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Seko Fo Infranord informerar. 

Seko har en slogan sedan flera år, ”VI VÄGRAR HÅLLA TYST”. Denna slogan syftar till 

att vi inte ska backa för att påtala missförhållanden eller var rädda för att uttrycka vår 

åsikt. I vårt land är yttrandefriheten grundlagsskyddad och en viktig grundbult för de-

mokratin. Företag mår också mycket bättre av att ha högt i tak och en öppen hållning i 

diskussionerna. 

Sen finns det ju naturligtvis gränser för vad yttrandefriheten kan anses tillåta. Inga 

kränkningar, vare sig vad det gäller etnicitet, kön sexuell läggning, ålder, hudfärg, relig-

ion eller personangrepp kan accepteras. 

Sedan finns det regler om för vem man får uttala sig, men som privatperson får vi alltid 

ha en åsikt, uttala oss i media om vad vi tycker och ingen kan ta det ifrån oss. Med kopp-

ling till det senaste VD-brevet så uttrycks ett missnöje över att enskilda medarbetare 

talat med företrädare för media som Infranord bjudit in till presskonferens. Vi har 

sett vad som sagts och ingen av det som återges i media kan tolkas som att det är In-

franord som ger sin åsikt. Det enda som kan sägas om det tillfället är att medarbetarna 

har befunnit sig på sin arbetsplats iförda arbetskläder med namnet Infranord på och 

fått frågor av media som de besvarat!! 

Ska vi vara tysta på våra arbetsplatser? Ska vi inte få ha en åsikt? Ska vi inte svara på 

tilltal när media frågar? 

Eller handlar det bara om att vi har arbetskläderna på oss? I så fall rekommenderar vi 

er medlemmar att alltid ha silvertejp i fickan så att ni kan tejpa över loggan och om nå-

gon frågar var ni jobbar, hänvisa till Infranords kommunikationspolicy och säg att ni inte 

kan berätta det på grund av företagets regler. Vi vill ju alla behålla jobbet, eller hur? 

Debatten om järnvägen handlar om systemfel, missförhållanden i den gemensamma in-

frastrukturen, politiska beslut och vår egen yrkesstolthet. Det får vi ha åsikter om, den 

åsikten får vi uttrycka, vi behöver inte vara tysta. Men för säkerhets skull, ta bort alla 

företagsloggor eller välj anonymiteten men håll inte tyst! 

Vi vill ha vår yttrandefrihet, vi vill ha vår yrkesstolthet, vi vill göra ett bra jobb och VI 

VÄGRAR HÅLLA TYST! 

 

Styrelsen Seko FO Infranord. 


