Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #10/2017
Seko Stockholms valplattform inför valet 2018
På Seko Stockholms höstrepskap ska ett förslag på valplattform diskuteras och beslutas. Tanken är
att vi som fackförening ska vara med tidigt i matchen och lyfta fram de frågor vi anser att valet borde
handla om. Vi anser att det är viktigt att politiken utformas underifrån, med utgångspunkt från
vardagen på våra arbetsplatser – utifrån våra medlemmars verklighet.
Förslaget, som utvecklats på grundval av ett möte med klubbarnas fackligt-politiskt ansvariga och
ordföranden som hölls i oktober, finns redan nu att läsa på vår hemsida: Klicka här.

Offentligt möte idag (7/11): Kurt Junesjö om konflikträtten idag och
imorgon
På detta möte talar Kurt Junesjö, en av arbetarrörelsens mest kunniga i arbetsrättsliga frågor, om
konflikträtten idag och imorgon: Om regeringens utredning av konflikträtten, i spåren av
hamnarbetarkonflikten i Göteborg. Arrangerar gör café Clarté.
Tid: Tisdag 7 november, kl.19:00 – 21:00 (servering från kl. 18:00 ).
Plats: Café Fru Bellman, Bellmansgatan 26
Facebook-event: Klicka här.

9/11: Minnesstund För Kristallnattens Offer - Aldrig Mer Fascism
Den 9 november minns vi nazismens offer på årsdagen av Kristallnatten som ägde rum 1938.
Tusentals judar fördes till koncentrationsläger och butiker samt möteslokaler vandaliserades. Detta
blev startskottet för förintelsen.
Än idag finns det högerextrema krafter i Europa som växer i spår av bland annat nedskärningar,
arbetslöshet och ekonomiska kriser som skapar missnöje och slår hårt mot arbetarklassen världen
runt.
Unga Byggare bjuder in alla som vill säga nej till våld och splittring att samlas i en fredlig minnesstund
utanför LO borgen. Seko Stockholm kommer att delta med en talare. Tillsammans står vi starka mot
högerextremism - genom att hedra dess offer och samtidig bygga en framtid värd att tro på!
Tid och plats: Torsdag 9/11. Kl.18:30 framför LO-borgen (Barnhusgatan 18).
Facebook-event: Klicka här.

Vill er klubb ha besök på arbetsplatsen?
Vill du att er arbetsplats ska få besök av en riksdagspolitiker? Seko Stockholm har via våra kontakter
möjlighet att få ut politiska företrädare på arbetsplatsen. Meddela oss om intresse finnes, så
diskuterar vi formerna för besöket. Kontakta Bengt Wallman, samordnare:
bengt.wallman@gmail.com.

Förhandlingar pågår efter varsel i Skärgårdstrafiken
Efter ett varsel har Seko och motparten i Skärgårdstrafiken, Almega, valt att återuppta
förhandlingarna. Läs mer allt det senaste om varslet på seko.se. För en bra bakgrund till konflikten,
läs artikel i Seko-tidningen här.

