
Till dig som är medlem i något av våra förbund

Idag skriver vi under ett avtal som innebär att vi 
formellt bildar 6F - Sex fackförbund i samverkan.

Vi bildar inget nytt LO och vi slår inte ihop några 
förbund. Men vi har insett att vi måste samarbeta 
mera. Under ett drygt år har vi känt lite på varandra, 
gläntat in i varandras organisationer och sett 
att vi har en del gemensamma problem – och 
förhoppningsvis lösningar.

För det första handlar en del av samarbetet om att 
bli en starkare röst utåt. 
  Vad som händer i riksdagen, i LO och i EU påverkar 
vad som händer på ditt jobb. Därför behöver vi 
höras och synas mer i samhällsdebatten. En del av 
vår inspiration kommer från goda exempel i våra 
nordiska grannländer, Norge och Danmark. 

För det andra handlar arbetet om att blicka inåt. 

Fackförbund, liksom många organisationer och 
företag, riskerar alltid att stelna i arbetsformer. Hur 
gör vi vårt befintliga arbete effektivare? Vad kan vi 
uppnå genom samarbete? Kan vi frigöra resurser till 
annat – eller kanske sänka medlemsavgifterna?

På studieområdet har vi redan börjat. För några 
veckor sedan började nästan 20 personer på en 
ny gemensam halvårslång utbildning för nya 
ombudsmän. 

Framöver kommer vi att erbjuda allt mer av 

gemensamma kurser. Engagerade och kunniga 
medlemmar är bland det viktigaste som finns, och vi 
passar därför på att påminna Dig om att överväga en 
grund- eller fortsättningskurs.

För det tredje handlar det om att fånga upp sådant 
som annars riskerar hamna mellan stolarna eller inte 
bli gjort. Våra förbund verkar inom tjänstesektorn 
och vi har särskilda problem att ta itu med. Ett 
enskilt förbund kanske inte har resurserna att på ett 
bra sätt lokalt kunna arbeta med en viss fråga. 
  En självklar sådan fråga är motarbeta 
lönedumpning och att gästande arbetare får jobba 
till sämre villkor. 
  Två andra prioriterade områden är att vässa 
bevakningen av upphandlingar och kampen mot 
ekobrott, vilka är fenomen där våra branscher är 
särskilt påverkade.  
  Självklart är detta delvis politiska frågor där vi 
måste söka påverka i Sverige och EU. Men vi måste 
också hitta nya fackliga arbetssätt mot orättvisor 
och fiffel. Kanske mer lokalt samarbete i nya former 
kan göra susen? 

Som du kanske märker, är det flera ”kanske” och 
frågetecken. Och vi kan inte ge definitiva svar på 
vart samarbetet kommer leda, eller hur det kommer 
märkas för dig som medlem.

Vad vi vet, är att vi har förtroende för varandra.

Det är en bra början.
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