 
fore den 25 augusti skulle de ga i strejk. Foretaget vligrade forst 
att ens ta emot en skrivelse i fragan, men nar de forstod att arbetar
na menade allvar och sag att enheten och beslutsamheten var 
orubblig borjade direktorerna darra i knavecken och den 25 med
delade de att forhandlingama skulle tas upp omedelbart. 

Men ocksa det oppna strejkhotet ar en ganska avancerad kamp
form. En metod som ofta ger goda resultat lir att inleda kampen 
kring sina krav med mindre avancerade stridsatgarder, sa tilltagna 
att de i varje fas kan ena alla arbetare. Aktionema kan vara myc
ket skiftande. Extra fackmoten kan inkallas. Arbetet avbryts for 
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arbetsplatsmoten. Petitionslistor gar runt. Delegationer uppvaktar 
facket eller foretagsledningen. Byggarbetarna sitter kvar i bodarna. 
Overtiden skars ned. Arbetstempot dras ·ned till normalarbetstakt 
eller mindre. Ovanligt manga kan plOtsligt bli sjuka, osv. 

Med dessa kampmetoder kan man ofta vinna omedelbara segrar 
men om de ar otillrackliga maste striden trappas upp steg for steg. 
Efter att arbetama nu· sammansvetsats genom de tidigare atgiirder
na och samtidigt sett att dessa varit otillrackliga brukar det vara 
lattare att na enighet liven kring mer avancerade former av kamp. 

Som ett bra exempel pa denna taktik kan vi namna hamnarbe
tarnas kamp i Gavle 1971. 

En liingre tid hade motsattningarna mellan stuveribolaget och 
arbetarna varit mycket stora. Bolaget ansag sig ha ratt att kora hem 
arbetarna nar det inte hade arbete at dem och att undanhalla dem 
Ion for denna tid. Det stilldes ocksa .or.imliga krav pa overtidsar
bete. 

Arbetarna tog upp diskussionen om vilka kampmetoder de skulle 
tillgripa mot bolaget. Nagra foreslog att en "vild strejk" skulle 
starta omedelbart. Men det visade sig att en stor del av arbetarna 
inte skulle ga med i en strejk och under det forhftllandet f anns det 
ingen grund for en framgangsrik aktion. Istallet kunde alla enas om 
en overtidsblockad. Genom att alla var med fick aktionen ocksa 
kannbara effekter, men bolaget gav annu inte vika. Da forhand
lingarna fortfarande inte gav resultat beslutade arbetama om en 
tvatimmarsstrejk for att demonstrera sin beslutsamhet och sam
manhfillning. Sektionsstyrelsen avgick. 

Vissa arbetare ansag nu att Iii.get var moget for en Iii.ogre strejk, 
men manga var fortfarande tveksamma. Det gick emeIIertid att fa 
med ii.ven de tvekande pa en blockad mot JOrdagsarbete. Kampen 
kring overti.dsblockaden hade Jagt grunden tor denna enhet. Och 
den gav resultat. · 

I slutet av juli gav bolaget upp. Result!itet blev frivillig overtid 
och ordentliga fOrbattringar jiimfort med det gamla avtalet. - . 

Fraga: Vilka kampformer har anviints pa din arbetsplats? 
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Strejken 

Strejken ar det viktigaste vapnet i arbetarnas hander i den ekono
miska kampen. Den slar hardast mot arbetskoparna och inget hojer 
medvetandet, kampviljan och sammanhallningen som en strejk. 
Men samtidigt kan en misslyckad strejk - som inte ar val forbe
redd, som arbetama inte star enade bakom och som har dalig led
ning - fa skadliga konsekvenser. 

.A ven i strejkkampen giller det att bygga taktiken pa riktiga iakt
tagelser och undersokningar. Detar manga faktorer att ta hansyn 
till. Ska strejken vara tidsbegransad eller ej, vilka ska vfiljas till 
ledningen, hur ska forhillandet mellan strejkledningen och facket 

Den stora gruvarbetarstrejken inleddes med en sittstrejk i truckverkstaden 
i Svappavaara. 
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vara, ska alla arbetare med eller ska strejken utformas som en 
punktaktion, osv. 

Det forsta fragan gfiller ar forberedelserna. Att ga ut i en strejk 
med daliga forberedelser ar oftast ett farligt foretag. Undersok
ningar, varderingar av de egna och motstandarens krafter bor vara 
gjorda - handlandet maste bygga pa nyktra analyser och inte pa 
kanslor och forhoppningar. 

Da det finns tecken pa att en konflikt vaxer fram, att det handlar 
om kamp eller underkastelse, maste de fackligt medvetna arbetarna 
gora klart for sina kamrater att en sammandrabbning vantar. Pro
pagandan maste inriktas pa att arbetarna maste ta saken i egna 
hander och att de inte kan lita till fackbyrakraterna. Endast arbe
tarnas egen kamp kan ge seger. 

De krav som skall stallas maste ha diskuterats noggrant bland 
arbetarna sa att alla star enade bakom dem. 

Diskussioner om taktiken for att fora kampen vidare och ut
veckla den fran inledningsskedet maste ocksa ha forts. Vissa pla
ner for olika mojliga utvecklingar bOr ha skisserats. Forberedelser 
for att valja och bereda vagen for en strejkkommitte maste ocksa 
goras innan strejken paborjas. 

Strejkkommitten 

For att en bra strejkkommitte skall kunna vfiljas ar det viktigt att 
den fackliga kampen fors standigt pa arbetsplatsen. Da kan arbe
tarna genom egna erfarenheter i strejksituationen avgora vilka 
kamrater som ar lampliga att stfillas i ledningen. 

Ett typiskt exempel pa hur franvaron av facklig kamp gjorde det 
omojligt for arbetama att utse en bra strejkledning ifr gruvstrejken. 
Dar valdes flera daliga "arbetarrepresentanter" till strejkkommit
ten pa grund av att de inte provats i den dagliga kampen pa ar
betsplatsen. Vacklande kamrater i strejkkommitten bar aven kun
na bytas ut om det ar strejkfrontens vilja. 

Strejkledningen bOr besta av principfasta arbetare som heist 
representerar olika grupper bland arbetarna. Om en oppositionell 
grupp varit driva.nde i forarbetet iir det viktigt att de forsoker fa 
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med arbetare fran olika politiska lager i strejkkommitten. Dar
emot ar det viktigt att arbeta for att inga representanter for de 
"samarbets" -villiga fackbyrakratema tas med, om inte alldeles 
speciella skfil .skulle tala for detta. 

Ratt tidpunk.t for strejken maste ocksa vfiljas. Detta kan vara 
avgorande for hur den skall lyckas. Forsok att fa tillgang till ·or
der och bestfillningar till foretaget innan ni gar ut. Ett hart men 
tidsmassigt kort slag vid ratt tidpunkt ar effektivare an en iangt 
utdragen strejk vid fel tidpunkt. Tank t.ex. pa metallstrejken som 
beskrevs i det historiska avsnittet. 

Kampens gang 

Aterigen - studera noggrant situationen for att la.gga upp takti
ken. Ta hansyn till alla faktorer och bygg inte pa ytliga stfu:nningar 
utan pa de faktiska betingelserna for kampen. 

For att fa ett exempel pa hur en riktig studie av verkligheten 
kunde la.ggas till grund for en riktig taktik kan vi titta pa strejken 
vid Bofors under foi:sommaren 1971. 

Forhandlingarna med bolaget om ett skifttillagg pa en krona i 
timmen bade brutit samman. Missnojet bland arbetarna var stort. 
Men samtidigt stod semestrarna for dorren och utgangslaget fOr en 
strejk var inte sarskilt gynnsamt. Det hade varit omojligt att ena 
arbetarna kring en utdragen strejk. 

Men det fanns arbetare som gjorde en riktig vardering av Ia.get. 
Om det var omojligt med en lang, perspektivlos strejk - hur skulle 
det da vara med en kortare? En strejk under tva dagar for att de
monstrera beslutsamheten och missnojet. Efter dessa tva dagar 
kunde forhandlingar ater tas upp - men nu med helt nya styrkefor
hfillanden vid bordet. Skulle bolaget anda saga nej till kraven skul
le arbetarna trli.ffas igen for att diskutera fortsatta atgarder. Tak
tiken genomfordes och ledde till framgang. Arbetskoparna gick . 
med pa kravet om en kronas skifttillagg strax innan deras frist 
gick ut. En kort men slagkraftig strejk som var byggd pa en rorlig 
taktik och som enade alla arbetare gav seger trots ett ogynnsamt 
utgangslage. 
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Dd striden viil iir igdng hiinger mycket pd strejkledningen. Dar
for ar det viktigt att valet av den varit vfil forberett och att alla 
anstrangningar gjorts for att Mila de diliga fackforeningsbyrakra
terna och deras handgangna man ftan strejkledningen. Det har 
visat sig att i de strejker vi haft i Sverige de senaste aren sa har 
svaghetema i ledningen oftast varit den flaskhals som gjort det 
omojligt att na battre resultat an vad som erhallits. Kapitalistema 
har kunnat utnyttja svaga och vacklande element inom strejk
ledningen for sina syften. Att det bland arbetama finns folk som 
ganska Hitt faller till foga infer borgamas och fackf orenings
pampamas hot ar ocksa ganska naturligt med tanke pa att klass· 
kampen trots allt inte ar sarskilt utvecklad annu. 

Darfor maste vi alla vara ytterst uppmarksamma pa denna svag-

het. 
Strejkledningen maste standigt halla kontakt med hela strejk

fronten och far inte isoleras. Den maste kontinuerligt rapportera 
om forhandlingar och om situationen i ovrigt till arbetarna. (I 
gruvstrejken t.ex. gick strejkledningen med pa att forhandla med 
bolaget isolerat fran arbetama. Dessa misslyckades darfor med att 
i tid avsloja de vacklande elementen i strejkkommitten och de 
bra representanterna i kommitten forsummade att mobilisera 
arbetarnas stod for kampen vid forhandlingsbordet.) Strejkledning
en maste helt understfillas arbetarnas kontroll och det maste finnas 
mojligheter att byta ut vacklande element. 

Avgorande for utgangen av strejken ar hur arbetama hills mo
biliserade kring kraven. Det ar demoraliserande att ga sysslolos 
hela dagarna och man kan forlora kontakten med kampen. 

Arbetama maste hela tiden aktiveras med moten, demonstra
tioner. En strejktidning bOr goras, strejkvakter organiseras. Arbe
tare bor sandas ut till andra arbetsplatser och orter for att infor
mera om strejken och vinna andra arbetares stod. Studiecirklar och 
kulturverksamhet kan sattas igang om strejken .blir lang. 

Strejkledningen maste lagga stor vi.kt vid att se till sa att de strej
kande inte skars av fran det stOd de kan fa utifran och av andra 
arbetare. Postgiro bor genast inrattas och appeller om ekonomiskt 
stOd bor snabbt ut. Blir strejken langvarig bOr mojlighetema till 
stOd- och sympatistrejker undersokas. (Under gruvstrejken erbjod 
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sig arbetarna i Narvik att genomfora en strejk som hade satt stopp 
for utskeppningen av den malm LKAB bade pa lager. Detta hade 
snabbt satt LKAB pa kna, men strejkkommitten avbOjde erbju
dandet.) 

Avtal 

En strejkledning kan inte inta standpunkten "allt eller intet". Led
ningen maste alltid vardera klasskrafternas styrka och forsta att 
anpassa taktiken efter liiget. Sjfilva uppgorelsen eller avtalet ar 
ofta en kompromiss - en fixering av styrkeforhillandena med han
syn till det konkreta fa.get. Vi bor se det som ett vapenstillestand 
som vi ingar da det inte finns mojligheter att fa ut mer av kampen 
for tillfallet. 

Ett avtal ar framst en taktisk fraga. 
Lika viktigt som det ar att starta en strejk vid ratt tidpunkt ar 

det att avblasa den i ratt tid. Man maste se till att laget inte kors i 
batten.Dakan man bli tvingad att sluta ett a val da man inte Hing
re har ordentliga maktmedel i sin hand. !bland kom.mer man inte 
langre an man gjort. Det galler da att utnyttja liiget for att sluta 
ett avtal innan ens liige forsamras igen. 

Men en sak ar viktig i ett sadant fage - alla uppgorelser maste 
understfillas strejkfronten for beslut. Detta ar nodvandigt for att 
arbetarna skall ha full kontroll over ledningen och det kan ocksa 
vara till st6d for strejkkommitten som kan hanvisa till arbetarnas 
mening i trangda forhandlingssituationer. Omrostningsforfarandet 
ar ett vapen som ytterligare skjuter over styrkeforhillandet till 
arbetarnas forman. 

Hur bor en fackf oreningsstyJ:else stfilla sig da en illegal strejk 
utbryter? 

En fackforeningsrepresentant ar enligt kollektivavtalslagen skyldig 
att forsoka hindra illegala strejker. Om medlemmar .av en klubb
eller sektionsstyrelse deltar i en illegal strejk kan darfor fackfor-
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eningen domas till skadestandsskyldighet. For att inte agera strejk
brytare men inte heller dra pa faclCet skadestand bor normalt en 
klubbstyrelse avga da en strejk utbryter. Packet har da formellt 
inga valda representanter som kan alaggas ansvar. 

Men inte heller i denna fraga kan vi pa fOrhand ta svaret for helt 
givet. I vissa liigen kan det vara riktigt att bilda strejkkommitte 
och att styrelsen eller nagra i styrelsen sitter kvar och uppratthiller 
arbetet under det att alla ovriga arbetare strejkar. 

Den avgorande fragan ar i vilket syfte styrelsen arbetar. 
Vid Adalsstrejken sommaren 1970 arbetade styrelsen under strej

ken, men inte for att sabotera strejken utan undga att forbundet 
slog ihop avdelningen med andra avdelningar till en storavdelning, 
vilket i framtiden skulle allvarligt forsvarat en bra facklig kamp i 
den aktuella hamnen. 

Fragan ar alltsa inte alltid sa enkel. Oftast ar det ratt att avga. 
!bland att fortsatta jobbet. Om styrelsen ar bra finns det ocksa 
manga mojligheter till ett samspel mellan fackstyrelsen och en 
strejkkommitte. 

Hur staller vi oss till forbundsstrejker ledda av byr.ikrater? 

Under de senaste avtalsrorelserna har missnojet bland arbetarna 
varit sa start att LO-ledningen tvingats dra ut pa tiden, forstora 
upp sma motsattningar mellan sig sjfilva och SAF och till och med 
skramla lite med strejkvapnet - dock utan att anvanda det. 

Alltefter som klasskampen skarps kommer detta spel att oka i 
omfattning och vi fir rakna med att vissa LO-forbund kan ga ut i 

~ strejker. Vi maste darfor vara beredda pa att avgora hur vi skall 
stalla oss i en sactan situation. 

Om de ledande forbundspampama startar en strejk beror det 
troligen framst pa tva saker. De har tvingats ut av arbetarna och 
vill "liitta pa trycket" underifran och de siktar till att leda strejken 
till nederlag for att ge arbetarna en lii.xa. 

Vi maste noggrant analysera orsakema till varfor pamparna gar 
ut med en strejk och gora en vardering fran fall till fall. Byrilia
ternas avsikter kan dock inte hindra oss fran att stodja en strejk 
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som arbetarna tvingat fram och vill ha. Var uppgift under kam
pens gang blir att kritisera och avsloja ledningens alla fOrsok att 
uppge arbetarnas krav och att smussla med arbetskoparna. Vi 
maste mobilisera medlem.marna till aktivitet i kampen och fOrbe
reda val av en strejkkom.mitte. Kanske vfilja en redan pa ett tidigt 
stadium fOr att satta tryck pa kapitalisterna och byriliaterna. 

Samtidigt som vi f6rbereder f6r arbetarnas eget overtagande av 
strejkledningen maste vi se upp. sa att byrakraterna inte far nagra 
mojligheter att isolera oss. fran den stora massan av arbetare med 
tal om splittringsfOrsok och liknande. 

TRYCKARNAS TIOPUNKTERSPROGRAM 
I. 

:Criittid, 30 minuter 

2. 
Fler dU8ehar. Bastu i direht 
anslutning till tr:iittr1nn.naet 

3. 
Siirshilda sllap ttll arbets• 
hladerna 

4. 
Ljudisolerat oel1. rynaligt 
pausruna 

J. 
Bationalisering ae arh• 
dragningen 

6. 
Ljudabsorberande eiiggar 
i tryelihallen 

7. 
Medbestiininrande eid 
inhop ae pressar oela 
nsashiner 

8. 
Ny ledighe'9nyehel naed 
naer saninsanhangande 
lritid- Ledigt neinst ear 3 :e 
sondag 

9. 
Extra sensestereeella for 
iildre arbetare -
tjiinsten1annens gubbeeella 

IO. 
FortlOpande Htbildning 

DN-tryckarnas lokala Tio-punktsprogram fran 1970. 
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Fragor: 1. Vilka atgarder bor ni vidtaga pa er arbetsplats redan 
nu fOr att kunna ga segerrika ur en framtida strejk? 

2. Det finns de som menar att strejker ar bra for att de 
hojer arbetarnas medvetenhet men att det ar en mindre 
viktig fraga om de leder till fOrbattringar for arbetar
na. Vad sager du om dessa ideer? 
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Bilagor 



Bilaga 1 

Lag om kollektivavtal 

§ 1 

Avtal mellan arbetsgivare eller forening av arbetsgivare och fack
forening eller annan liknande forening av arbetare om villkor, 
som skola Janda till efterrattelse for anstallning av arbetare, eller 
om 'forhallandet i ovrigt mellan arbetsgivare och arbetare skall 
upprattas skriftligen. Har skriftligt forslag till avtal godkants 
genom brev eller har avtalets inneha.11 upptagits i protokoll, som 
till riktigheten vitsordats pa satt partema overenskommit, vare det 
ock gallande. 

Sasom arbetare skall vid tillampningen av denna lag aven an
ses den som, utan att anstfillningsforha.Ilande foreligger, utfor ar
bete for annans rakning och darvid till denna intager en beroende 
stallning av vasentligen samma art som en arbetares till arbetsgi
varen; och skall den for vars rakning arbetet utfores anses sasom 
arbetsgivare enligt lagen. 

Betraffande kollektivavtal, varom i forsta stycket sags, och verk
ningarna darav skall galla vad i denna lag stadgas. 

Om avtalet enligt forsta stycket avser villkor i fraga om hyres: 
forha.Ilande som beror av anstfillning, ager avtalet i denna de! ver
kan som kollektivavtal endast i den man det gfiller fraga som avses 
i 3 kap. 33-35, 40, 46-55 eller 67 § lagen den 14 juni 1907 (nr 36 
s. 1) om nyttjanderatt till fast egendom och under forutsattning att 
det pa arbetstagarsidan slutits eller godkants av organisation som 
enligt Iagen den 11 september 1936 (nr 506) om forenings- och fOr
handlingsratt ar att anse som huvudorganisation. 

Bestammelser i denna lag, som hava avseende a forening av 
arbetsgivare eller arbetare, skola aga motsvarande tillampning a 
fOrening eller forbund av flera siidana foreningar, och skall, da 
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fraga ar om dylik sammanslutning, vad i denna lag sags om med
lem i forening gfilla om de anslutna foreningama, sa ock om deras 
medlemmar. 

§2 

Kollektivavtal, som slutitsav forening, vare betraffande yrkesgrup
per och omriide, som avses i avtalet, bindande jamvfil for medlem 
i foreningen, vare sig han intratt fore eller efter avtalet; dock ej i 
den man han redan ar bunden av annat kollektivavtal. Uttrader 
medlem, upphore han ej pa den grund att vara bunden av avtalet. 

§3 

Har mellan arbetsgivare och arbetare, som aro bundna av samma 
kollektivavtal, traffats overenskommelse om villkor, som innebar 
avvikelse fran kollektivavtalet, vare overenskommelsen ej gallande 
i vidare man an avvikelsen ma anses tillaten enligt kollektivavtalet. 

§4 

Arbetsgivare eller arbetare, som aro bundna av kollektivavtal, ma 
under den tid avtalet ar gallande icke vidtaga arbetsinstfillelse 
(lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan darmed jamfor
lig stridsatgard: 

1. pa grund av tvist om a vtalets giltighet, bestand eller ratta inne
bord eller pa grund. av tvist, huruvida visst forfarande strider 
mot avfalet eller mot vad i denna lag stadgas; 

2. for att astadkomma andring i avtalet; 
3. for att genomfOra bestammelse, avsedd att trada i tillampning 

efter det avtalet utlupit; eller 
4. for att bispringa annan i fall, da denne icke sjfilv ager vidtaga 

stridsatgard . 

Ar forening eller medlem dari bunden av kollektivavtal, ma fOre
ningen ej anordna eller eljest foranleda stridsatgard, som enligt 
forsta stycket icke ar lovlig, ej heller genom Iamnande av under-
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stOd eller pa annat siitt medverka vid olovlig stridsatgiird, som 
medlem vidtagit. Forening, som sjiilv iir bunden av kollektivavtal 
vare jiimviil pliktig att soka hindra sina medlemmar att vidtaga 
olovlig stridsatgiird eller att, om sa redan vidtagits, soka forma 
dem att hiiva den. 

Vad i denna paragraf stadgas skall giilla, iinda att avtalet inne
hfiller bestiimmelse, som strider hiiremot. Har i kollektivavtal upp
tagits f6reskrift om liingre gaende forpliktelse, liinde den till efter
riittelse. 

§5 

Ar kollektivavtal, for vars upphorande fordras uppsiigning, a ena 
sidan eller bada slutet av flera, age part att for egen del uppsaga 
avtalet hos en eller flera a andra sidan. Har avtal sfilunda uppsagts 
till viss tid endast vad angar nagra parter, och vill annan part a 
den sida, fran vilken uppsagning skett, eller part a andra sidan 
samtidigt helt eller delvis frantrada avtalet, ma han verkstalla upp
siigning inom tre veckor efter den dag, da uppsagning eljest skolat 
senast verkstiillas, eller, om den avtalade uppsagningstiden under
stiger sex veckor, inom hiilften av uppsagningstiden. 

§ 6 

Uppsagning av kollektivavtal skall ske skriftligen eller genom tele-
gram. · 

Darest meddelande om uppsagning, under mottagarens senaste 
kanda adress, inlamnats for befordran med post eller telegraf sa 
tidigt, att det bort framkomma under tid, inom vilken uppsagning 
ma verkstallas, skall uppsagning anses hava skett, av~n om med
delandet ej ratteligen framkommer. 

§ 7 

Har arbetsgivare, arbetare eller forening, som ar bunden av kol
lektivavtal, gjort sig skyldig till f6rfarande, som i synnerlig man 
strider mot avtalet eller mot vad i denna lag stadgas, och finnes 
forfarandet vara av vasentlig betydelse for avtalsforhclllandet i dess 

194 

helhet, ma yrkande av part a andra sidan avtalet kunna av arbets
domstolen forklaras icke vidare vara gallande. 

Ar avtalet a nagondera sidan eller bada slutet av flera, och har 
i tvist mellan allenast vissa parter i avtalet detta forklarats icke 
skola galla i avseende a dcm, age annan part a den sida, fran vilken 
talan vackts, eller part a andra sidan inom tre veckor fran det 
domen gavs uppsaga avtalet att omedelbart upphora att galla i vad 
honom angar. 

Darest i anledning av vackt talan visst forfarande forklarats 
strida mot kollektivavtal· eller m:ot bestammelseina i denna lag, 
men rattelse det oaktat ej sker, ma arbetsdomstolen, anda att fall, 
som avses i forsta stycket, ej foreligger, pa yrkande forklara, att 
a motsidan arbetsgivare, arbetare eller forening skall, sa lange 
rattelse ej skett, vara befriad fcl.n, sa.dan forpliktelse enligt avtalet 
eller denna lag, vars fullg()rande med hiinsyn till det otillatna for-
farandet finnes icke skiiligen kunna pafordras. · 

§ 8 

Asidosatter arbetsgivare, arbetare. eller f6rening sina forpliktelser 
enligt kollektivavtal eller denna lag, galde diirav uppkommen 
skada. 

Vid bedomande om och i vad man skada uppstatt skall hansyn 
tagas aven till intresset i avtalets uppratthallande och ovriga sada
na omstandigheter av annan an rent ekonomisk betydelse. 

Om med hansyn till .den skadevallandes ringa skuld, den skade
lidandes forhallande i avseende a tvistens uppkomst, skadans stor
lek · eller omstiindigheterna i ovrigt finnes skli.ligt, ma skadestan
dets belopp nedsattas; fullstiindig befrielse fran skadestandsskyl
dighet ma ock iiga rum. Ej ma i nagot fall skadestand 8.domas 
enskild arbetare till hogre belopp fin tva hundra_ kronor. 

§9 

Aro flera ansvariga fOr skada, skall skadestandsskyldigheten dem 
emellan fordelas · efter ·den storre eller mindre skuld, som provas 
Iigga envar till last. 
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Bilaga2 

Huvudavtal 

r:zellan_ Svenska Arbetsgivaref oreningen och LAndsorganisationen 
z Sverzge (med diiri tir 1947, 1958 och 1964 vidtagna iindringar) 

Genom efte~ol~ande ~ellan Svenska Arbetsgivareforeningen och 
Land~or~arusationen i Sverige traffade huvudavtal forbinder sig 
orga01sationerna att utova den verksamhet i arbetsmarknads
namnder och vad darmed sammanhanger. som enligt avtalet an
kommer pa dem, samt att verka for att avtalet blir genom fri over
enskommelse antaget sasom kollektivavtal mellan de till dem ho
rande __ forbunden. I. den .. man sa sker blir avtalet jiimvfil i ovrigt 
med rattsverkan enligt gfillande lag om kollektivavtal bindande for 
arbetsgivareforeningen och landsorganisationen. 

Kap. 1 Arbetsmark:nadsnamnd 

§1 

For handlaggning av fragor, som· ar av allman eller eljest storre 
betydelse for arbetsmarknaden. samt for handlaggning av vissa i 
det ~oljande sarskilt angivna fragor utser arbetsgivareforeningen 
och landsorganisationen en gemensam niimnd, arbetsmarknads
namnden. 

§ 2 

~asom ~kiljeniimnd har arbetsmarknadsnamnden att avgora fol~ 
Jande fragor: 
a) tvister rorande tolkningen eller tilliimpningen av bestam.melser

na i kap. I och II; 
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b) tvister rorande skyldighet att iakttaga varsel vilka omfattas av 
bestammelserna i kap. m §§ 2 och 3; 

c) tvister rorande uppsiigning vilka omfattas av bestiimmelserna i 

kap. m §§ 4 och 5; 
d) eventuell tvist rorande forutsa~tningen for tillampning av kap. 

m § 9; 
e) tvister rorande tolkningen eller tilliilppningen av bestiimmel-

serna i kap. IV. 

Protokollsanteckningar 

1 Att arbetsmarknadsnamnden jiimviil bar viss skiljenamndsuppgift en
ligt avtalen om foretagsniimnder framgar av § 38 i sagda avtal. 

2 Arbetsmarknadsniimnden iir icke behorig att prova pastaende om att viss 
atgiird innefattar fOreningsriittskriinkning. 

§3 

I . paritetisk sammansattning har arbetsmarknadsnamnden att 
liandlii.gga ovriga a niimnden enligt detta avtal ankommande fra-

gor. 

Protokollsanteckningar 

1 Att samarbetsmarknadsniimnden i paritetisk sammansiittning iiven bar 
att bandliigga vissa fragor enligt avtalen om fOretagsniimnder framgar 
av § 37 i sagda avtal. 

2 Gores, da namnden i paritetisk sammansiittning handliigger viss upp
siignings- eller permitteringsfraga, giillande att arbetsgivarens avsikt 
med den vidtagna atgiirden varit att med kringgaende av reglema i kap. 
m § 4 avliigsna viss eller vissa arbetare, skall riktigheten av sadant pa
staende pa begiiran av arbetarparten provas infor arbetsmarknadsniimn

den sasom skiljeniimnd. 

§4 

Arbetsmarknadsniimnden bestar av tre ordinarie ledamoter jamte 
sex suppleanter for dem nan envar av organisationerna. 

Da namnden fungerar som skiljenamnd, ingar i namnden en ·av 
arbetsgivareforeningen och landsorganisationen gemensamt utsedd 
opartisk ordforande. 
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Samtliga ovan angivna ledamoter utses, om ej annat overens
kommes mellan organisationerna, for en tid av tre ar. 

§5 

Beslut i namnden kan fattas endast om nii.mnden ar fulltalig. Da 
namnden fungerar som ·skiljenamnd, ar den dock beslutfor med 
fem ledamoter, bestaende av opartisk ordforande jamte tva av 
vardera arbetsgivareforeningen och landsorganisationen utsedda 
ledamoter. 

Framkommer vid overlaggning till beslut skilda meningar, gal
ler sasom beslut den mening, varom flertalet enar sig. 

§ 6 

I provning av viss fraga ma ej deltaga sadan av arbetsgivarefor
en,ingen respektive landsorganisationen utsedd ledamot, som direkt 
berors av fragan eller li.r styrelseledamot eller funktionar inom av 
fragan berord underorganisation. 

§ 7 

Vid behandling av arende, som ankommer pa namnden, skall 
namnden kalla representant for vederborande forbund att deltaga 
i arendets handlaggning infor namnden men ej i namndens ·beslut. 
Namnden ma liven kunna inkalla av fragan berord arbetsgiva.re el
ler arbetare eller representant for dem att hOras infor namnden. 

§8 

Yid nii.mnden skall fin.n.as en sekreterare fran vardera arbetsgivare
foreningen och landsorganisationen. 

Det ankommer pa namnden att med minsta mojliga tidsutdrakt 
upptaga och slutfora behandlingen av forekommande arenden~ 

Vid namndens sammantraden skall foras protokoll, som justeras 
av bada parter. 
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Kap. II Forhandlingsordning m.m. 

§1 

Uppkommer tvist rorande.arbetsvillkor eller forhfillandet i ovrigt 
mellan parterna, far den icke foranleda vidtagande av atgarder, 
som i § § 7 och 8 avses, innan part sokt att genom fOrhandling 
med motparten pa s.att har nedan foreskrives fa till stand uppgo
relse i tvistefragan. Det aligger part att pa motpartens begaran tra
da i dylik forhandling . . 
· .A ven om forhandling ej kommit till stand skall part anses ha 

fullgjort sin "fOrhandlingsskyldighet enligt forsta stycket, da for for
handling mott hinder~ som icke berott pa honom, eller da motpar
ten utan iakttagande av foreskriven forhandlingsskyldighet vidta
git stridsatgli.rd for tvistens lOsande. 

Med undantag av § 8, punkt. 4, avser bestammelserna i detta 
kapitel icke ~pprattande eller prolongering av kollektivt loneavtal, 
ej heller vidtagande av sympatiatgli.rder eller indrivande av osfri
dig, till b~talni.rig forfallen lOn eller annan ersattning. 

Om sarskild forhandling i vissa .tvister ar foreskrivet i leap. III 
och V. 

Protokollsanteckning 

Bestiimmelsema i kap. II skall icke aga tillampning i den man de kollektiva 
loneavtalen for slirskilda fragor, sasom ackordsregleringar eller dylikt, fOre-
skriver annan ordning fOr forhandling. · 

§ 2 

Vill part i anledning av visst forhallande av andra parten krava 
Ion eller skadestand eller annan prestation, och pakallas for fra
gans Iosande organisatioi:ismassig forhandling, skall framstaIIniilg 
harom goras utan oskaligt drojsmfil. 

Om och i den man det forhfillande, vartill anspraket hanfor sig, 
varit kant a arpetsgivarsidan for vederborande arbetsgivare eller 
hans organisation respektive a arbetarsidan for vetlerborande for
bund eller lokala organisation i _ fyra manader utan att forhand
ling begarts enligt :bestammelsema i detta kapitel, har parten dii.r-
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efter forlorat ratten att pakalla forhandling rorande anspraket. 
Oberoende av sadan kannedom om forha.IJ.andet ar ratten att pa
kalla forhandling forsutten, om och i den man forh<illandet ligger· . 
mer an tva ar tillbaka i tiden. 

Protokollsanteckningar 

1 Genom vad i forsta stycket stadgas avses icke att begransa anvandning
en av direkt overliiggning mellan vederborande arbetsgivare och arbe
tare for utjamnande av meningsmotsattningar. 

2 Betraffande. preskription av ratten till forhandling rorande ansprak pa 
grund av ackordsarbete skall sasom "forM!lande, vartill anspraket hiinfor 

sig", anses den slutgiltiga ackordslikviden. 

§3 

Forhandling enligt bestiimmelserna i detta kapitel fores i forsta 
hand mellan de av fragan berorda parterna pa arbetsplatsen under 
medverkan av lokal organisation, diir sadan finns (lokal forhand-
ling). . 

Lokal forbandling skall paborjas snarast mojligt och senast tva 
veckor fran dagen for dess pakallande, savida parterna ej enats om 
uppskov. 

Da fragans beskaffenhet eller andra sarskilda omstiindigbeter 
ger anledning dartill, ma pa begaran av berorda forbund upptagas 
forhandling direkt mellan forbunden i den ordning, som anges i 
§ 5. 

Protokollsanteckning 

Med lokal organisation forstas organisation, i fOrMllande till vilken for
bundet . enligt stadgar eller praxis utgor narmast bogre forhandlingsinstans, 
sasom forbundsavdelning, verkstadsklubb e.d. 

§4 

Kan uppgorelse ej ernas vid lokal forbandling, ankommer det pa 
part, som vill fullfolja arendet, att hiinskjuta fragan till fOrbandling 
mellan forbunden (central forbandling). Framstiillning om sadan 
forbandling skall av det forbund, av vilket parten ar medlem, 
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goras hos forbundet a motsidan senast tva manader fran den dag 
den Iokala forbandlingen enligt § 9 skall anses avslutad. 

§ 5 

Central forliandling . skall pabOrjas snarast mojligt ocb senast tre 
veckor fran dagen for dess pakallande, savida ej partema enats 

om uppskov. 

§6 

Forhandling skall bedrivas med nodig skyndsamhet ocb skall diir
vid foras protokoll, som justeras av bada parterna. 

§ 7 

Part ma ej i fraga om tolkning eller tilliimpning av kollektivavtal 
eller i annan tvist, som det enligt 11 § lagen om arbetsdonis~ol" an
kommer pa denna domstol eller skiljeman att avgora, pakallii sa
dant avgorande, forran ban fullgjort sin skyldigbet att forhandla 

i fragan. . 
Om part efter forhandling vill underkasta fraga, som avses i § 2 

forsta stycket, arbetsdomstolens eller skiljemans provning, skall sa 
ske geii9m ingivande av stiimningsansokan till domstolen respek
tive pakallande hos motparten av skiljemannaforfarande senast 
tre manader fran den,dag forbandling enligt .§ 9 skall anses avslu
tad. Forsummar part detta, ar ban forlustig ratten till t.alan. 

Vad nu sagts om forlust av taleratt giiller aven part, som enligt 
vad i § 2 ar foreskrivet forsuttit sin ratt till forhandling i fragan. 

§ 8 

Arbetsinstiillelse, blockad, bojkott eller annan darmed jamforlig 
stridsatgiird far ~ aven om den ar tillaten enll.gt lag eller kollektiv
avtal - ej vidtagas i anledning av viss tvist 

1 av part, som fOrsuttit sin ratt till forbandling i fragan; 
2 av part, innan ban fullgjort sin forbandlingsskyldigbet; 
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3 savida ej efter forhandling slqiftligt meddelande om den till
tli.nkta stridsatgarden Himnats vederbOrande forbutl.d a mot
sidan senast tre manader fran den dag forhandlingen enligt § 9. 
skall anses avslutad; 

4 utan att atgarden blivit beslutad eller medgiven av vederbOran
. de forbund. 

§9 

Som avslutningsdag for forhandling skall anses den dag, da parter
na, enligt vad som framgar av anteckning i forhandlingsprotokoll 
eller av andra omstandigheter, enats om att forklara forhandlingen 
slutford eller, .vid bristande enighet diiI:om, da part givit motpar
ten skriftligt besked om att han anser forhandlingen slutfi::ird. 

Kap. m Upps3gning av arbetsavtal och permittering m~m. 

Ingress 

§1 

Betraffande utovningen av den ratt, som tillkommer partema i ett 
pa obestamd tid slutet arbetsavtal, att bringa avtalet till upphi::iran
de efter uppsagning samt betraffande fi::irfarandet vid permittering 
respektive aterintagning av arbetskraft efter av arbetsbrist for
anledd personalinskrli.nkning skall, dar atgarden beror arbetare, 
anslutna till forbund som antagit detta avtal, foljande regler galla. 

Regler om varsel 

§ 2 

Vid uppsagning av arbetare fran anstfillning, som varat minst nio 
manader, avensom vid pei;mittering av arbetare i sadan anstallning, 
skall arbetsgivaren minst fjorton dagar fore uppsagningen eller 
meddelandet om permittering underratta arbetarorganisationens 
representant pa .arbetsplatsen om den tilltankta atgarden (uppsag-
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ningsvarsel respektive permitteringsvarsel). Intraffar omstli.ndig
het, som p:ikallar minskning av arbetsstyrkan inom kortare tid an 
den for<'.skrivna varseltiden, och har detta forhallande ej kunnat 
fi::irutses av arbetsgivarea; skall varsel lamnas sa fort ske kan. 

Da sa av arbetsgivaren eller arbetarorganisationens representant 
begares, skall samiad deni emellan ofordri::ijligen aga rum ri::irande 
den tilltankta atgarden . . 

Vad s:ilunda· stadgas ager icke tillampning 
I a arbetare, som ar ansfalld pa viss tid eller for den tid, som 

.atgar for utforande av visst arbete; 
2 da avskedande ager rum pa grund av sadant arbetarens forfa

rande, som berattigar arbetsgivaren att omedelbart hava arbets
avtalet; 

3 vid permittering pa grund av sadan vlixling i arl;>etstillgangen, 
. som ar en foljd av att arbetet ar sasongbetonat eller el jest till sin 
natur icke sammanhli.ngande; 

4 vid annan permittering, dar den ar meddelad pa viss tid, ej 
overstigande tva veckor, eller det eljest framgar av omstli.ndig
hetema att den ej kommer att fortvara Iangre an namnda tid. 

Nar arbetama utser s~dan representant, som i fi::irsta stycket sags, 
skall underrattelse darom ofordrojligen Iamnas arbetsgivaren. 

Prdtokollsanteckningi:zr 

1 Till permittering i § 2 forsta stycket iir icke att hiinfora en fortlopande 
arbetstidsfOrkortning. · 

2 Om arbetare, som i § 2 -.tredje stycket, punkt 1, avses, pa obestamd tid 
fortsatte; sin anstallning eft~r den avtalade anstallningstidens utgang, 
skall, vid tilliimpning av vad i forsta stycket ar stadgat, hiinsyn tagas 
jamvfil till sistnlimnda tid. 

3 Det star de siirskilda fOrbunden fritt att vid huvudavtalets antagande 
angiva, under vilka fOrutsattningar arbetare, sysselsatt ·med i § 2 tredje 
stycket, punkt 3, angivet arbete, ar att anses sasom fortlOpande anstlilld, 
samt i vad man fOrekommande uppeball i arbetet ar att anse sasom Sa
dan permittering, som anges i namnda punkt. 

4 Har efter sadan permittering, som avses i § 2 tredje stycket, punkt 4, 
permitteringstiden blivit fOrliingd, skall diirvid, i fraga om tilliimpningen 
av § 2, raknas med permitteringens sammanlagda liingd. 

5 Bestiimmelsema i § 2 innebar icke nagon inskrankning i fOr niirvarande 
faktiskt erkand forhandlingsratt i fragor rorande avskedande och per
mittering av arb~tare med kortare anstlillningstid an nio manader. 
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§3 

Har arbetare pa grund av arbetsbrist avskedats eller permitterats 
under sadana forhallanden, att § 2 varit tillamplig, och uppkom
mer fraga om anstiillning eller aterintagning av arbetskraft av mot
svarande slag inom fyra manader darefter, skall arbetsgivaren har
om till den representant for arbetarorganisationen, som anges i § 2 
forsta stycket, fore vidtagande av sadan atgard .lamna underrattel
se med· uppgift a de arbetare, vilka anses b6ra anstallas eller ater
intagas. Dylik underrattelse bor om mojligt llimnas minst en vecka 
i forvag. Dar sa fran nagondera sidan begares, skall Samra.ct ofor
drojligen aga rum rorande den tilltankta atgarden. 

Protokollsanteckning 

Dar enligt praxis samrad sker rorande fragor om anstallning el!er aterin
tagning av arbetare aven efter Iangre tid an fyra manader efter avskedandet 
el!er permitteringen, skall fOrevarande bestammelse icke medfora andring 
i vad salunda tilliimpas. 

A vskedande pa grund av enskild arbetares f orhdllande 

§ 4 

Har arbetsgivaren pa grund av enskild arbetares forhallande upp
sagt denne och uppstar till foljd darav tvist, ager arbetarparten, 
om arbetaren har en sammanhangande anstallningstid om minst 
nio manader vid foretaget och uppnatt 18 ars alder, hanskjuta fra
gan till avgorande infer arbetsmarknadsnamnden. 

Arbetsmarknadsnamnden har att prova, huruvida saklig grund 
forelegat for den av arbetsgivaren vidtagna uppsagningen. Finner 
namnden, att uppsagning skett utan saklig grund, ager namnden 
tilldoma arbetaren skadestand. 

Protokollsanteckning 

Vad i fOrsta stycket sags om krav pa viss anstal!ningstid bar utformats med 
bansyn till lopande anstallningsfOrhfillanden. Pa omraden dar arbetet ar 
siisongbetonat eller eljest till sin natur icke sammanbangande bar kollek
tivavtalspartema att vid buvudavtalets antagande angiva under vilka fOr
utsattningar kravet pa anstal!ningstid skall anses uppfyllt. 
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Vad som sags i protokollsanteckningen nr 2 till § 2 ager jamvfil tilliimp
ning enligt fOrevarande paragraf. 

§5 

Tvist om skyldighet for arbetsgivare eller arbetare att iaktta upp
sagningstid ar, oavsett arbetarens alder och anstallningsforhallan
dets langd, jamvfil av beskaffenhet att pa begaran av arbetsgivar
parten respektive arbetarparten avgoras av arbetsmarknadsnamn
den. Samma gfiller tvist om anstallningsavtal som ingatts for be
stamd tid eller for cien tid som erfordras for utforande av visst 
arbete. 

A vskedande av andra ski:il iin i § 4 sags samt permittering 

§ 6 

Vidtager arbetsgivaren minskning av arbetsstyrkan i sactana fall, 
pa vilka § 2 ager tillampning, och onskar arbetarparten forhand
ling med anledning av den vidtagna atgarden, skall forh3.Ilandet 
anmfilas till arbetarnas forbundsstyrelse, vilken, om den dartill fin~ 
ner skal, ager hanskjuta fragan till handlaggning inom arbetsmark
nadsnamnden pa satt nedan sags. 

§ 7 

Namnden skall genom noggrann undersokning av dit hanskjuten 
fraga soka fa en sakligt riktig uppfattning om alla de omstandig
heter, under vilka den patalade atgarden blivit vidtagen. Vid atgar
dens bedomande skall beaktas saval produktionens beroende av 
arbetskrafteris duglighet och llimplighet som arbetarnas berattiga
de intresse av trygghet i anstfillningen. I enlighet harmed skall han
syn tagas savfil till nOdvandigheten av att foretaget i mojligaste 
man betjanas av skickliga och for dess verksamhet lampliga arbe
tare, som, di valet stir mellan arbetare, villca besitter lika skicklig
het och li=implighet, till anstallningstidens liingd avensom till sar-
skilt stor torsorjningsplikt. · 

Namnden skall soka komma till en samstiimmig uppfattning i 
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bedomandet av dit hanskjuten fraga och finna utvagar for utjam
ning av motsattningen mellan pa:rterna. Beslut, varom flertalet i 
namnden forenar sig, skall delges respektive forbund, pa vilka det 
ankommer att i samract med arbetsgivareforeningen respektive 
landsorganisationen vidtaga de atgarder, vartill beslutet ma ge 
anledning. 

Protokollsanteckning 

Parterna iir ense om att det i sista hand ankommer pa vederborande t5rbund 
att triiffa avgorandet rorande omfattningen och valet av de atgiirder, scim i 
anledning av ett av arbetsmarknadsnamnden enligt § · 7 fattat beslut kan 
ifragakomma tor tvistens bilaggande. 

§ 8 

Vad i §§ 6 och 7 sagts skall aga motsvarande tillampning betraf7 

fande Sadan fraga om anstallning eller aterintagning, a vilken § 3 
ager tillampning. 

F orhandlingsordning 

§9 

Tvist, som avses i §§ 2-8 ma, darest av tvisten berorda f6rbund 
ar ense darom, hanskjutas till arbetsmarknadsnamnden utan fore
gaende central forhandling. 

Mera omfattande uppsiigningar fran arbetarnas sida 

§ 10 . 

Om arbetare verkstfiller uppsagning av sina anstallningar i sadan 
omfattning eller pii. sadant satt att ar.betsgivaren kommer i triQg
mfil betraffande erforderlig arbetskraft, ma han, dar fraga icke ar 
om en maskerad stridsatgard, anmala forballandet hos sitt forbund, 
vars styrelse ager hanskjuta fragan till overvagande inom arbets
marknadsnamnden. 

Vad i § 7 andra stycket ar foreskrivet skall aga tillampning jam
val i fraga om sadant. arende, som har avses. 
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Protokollsanteckni11gar till kap. ill: 

I anslutning till § 5 ovan samt till de i uppgorelsen mellan SAF och LO 
den 7 april 1964 genomforda nya reglerna· betraffande personlig upp
sagni.ngstid uttalade partema, att de icke avsett nagon andring i och tor 
sig i de principer tor uppsagning utan iakttagande av uppsagningstid som 
hittills gallt pa respektive avtalsomrade. Pa begaran av endera parten 
hade dock arbetsmarknadsnamnden sasom skiljenamnd att prova till
liimpningen i det enskilda fallet av sadana principer. 

2 I anslutning till § 7 ovan, jamford med protokol!santeckningen nr 2 till 
§ 3 i kap. I, var partema ense om att fragan hur manga arbetare en 
arbets.giv"are anser sig bora behOva for driftens uppratthallande avgores 
av honom ensam. · Harigenom skulle ej .goras iindring i avtalet om tore
tagsnamnder. 

Kap: IV Begransning av de ekonomiska stridsitgardema 

§1 

Stridsatgard, vare sig oppen eller hemlig, ma ej av part a nagori.
dera sidan vidtagas i de fall och under de f6rutsattriingar, som i 
detta kapitel anges, och aligger det av avtalet bunden organisation 
att soka hindra underorganisation och enskilda medlenimar -att 
vidtaga sadan atgard samt att, om atgarden redan vidtagits, soka 
forma dem att hava den. 

Med stridsatgiird forstas harvid .dels arbetsinstallelse, blockad, 
bojkott eller annan darmed jamforlig atgard, dels sactan uppsag
ning ·av arbetsavtal, som vidtages i tvangs- eller skadesyfte. 

Med stridsatgiird mot part forstas stridsatgard, som i syfte . att 
avagabringa losning av en tvist ·rilctas mot nagon, vilken ager del 
i tvisten, eller som el jest med omedelbart syfte vidtages mot annan. 

Med stri'dsatgiird mot tredje man forstas stridsiitgard, som un
der en tvist riktas mot nagon, vilken icke ager del i tvisten, med 
syfte att till f~rdel for part i tvisten ova inverkan pa motparten. 

. Gores rattslig piifoljd av avtalsbrott eller av overtradelse av f6r
eningss!adgar gallande, ar det .ej att anse sasom stri~satgard, dar 
ej annat foljer av vad har nedan stadgas. 

Vad i detta kapitel ar f6reskriv.et skall mellim parterna i detta 
avtal aga tillampning jamv~l. betraffande stridsatgard mot nagon, 
som ej ar medlem.av organisation,. for vilken avtalet ar gallande. 
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§2 

Stridsatglird far ej vidtagas mot nagon, om darmed asyftas att 
av religiosa, politiska eller liknande grunder utova forfoljelse mot 
honom. 

§3 

Stridsatgard far ej vidtagas mot nagon for att hindra honom att 
fora talan infor domstol eller annan myndighet eller avHigga vitt
nesmal eller tillhandaga ambets- eller tjansteman eller for att ut
ova vedergfillning for vad han gjort i nu angivet hanseende. 

§ 4 

Sedan arbetstvist blivit avslutad, far stridsatgard i vederg~ings
syfte ej vidtagas vare sig mot den, som varit part i tvisten, eller mot 
annan i anledning av hans forhallande till tvisten. 

§5 

Nar nagon utan bitrade av annan an make, barn eller forfildrar 
driver nliring eller utfor arbete for egen rakning, far stridsatgiird 
ej vidtagas mot honom i anledning av tvist rorande arbetsforha.1-
landet. 

Stridsatgard far ej heller eljest vidtagas mot den, som utfor arbe
te i eget foretag, om syftet dar.ined ar att forma denne att till for
man for annan avsta arbetet. 

Protokollsanteckning. 

Yid .tillampningen av bestammelsen i § 5, andra punkten, pa delligare i 
enkelt bolag och handelsbolag skall avgorande avseende flistas vid bolags
forballandets verkliga beskaffenhet, och. anlitandet av bolagsformen skall 
s3.lunda icke i och for sig vara till fyllest for bestlimmelsens tillampning 
a envar delligare; kan det antagas att bolagsformen tillskapats i huvudsak 
endast for att formellt undga ett anstlillningsf0rh3.llande, och maste saiunda 
nagon eller nagra av bolagsmlinnen i verkligheten betraktas sasom anstlill
da, skall skydd enligt bestlimmelsen icke kunna pakallas for dessa senare. 
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§6 

Stridsatglird tar ej vidtagas, savida man darmed asyftar att, sig 
eller annan till orattmatig vinning, forma nagon att utbetala eller 
avsta fran arbetsl6n eller vidtaga liknande atglird. 

Vad i forsta stycket sags utgor icke' hinder for vidtagande av 
stridsatgard i syfte att indriva betalning av nagon, som efter gfildens 
uppkomst overtagit egendom eller rorelse, vartill gfilden hanfor 
sig, om ban vid 6vertagandet haft eller pa grund av omstandig
heterna bort ha kunskap om dess forhandenvaro. 

§ 7 

I de fall, da stridsatglird mot part ar forbjuden enligt § § 2-6 i det
ta kapitel, kap. II § 8 eller eljest enligt kollektivavtal eller lag, far 
sadan atgard ej heller riktas mot tredje man. 

§8 

A. ven om stridsatgard mot part ar tillaten, far med undantag for 
de fall, som anges i § § 9 och 10, stridsatgard icke riktas mot tredje 
man 
1 i tvist om· ingaende av kollektivavtal; 
2 i tvist om ingaende eller tillampning av enskilt arbetsavtal; 
3 i konkurrenstvist rorande arbetstillfalle; 
4 for att forma part att intrada i eller hindra honom att uttrada 

ur facklig organisation. · 

§ 9 

Det i § 8 stadgade skyddet for tredje man tillkommer endast den, 
som ar neutral i tvisten. 

Sasom oneutral tredje man anses 
medlem av en i tvisten invecklad forening, om han, annorledes 
an genom utforande av skyddsarbete, till fordel for motparten 
i avseende a tvisten asidosatt sadana forpliktelser gentemot 
foreningen, vilkas fullgorande icke ar stridande mot bestlim
melserna i detta kapitel; 
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2 den som under tvist utfor i anledning av tvisten blockerat ar
bete av annan art an skyddsarbete, savida icke blockaden ar 
stridande mot bestammelserna i detta kapfrel. eller forenings
stadgar; 

3 den som for utforande av anuat arbete an skydctsarbete under 
tvist sysselsatt arbetare, vilken i anledning ay tvisten blockerats 
av arbetsgivarparten, savida icke blockaden ar stridande mot 
best3.µlmelserna i detta kapitel e~ler foreningsstadgar; 

4 den som under tvisten och ~ anledn.iµg av densamma lamnat 
part ekonorniskt understOd eller efter omlaggning eller annan 
forandring av sin naring eller verksamhet bisprungit honom; · 

5 den som ager aktier till belopp overstigande halften av aktie
kapitalet i aktiebolag, som ar part i tvisten, eller ar delagare 
utan begransad ansvarighet i handelsbolag, som iir part i tvis
ten; 

6 aktiebolag, vari part i tvisten ager aktier, eller handelsbolag, 
vari parten ar delagare, savida bolagets verksamhet med han
syn till aktieinnehavets storlek eller delagarskapets omfattning 
avensom andra omstandigheter maste anses i verkligheten dri
vas for partens riikning. 

Till skyddsarbete hiinfors dels sadant arbete, som vid ett kon
fliktutbrott erfordras for att driften skall kunna avslutas. pa ett 
tekniskt forsvarligt satt, dels sadant arbete, som erfordras for av
varjande av fara for manniskor eller for skada a byggnader eller 
andra anlaggningar, fartyg, maskiner eller husdjur eller for skada 
a sadant varulager vilket ej under konflikten tages i ansprak for 
uppehallande av foretagets drift eller fOr avyttring i vidare man an 
som erfordras till forekommande av forskamning eller forstOring, 
som varorna pa grund av sin beskaffenhet ar underkastade. 

Lika med skyddsarbete anses arbete; som nagon iir pliktig att 
utfora pa grund av sarskild foreskrift i lag ·eller forfattning, sa ock 
arbete, vars eftersattande kan medfora ansvar for tjanstefel. 

Protokollsanteckning 

Vid faststfillande av bestammelsema om skyddsarbete bar . partema fi:ir
utsatt: 
att d~n nlirmare innebi:irden av skyddsarbetsbegreppet inom olika yrkes-
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omdden skall faststal!as genom i:iverenskommelse mellan vederbi:irande 
fi:irbund 
samt att, dari fOretaget under konflikten ej bedriver produktion, de ordi
narie arbetarna i fall av behov atager sig utforande av dessa arbeten. 

§ 10 

Utan hinder av vad i § ~. punkt 1, foreskrives ma stridsatgaid vid
tagas, om darmed asyftas att genom en utvidgning av ursprunglig 
tvist rorande upprattande av kollektivavtal bispringa part i den.D.a. 
Sadan atgard far ej omfatta annat an arbetsinstiillelse jamte arbets- . 
blockad avensom vagran att taga befattning med varor, vilka iir 
avsedda for eller harror fran rorelse, som drives av pa.rt i den ur
sprungliga tvisten. 

Kap. V Behandling av konflikter berorande samhallsviktiga 
funk ti oner 

§1 

For art i mojligaste man forhindra att arbetskonflikter inverkar sto
rande pa samhfillsviktiga funktioner skall arbetsgivareforeningen· 
och landsorganisationen till skyndsam provning gemensamt upp
taga varje konfliktsituation, dar skydd for ett allmant.intresse pa
kallas antingen av endera organisationen eller av offentlig myn
dighet eller ock av annat darmed jamforligt organ, som foretrader 
det ifragakommande allmanna intresset. 

§ 2 

Provningen av uppkommen fraga om undvikande, begransande 
eller havande av i § 1 avsedd arbetskonflikt skall foretagas i ar-
betsmarknadsnlimnden. · 

§3 

Har vid behandling av sadant arende, som anges i § 2, majoritet 
vunnits for undvikande eller havande, helt eller delvis, av en kon·-
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flikt och for en danned sammanhangande erforderlig reglering av 
arbetsvillkoren, ankommer det pa arbetsgivareforeningen och 
landsorganisationen att i enlighet darmed, envar a sin 'sida, ofor
drojligen vidtaga atgarder for genomforande av en uppgorelse 
mellan berorda parter. 

Vid antagande av detta huvudavtal emellan forblJ:11d a omse 
sidor skall avtalet godkannas att med rattsverkan enligt lagen om 
kollektivavtal gfilla tills vidare med en uppsagningstid av sex ma
nader, dock att om mellan partema finnes kollektivt loneavtal vid 
tidpunkt, da huvudavtalet med iakttagande av sadan uppsagnings
tid skulle utlopa, huvudavtalet skall upphora att galla forst sam
tidigt med loneavtalets utlopande. 

Stockholm den 20 december 1938 

SVENSKA ARBETSGIV ARE- LANDSORGANISATIONEN 
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Bilaga 3 

Utdrag ur LO:s stadgar 

§ 1 Uppgift 

Landsorganisationen i Sverige ar en sammanslutning av fackliga 
arbetstagarorganisationer. Organisationen bar till uppgift att ut
ova den centrala ledningen av fackforeningsrorelsens stravanden 
att tillvarata arbetstagamas intressen pa arbetsmarknaden ocb 
inom nariilgslivet och skall darvid och i ovrigt verka for en sam
hfillsutveckling pa grundval av politisk, social och ekonomisk de
mokrati. 

For att kunna fullfolja denna sin uppgift skall landsorganisatio
nen nannast verka for 

att arbetstagare i enskild, statlig och kommunal tjanst, i enligh~t 
med av kongressen beslutad plan, organiseras och samman
sluts i landsomfattande forbund, verksamma genom lokala or
ganisationer, 

att de anslutna forbundens verksamhet bedrivs efter enhetliga lin
jer och under solidarisk medverkan varvid gemensamma in
tresseri skall beaktas och hansyn tas till den enskildes ratt och 
samhillets berattigade krav, 

att arbetstagarnas intressen i rattsliga och samhillspolitiska fra
gor tillvaratas, 

att med statistiska uppgifter ge oversikt av den fackliga verksam
heten och forh:lllandena i allmanhet pa arbetsmarknaden, 

att medlemmamas fackliga, politiska och kulturella bildningsstra
vanden uppmuntras och stOds, 

att forbindelser med motsvarande organisationer i andra lander 
uppratthills och - dar sa erfordras - skapas, 

att forbundens lokala organisationer inom faststillda omraden 
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sammansluts till fackliga centralorganisationer med uppgifter 
som foreskrivs i sarskilda stadgar samt 

att de fackliga centralorganisationerna samverkar inom av.lands-
sekretariatet faststallda distrikt. 

Vid arbetskonflikt Himnar landsorganisationen ekonomisk ersatt
ning till i konflikten indraget forbund under de villkor som.anges 
i § 16. 

§ 11 Anslutning, uttrade, uteslutning 

Mom. 1. Forbund kan vinna anslutning till landsorganisationen 
under de forutsattningar, som finns foreskrivna i dessa stadgar och 
om det i sina egna stadgar upptar i mom. 2 nedan angivna bestam
melser. 

Mom. 2. Forbund skall uppta bestammelser i sina stadgar om ratt 
att vinna intrade i forbundet for varje arbetstagare som ar anstfilld 
inom forbundets verksamhetsomrade. Forbundsstyrelsens fria 
J?r6vningsratt skall darigenom inte inskrankas for de fall da det kan 
aberopas mot en intradessokande nagot forhillande, som enligt for
bundets stadgar kan foranleda uteslutning; 

ratt for enskild medlem att utan sarskild avgift overflytta sitt 
medlemskap fran ett LO-forbund till ett annat, darest medlemmen 
endera fatt anstfillning inom det nya forbundets verksamhetsomra
de eller eljest skall tillhora detsamma pa grund av landssekretaria
tets beslut; 

skyldighet for sadan enskild medlem att overflytta medlemskapet 
till det nya forbundet; 

ratt for forbundsstyrelsen eller forbundsradet, dar sadant finns, 
att slutligt avgora fragor som angar uppsagning av kollektivavtal, 
antagande eller forkastande av forslag till sadant avtal samt vid
tagande av stridsatgiirder. 

Mom. 3. Forbund skall tillhora landsorganisationen med hela sitt 
medlemsantal. 
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Mom. 4. Forbund skall skriftligen ansoka om anslutning hos lands
sekretariatet. Ansokan skall innehilla uppgifter om tidpunkten for 
forbundets bildande, avdelnings- och medlemsantal samt f6rbunds
styrelse. Forbundets stadgar skall bifogas ansokan i m.inst tre ex
emplar. 

Landssekretariatet fattar beslut om anslutning. 
Sekretariatet skall omedelbart underratta vederborande forbund 

om sitt beslut. 

Mom. 5. Avslagsbeslut kan overklagas hos representantskapet. 
6verklagningsskrift skall inges till landssekretariatet senast sextio 
dagar efter det att forbundet fatt del av beslutet. Om representant
skapet lamnar ansokningen utan bifall kan fragan for slutgiltigt av
gorande hlinskjutas till landsorganisationens nastfoljande kongress. 

Mom. 6. Anslutet forbund kan efter beslut av dess kongress uttrada 
ur landsorganisationen. Uttrade kan ske tidigast sex manader efter 
det att landssekretariatet fatt del av beslutet. 

I§ 12 mom. 8 och § 13 mom. 6 regleras sarskilda fall av uttrade. 

Mom. 7. Forbund som uppsatligen bryter mot dessa stadgar eller 
mot landsorganisationens stadgeenligt fattade beslut och som inte 
omedelbart efter anmaning vidtar rattelse, kan uteslutas ur lands
organisationen. 

Sadant beslut fattas av landssekretariatet och kan overklagas i 
den ordning som stadgas i mom. 5. 

§ 14 Anslutna fOrbunds fOrpliktelser 

Mom. I . Anslutet forbund bar, utover vad som stadgas i §§ 12 ocb 
13 till uppgift 

att hilla landssekretariatet underrattat om viktigare lonerorelser 
och konflikter av sadan beskaffenhet att respektive forbunds
styrelse anser skal for underrattelse foreligga. I sistnamnda fall 
skall antalet berorda medlemmar anges, 

att i fragor av storre principiell innebord eller omfattande praktisk 
betydelse inhamta landssekretariatets yttrande, 
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att arligen i mars manad till landssekretariatet avge rapport over 
verksamheten. under nastforegaende kalenderar med uppgift 
om forbundets ekonomiska stfillning, 

att insamla, sammanfora och till landssekretariatet oversanda sa
dana uppgifter som ar erforderliga for landsorganisationens 
statistik, 

att da landssekretariatet infordrar sarskilda yttranden, uppgifter 
och andra upplysningar lamna sekretariatet desamma sam.t 

att da medlem fatt anstfillning inom annat anslutet forbunds verk
samhetsomrade eller eljest enligt landssekretariatets beslut skall 
tillhora sadant annat forbund, medverka till medlemskapets 
overflyttning. 

Mom. 2. Uppstar tvist mellan till · landsorganisationen anslutna 
forbund skall tvisten hanskjutas till lands~ekretariatets provning 
och avgorande. 

Landssekretariatet skall avgora dit hanskjuten tvist snarast moj
ligt. Landssekretariatets beslut ar bindande for parterna. 

§ 15 A vtalsrorelser och konflikter 

Mom. I. Landssekretariatet skall i god tid innan storre delen av 
de anslutna forbundens kollektivavtal lopt ut behandla avtalslaget. 
Darefter skall sekretariatet for representantskapet framlagga re
kommendation om avtalsrorelsens upplaggning. 

Mom. 2. Representantskapets behandling av fragan skall foregas 
av radgivande konferenser med de anslutna forbundens ordforan
den eller stallforetradare fbr dessa. 

Mom. 3. Om representantskapet beslutar bitrada en rekommenda
tion om centrala forhandlingar, skall yttranden inhamtas fran de 
berorda forbunden huruvida rekommendationen kan godkannas. 
Om sekretariatet pa grundval av dessa yttrande~ bedomer att for
utsattningar foreligger for centrala forhandlingar, skall sekretaria
tet utse forhandlingsdelegation och svara for att forhandlingarna 
genomfors. 

Mom. 4. Da centrala forhandlingar skall aga rum, kan landssekre-
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tariatet begara fullmakt hos de berorda forbunden att for den tid 
forhandlingama pagar trilia avtal med respektive arbetsgivarsam
manslutning om framflyttning av uppsagnings- och. utl6pnings
tider for samtliga sadana kollektivavtal som omfattas av f6rhand
lingarna. 

Mom. 5. Om uppgorelse vid centrala f6rhandlingar traffats mellan 
delegationema a omse sidor, skall denna forelaggas representant
skapet som skall uttala sig for ett godkannande eller ett ogillande. 
Representantskapets beslut tillstfills de berorda forbunden. Dessa 
skall i enlighet med sina stadgar besluta om uppgorelsen for deras 
vidkommande kan godkannas eller inte. Forbundens beslut skall 
ome.delbart meddelas landssekretariatet. 

Mom. 6. Har uppgorelse om centrala forhandlingar inte triliats, 
men avser flera anslutna forbund, som har medlemmar anstallda 
inom samma industri eller yrkesfack att inleda l6ner6relse for des
sa medlemmar, skall samverkan ske under landssekretariatets Ied
ning, .sa att enighet mis om de kra v som skall framstallas. 

Detta skall gfilla aven vid sadan lonerorelse, Som inletts av ar
betsgivare. 

Mom. ~- Det a.Iigger landssekretariatet att lamna fortl6pande in
formation betriliande viktiga avtalsrorelser och tvister till de an
slutna forbund som berors eller kan antas bli berorda. Nar det cral
ler avtalsrorelser och tvister, som kan ha principiell innebord :ner 
omfattande praktisk betydelse f6r flera anslutna forbund skall 
sekretariatet kalla representanter for dessa att sammantrada f6r 
information och overlaggning. 

Mom. 8. Landssekretariatet har ratt att genom ombud delta i de 
a_~slutna forbundens avtalsforhandlingar och darvid eller eljest da 
forbund berors av avtalsrorelse framstiilla forslag till uppgorelse. 

Mom. 9. Anslutet foi:bund far inte vidta·strejk som omfattar mer an 
tre_ procent av forbundets medlemsantal utan landssekretariatets 
t~stand: In:e heller far _strejk av mindre omfattning vidtas utan 
sadant tillstand, om stre1ken kan antas medfora lockout mot mer 
an tre procent av forbundets medlemsantal eller mot medlemmar 
av andra anslutna forbund, eller om strejk kan beraknas medfora 
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permittering av medlemmar, vilka tillsammans med de av strejken 
direkt berorda, uppgar till mer an tre procent av forbundets med
lemsantal eller ocksa kan berfilcnas medfora permittering av ett 
betydande antal medlemmar av andra anslutna forbund. Tillstand 
far inte vligras med mindre strejken eller dli.rav foranledd lockout 
kan befaras medfora avsevli.rda olligenheter for andra anslutna for
bund, for fackforeningsrorelsen i sin helhet eller fOr vitala sam
hlillsintressen. 

Under strejk inbegrips liven sympatistrejk. 

Framstlillning om strejktillstand skall atfoljas av redogorelse for 
anledningen till den tlinkta atgarden. Landssekretariatet skall be
handla framstli.llningen skyndsamt och savitt mojligt skall beslut 
i li.rendet vara fattat senast en vecka efter det att framstli.llningen 
kommit sekretariatet tillhanda. Beslutet skall omedelbart delges 
det berorda forbundet. 

Beslut, som innebli.r avslag av framstiillning om strejktillstand, 
far overklagas av det berorda forbundet hos representantskapet. 
Senast femte dagen efter det att forbundet erha.llit del av beslutet 
skall forbundet hos sekretariatet hemstli.lla om representantskapets 
provning av fragan. Sekretariatet skall i anledning hli.rav senast 
till sjun~e dagen diirefter sammankalla representantskapet. Re
presentantskapets beslut kan, om detsamma inneblir faststiillelse av 
sekretariatets beslut, for provning av riitten till konfliktersattning 
overklagas till kongressen. 

Mom. 10. Da arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation vidtar lock
out mot medlemmar av till landsorganisationen anslutet fOrbund, 
skall landssekretariatet efter samrad med vederborande fOrbunds
styrelse besluta om liimpliga atgiirder. 

Mom. 11. Da arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation framstli.llt 
hot om lockout av synnerligen stor omfattning, skall landssekre
tariatet, om det bedoms nodvandigt, kalla representantskapet till 
sammantrlide for overlaggning och beslut rorande atglirder som 
med hlinsyn till Higet anses pakallade. 

Mom. 12. Det aligger anslutet forbund att efter forbundsstyrelsens 
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beslut underriitta landssekretariatet om utbruten strejk eller lock
out. 

Under konflikt, da landsorganisationen utger ersli.ttning, skall 
vederborande forbundsstyrelse liim.na landssekretariatet fortlOpan
de rapporter om konfliktliiget. 

Da arbetsinstli.llelse hlivts, skall genom forbundsstyrelsens for
sorg rapport upprlittas och inslindas till landssekretariatet. 

Mom. 13. Landsorganisationens beslutande organ kan rekommen
dera vissa eller samtliga anslutna forbund att vidta sympatiatglir
der i form av arbetsinstli.llelse, blockad och bojkott i den man des
sa pa grund av kollektivavtal eller eljest inte iir forhindrade diirtill. 

Mom. 14. Om sadant forslag som avses i mom. 8 forkastas av det 
berorda forbundet och detta uppbli.r konfliktersiittning, kan sekre
tariatet besluta indra ersattningen. For att sadant beslut skall bli 
giltigt fordras att minst tva tredjedelar av sekretariatets samtliga 
ledamoter bar enats om beslutet. Beslut om indragning far medde
Ias endast da konflikten medfor eller kan befaras medfora avse
vli.rda olligenheter for andra anslutna forbund, for fackforenings
rorelsen i sin helhet eller for vitala samhli.llsintressen. 

Landssekretariatets beslut, inneblirande att erslittning indragits, 
far overklagas av det berorda forbundet till representantskapet 
och, om beslutet faststiills dlir, till kongressen. 

Mom. 15. Blockad eller bojkott kan med bindande verkan endast 
beslutas av anslutet forbunds styrelse. 

Blockad eller bojkott i anslutning till strejk som fordrar lands
sekretariatets tillstand eller med anledning av lockout, da ersatt
ning utges fran landsorganisationen, far vidtas endast om sekre
tariatet lli.mnat medgivande dlirtill. 

Mom. 16. Blockad som trli.ffar liven arbetstagare, som lir anslutna 
till annat an det blockerande forbundet far vidtas endast da det 
eller de forbund som ifragavarande arbetstagare tillhor godklint at
garden. Vid oenighet mellan flera berorda forbund fordras god
klinnande av landssekretariatet. 
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Utdrag ur normalstadgar for till 
LO anslutna forbund 

§ 1 Uppgift 

Bilaga4 

Forbundet ar en sammanslutning av alla inom .. . . ..... . . . ... . 
i Sverige anstii.llda arbetstagare, som enligt Landsorganisationens 
organisationsplan skall tillhora forbundet. Dess uppgift ar att till
varata medlemmarnas intressen pa arbetsmarknaden och inom na
ringslivet samt skall darvid och i ovrigt verka for en samhfillsut
veckling pa gruiJ.dval av politisk, social och ekonomisk demokrati. 

I enlighet med foreskrifter i dessa stadgar liimnar forbundet eko
nomisk ersattning vid arbetskonflikter, trakassering och vissa a·r
betsloshetsfall. 

Forbundet samarbetar med 6vriga till Landsorganisationen an
slutna forbund. Darjamte uppehaller forbundet forbindelser med 
fackliga organisationer i andra lander som genom medlemskap i 
respektive landsorganisationer tillhor Fria Fackforeningsinterna
tionalen eller ar anslutna till intemationell yrkessammanslutning 
som samarbetar med Fria Fackforeningsintemationalen. 

§ 9 Medieros iOrplik.telser 

Mom. 1. Medlem skall verka for forbundets saminanhallning och 
utveckling, ratta sig efter stadgarnas foreskrifter och stadgeenligt 
fattade beslut samt iaktta lojalitet mot styrelser och andra som 
utsetts att foretrada forbundet och dess lokala organisationer. 

Mom. 2. Medlem skall pa anmodan lamna statistiska och andra 
uppgifter angaende lone- och arbetsvillkor. 
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Mom. 3. Medlem skall, innan arbete tas pa ny arbetsplats, hos for
bundets lokala organisation pa orten inhamta upplysning angaen· 
de arbetsvillkoren och forhallandena pa arbetsplatsen. 

§ 11 Uteslutning 

Mom. 1. Medlem, som fOr viss :mlinad inte inom tva manader dii.r
efter erlagt stadgeenliga avgifter, eller, vid rii.tt till avgiftsbefrielse, 
utan giltigt skal under lika lang tid forsummat sin anmfilnings
plikt, skall uteslutas ur forbundet fran sagda tidpunkt. 

Mom. 2. Uteslutning kan ocksa ske, da medlem 

a. genom medvetet oriktiga uppgifter erhallit medlemskap, 
b. genom oredligt forfarande betingat sig ekonomisk ersattning 

av forbundet eller dess erkanda arbetsloshetskassa eller tillgripit 
avdelnings- eller f6rbundsmedel, 

c. upptratt som strejk- eller blockadbrytare, 
d. utan medgivande av f6rbundsstyrelsen innehar medlemskap 

a.ven i utanf6r Landsorganisationen staende facklig organisation, 
e. pa annat satt an under a.-d. angetts, uppsatligen brutit -mot 

stadgarna eller vagrat stfilla sig till efterrattelse f6reskrifter som har 
st6d i stadgar eller kongressbeslut liksom liven da medlem bedriver 
eller stoder sadan verksamhet som ar oforenlig med organisatio
nens andamal eller pa annat satt upptrader illojalt. 

Mom. 3. Uteslutning i fall som avses i mom. 2 verkstii.lls av for
bundsstyrelsen. 

I stfillet for uteslutning kan forbundsstyrelsen, om sadan uteslut
ningsgrund foreligger som avses i mom. 2 e. for viss tid eller tills 
vidare aterkalla ratten for medlem att motta och inneha styrelse
mandat eller arniat uppdrag for eller inom forbundet eller dess av
delningar. 

Mom. 4. Anmfilan, som kan leda till uteslutning enligt mom. 2 
a.-e. skall inges skriftligen till forbundsstyrelsen eller avdelnings
styrelsen. I sistnii.mnda fall skall ·anmfilan tillsammans med avdel
ningsstyrelsens yttrande oversandas till forbundsstyrelsen. 

Genom forbundsstyrelsens forsorg skall anmii.lan delges med-
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lemmen, som inom tva veckor darefter skall inkomma med for
klaring till forbundsstyrelsen. Forbundsstyrelsen kan fore arendets 
avgorande hanskjuta fragan till behandling pa avdelningssamman
trade, varvid avdelningen skall till- eller avstyrka uteslutning. 

Vad som sags i forsta och andra styckena detta moment skall 
inte tillampas, dar den som uteslutniµgen galler, uppenbarligen 
gjort sig skyldig till forfarande som strider mot dessa stadgar eller 
mot stadgeenligt fattade foreskrifter och kongressbeslut och som 
trots anmaning av forbundsstyrelsen underlater att inom forelagd 
tid ratta sig darefter. 

Forbundsstyrelsens beslut skall genom protokollsutdrag delges 
medlemmen under senast kanda adress. I fall som avses i tredje 
stycket skall beslut, som giller uteslutning pa en och samma grund 
av ett flertal medlemmar, anses behbrigen delgivet genom skriftligt 
meddelande till vederbOrande avdelning eller genom offentligt till
kannagivande. Som delgivningsdag skall da anses den dag medde
landet inkommit till avdelningen eller tillkannagivandet offentlig
gjorts. 

Mom. 5. Om den som uteslutits ur forbundet eller blivit foremal 
for pafoljd enligt mom. 3 andra stycket, anser, att beslutet inte ar 
stadgeenligt har han ratt att overklaga detsamma hos forbundsra
det. overklagningsskrift skall inom trettio dagar efter beslutets del
givning inges till forbundsstyrelsen. Forbundsradet beslutar i aren
det pa nastkommande sammantrade. 

Betraffande delgivning av forbundsradets beslut skall mom. 4 
sista stycket ha motsvarande tillampning. 

. Mom. 6. Om forbundsradet inte andrar forbundsstyrelsens beslut 
i arende angaende uteslutning eller pafoljd enligt mom. 3 andra 
stycket, har den som beslutet galler ratt att hiinskjuta tvisten till 
provning av skiljemiin enligt bestammelsen i § 24 dessa stadgar. 

Mom. 7. For ratt att pakalla tvistens hanskjutande till provning 
av skiljeman maste den som beslutet giiller ha fullfoljt talan mot 
beslutet enligt foreskrifterna i mom. 5. 

Mom. 8. Den som uteslutits ur forbundet, har inte ratt att utfa 
nagon del av forbundets tillgangar. 
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§ 12 LOnerorelser och fOrhandlingar 

Mom. I. Fragor angaende riksavtal och forhandlingar handlaggs 
av forbundsstyrelsen. 

Mom. 2. Forbundsstyrelsen kan for overlaggning angaende riksav
tal sammankalla avtalskonferens. Till konferensombud kan den 
utses som ar sysselsatt inom det omrade det ifragavarande avtalet 
galler eller skall galla, eller som innehar funktion dar han foretrii
der arbetstagare som ar sysselsatta inom detta omrade. Konferen
sens beslut ar endast av radgivande natur. 

Infer val av avtalskonferens foreskriver forbundsstyrelsen val
ordning och upprattar valkretsindelning. 

Mom. 3. Forslag till uppgorelse kan aven understallas berorda 
medlemmar for omrostning. Om denna utfaller sa att tva tred je
delar av berorda medlemmar uttalar sig mot forslaget skall detta 
anses innebara hemstallan hos forbundsstyrelsen om att avsla det
samma. 

Mom. 4. Forbundsstyrelsen avgor slutgiltigt om forslag till upp
gorelse skall godkannas, om avtal skall uppsagas eller prolongeras. 

Lokalavtal 

Mom. 5. Framstillning till arbetsgivare om att uppratta, f6randra 
eller uppsaga Iokalavtal sker pa initiativ av forbundsstyrelsen eller 
av avdelning efter forbundsstyrelsens godkannande. 

Da avdelningen begar godkannande av forbundsstyrelsen, skall 
fullstiindig redogorelse Iamnas over vad framstallningen avser lik
som uppgift om gallande arbetsvillkor och de organisatoriska for
hfillandena pa arbetsplatsen. 
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Bilaga 5 

Forteckning over de LO-anslutna 
fackforbunden 1.1.1975 

Forbund 

Bekladnadsarbetareforbundet 
Bleck- och pl!tslagareforbundet 
Byggnadsarbetarefiirbundet 
Elektrikerfi:irbundet 
Fabriksarbetarefi:irbundet 
Fastighetsanstfilldas fi:irbund 
Frisi:irarbetarfi:irbundet 
Fi:irsakringsanstalldas fi:irbund 
Grafiska fackfi:irbundet 
Gruvindustriarbetarfi:irbundet 
Handelsanstalldas fi:irbund 
Hotel!- och restauranganstalldas 

fi:irbund 
Kommunalarbetarefi:irbundet 
Lantarbetarefi:irbundet 
Livsmedelsarbetarefi:irbundet 
Metallindustriarbetarefi:irbundet 
M usikerfi:irbundet 
MAlarefi:irbundet 
Pappersindustriarbetarefi:irbundet 
Sji:ifolksfi:irbundet 
Skogsarbe.tarefi:irbundet 
Skorstensfejeriarbetareforbundet 
Statsanstlilldas fi:irbund 
Transportarbetarefi:irbundet 
Triiindustriarbetarefi:irbundet 

Tidning 

Bekladnadsfolket 
Byggnadsarbetaren 
Byggnadsarbetaren 
Elektrikern 
Fabriksarbetaren 
Fastighetsfolket 
Spegeln 
Fi:irsakringsanstalld 
Grafia 
Gruvarbetaren 
Handelsnytt 
Svensk Hotellrevy 

Antal medlemmar 
56 382 

4 824 

Kommunalarbetaren 
Lantarbetaren 
MAI och Medel 
Metallarbetaren 
Musikern 
Byggnadsarbetaren 
Skogsarbetaren (SIA) 

162 563 
26 686 
99 944 
33 649 

3 986 
17 021 
38 941 
13 662 

133 310 
26 779 

309 121 
11 796 
53 917 

443 700 
9025 

23 154 
49 641 

Sji:imannen 15 200 
Skogsindustriarbetaren (IA) 24 242 
Skorstensfejaren 1 289 
Statsanstalld 174 788 
Transportarbetaren 50 231 
Skogsindustrlarbetaren (SIA) 79 630 

Summa 1 863 481 

Forteckning over fackforbund utanfor LO 

Sveriges Arbetares 
Centralorganisation, SAC 

Svenska Hamnarbetarfi:irbundet 
Svenska Lokmannafi:irbundet 

Industriarbetaren 
Hamnarbetaren 
Lokmannen 

l 30/4 -75 2 aktiva medlemmar den 1/5 -75 
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19 6331 
2 6482 

ca I 200 
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