Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #7/2017
Nej till begränsningar av konflikträtten!
Här följer ett angeläget uttalande antaget av Seko Stockholms styrelse apropå regeringens
kommande utredning av konflikträtten. Vi uppmanar er i klubbarna att anta detta som ert eget. Ni
kan i samband med detta också tillkännage era åsikter direkt till ansvarig minister genom att skriva
till Arbetsmarknadsdepartementet:
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Vårt uttalande:
Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals har
föranlett regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte är att begränsa konflikträtten.
Regeringen motiverar utredningen med att ”en utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än
att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av
stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens
legitimitet.”
Seko Stockholm försvarar den svenska modellen, där vi som fackförening säljer arbetsfred i utbyte
mot kollektivavtal. Detta, i kombination med rätten att förhandla i enlighet med MBL, ger den
fackliga organisationen en stark möjlighet till inflytande över frågor som rör företagets verksamhet
och över våra medlemmars villkor. Men med detta sagt ställer vi oss mycket kritiska till regeringens
utredningsförslag.
Kollektivavtalsmodellen legitimitet förutsätter för det första att vi har parter på arbetsmarknaden
som respekterar varandra – som är överens om modellen. För den som följt konflikten i Göteborgs
hamn det senaste året är det uppenbart att APMT:s nya ledning driver en antifacklig linje, som aktivt
syftar till att begränsa de fackliga organisationernas möjlighet att utöva sitt inflytande. Den linjen har
i Göteborgs hamn redan lett till att Unionen lagt ner sin fackklubb, till att Ledarnas klubb blivit passiv
och till hård kritik från den lokala Transportklubben.
Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att
respektera grundläggande fackliga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett
ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle
gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.
Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt för den grundlagsfästa
föreningsrätten. I denna ingår att arbetarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser
representerar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar som inte har kollektivavtal att
vidta konfliktåtgärder riskerar att öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp utan
brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgivaren. Det tjänar ingen fackförening på.
Sist men inte minst medför regeringens åtgärd legitimitet för en praxis där politiken lägger sig i
arbetsmarknadskonflikter. Det innebär att öppna en dörr som definitivt bör hållas stängd. Risken är

stor att borgerliga partier som vill gå än längre får vind i seglen. Nästa gång kan det vara
sympatiåtgärder som sätts i fråga.
Seko Stockholm

Seko Stockholms konfliktsamordning på Spår och Telekom
Seko Stockholm fick ansvar för konfliktsamordningen i vår geografi på Spårtrafikavtalet och
Telekomavtalet. På vår hemsida finns nu en rapport med en utvärdering som inkluderar förslag till
förbundsstyrelsen. Den kan du läsa här.

Kommentar lagom till halvtidsvilan…
Under våren tog Seko Stockholm flera viktiga steg i utvecklingen av vårt arbete. Vi deltog aktivt på
kongressen där vi var med och påverkade många positiva beslut samt fick in vår ordförande Karin
Åkersten i förbundsstyrelsen. Vi var på tårna och gjorde ett omfattande arbete som
konfliktsamordnande organisation på Spår- och Telekomavtalet som vi kan känna oss nöjda med.
Samtidigt har viktiga verksamheter fortsatt att rulla på. Ungdomskommittén har fortsatt hålla träffar
och aktiviteter med klubbarnas ungdomsansvariga, A-gruppen har fortsatt att värva medlemmar på
bl.a. Telenor-butiker, och arbetet för mångfald och integration fortsatt att utvecklas med träffar och
utbildningar för jämställdhetsansvariga.
Under hösten kommer verksamheten att fortsätta, och vidareutvecklas. Bl.a. kommer vi kicka igång
arbetet inför valet 2018, och här kommer ambitionen vara att tillsammans med er i klubbarna ta
fram Seko Stockholms egen valplattform. Inom ramen för studiekommitténs arbete kommer vi att ta
steg mot ytterligare kompetensutveckling för förtroendevalda.
Ni som vill engagera er i Seko Stockholms arbete inom något av våra verksamhetsområden, eller som
har förslag på hur vi utveckla arbetet för att utveckla stödet till klubbarnas, tveka inte att höra av er.

