Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #8/2017
Backa städarna på pendeln!
Måndag den 26 juli nåddes städarna på pendeln av ett fruktansvärt besked. Deras arbetsgivare, Sol
Reneriet som städar på uppdrag av MTR, har beslutat sig för att varsla 90 av de 196 anställda om
risk för uppsägning. Att ett företag på detta sätt kan göra sig av med nästan hälften av de anställda
är helt orimligt. Orsaken står återigen att finna i en illa genomförd upphandling där kontraktet
återigen gavs till det företag som kunde presentera det billigaste budet. Nu försöker MTR och Sol
Reneriet att tvinga städarna att betala priset med sina jobb och arbetsvillkor.
Seko Stockholm kommer i samarbete med Pendelklubben att organisera protester mot
uppsägningarna. Tillsammans med städarna kraftsamlar vi nu inför söndag den 9 juli. Då invigs nya
Citybanan under pompa och ståt. Statsminister Stefan Löfven, men också Kristoffer Tamsons
(moderat trafiklandstingsråd med det yttersta politiska ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholm),
kommer att invigningstala. Tillsammans med städarna kommer vi att befinna oss på plats och upplysa
såväl makthavare som allmänheten om situationen, och utkräva ansvar!
Detta kan du göra:
1) Kom på söndag!
Idag är det städarna som drabbas, men imorgon kan det vara någon annan. Systemet med offentlig
upphandling i kollektivtrafiken är ett gissel, och den nuvarande utvecklingen är helt oacceptabel. Det
ligger i allas vårt intresse att backa städarna när dom tar strid. Därför uppmanar vi i Seko Stockholm
er i klubbarna att ansluta på söndag, och att mobilisera andra medlemmar till protesten.
Tid och plats: Kl.11:00 på Odenplan
2) Sprid Facebook-eventet
Klicka i att du kommer i eventet, bjud in andra och dela gärna eventet på din egen vägg. Tips: Ge en
egen personlig motivering till varför det är viktigt att backa städarna, och bidra på så vis att göra
frågan angelägen för dina vänner. För att komma till Facebook-eventet, klicka här.
3) Affischera på arbetsplatsen
Inom kort kommer affischer och flygblad att skickas ut till klubbar inom Spår, för uppsättning på
anslagstavlor, i fikarum osv. Hjälp till att sprida ordet på din arbetsplats!
Övriga klubbar som vill sprida material uppmanas meddela förbundets kommunikationsenhet. Skriv
hur många affischer respektive flygblad ni vill ha, samt leveransadress till
kommunikationsenheten@seko.se.
För er som kan skriva ut/kopiera upp själva finns affisch och flygblad att ladda ned här.
4) Skriv under och sprid namnlistan
Det finns en digital namnlista för att protestera mot uppsägningarna. Skriv under och hjälp till att
sprida listan och be dina arbetskamrater/vänner att underteckna! För att underteckna, klicka här.

Debattartikel: Misslyckad upphandlingar hotar 90 städares jobb
Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten skriver i Dagens ETC om bakgrunden till Sol Reneriets
varsel av 90 städare, och kräver att Kristoffer Tamsons och landstingspolitikerna tar sitt ansvar för
den uppkomna situationen. Sprid/dela gärna artikeln! Läs artikeln här.

Nytt nummer av Första Linjen
Ett nytt nummer av Seko Stockholms medlemstidning Första Linjen har skickats ut. För dig som
föredrar att läsa tidningen på plattan/datorn går tidningen att läsa som webbtidning. Klicka här för
att komma till webbtidningen.

Fackliga kurser på arabiska
LO-distriktets fackliga studiekommitté har länge sett behov av en facklig introduktionskurs på flera
språk. Därför utökas utbudet redan i höst med en Facklig introduktion på arabiska. Har du
arbetskamrater med arabiska som förstaspråk? Informera gärna om utbildningen och se till att fler
anmäler sig!
Datum: 8 september 2017 Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Tid: 08:30-16:30
Ekonomi och ledighet
Det kostar ingenting för deltagarna att gå kursen, och självfallet ingår lunch, fika och kursmaterial.
Tar deltagarna ledigt från jobbet får de ett skattefritt utbildningsstipendium.
Anmälan
Anmäl sker via fackligutbildning.se senast fem veckor för kursstart. Vid frågor kring anmälan kontakta
Ann-Sofie Jogenstedt, ann-sofie.jogenstedt@abf.se.

