Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Utlåtande
Fackligt-politiskt arbete – motionerna B24–B30,
utom B24 4:e och 5:e att-satserna

FS förslag till beslut

Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall ska upphöra med ekonomiska bidrag till enskilda partier samt att
anställda i förbundet inte ska bedriva valarbete för något parti
på arbetstid.
Det fackliga engagemanget omfattar medlemmarnas intressen i hela samhället. För att stärka möjligheten att påverka
samhällsutvecklingen behöver IF Metalls medlemmar arbeta
politiskt på alla beslutsnivåer. Facklig-politisk samverkan har
funnits sedan fackföreningarna var med och bildade det socialdemokratiska partiet 1889. Den facklig-politiska samverkan
med Socialdemokraterna grundar sig på att vi delar samma
värderingar och i mångt och mycket har samma åsikter i sakfrågor och synen på hur samhället bör utformas.
Det är angeläget att IF Metalls medlemmar engagerar sig
politiskt och lyfter fram politiska förslag som baseras på industriarbetarnas kunskap om hur verkligheten ser ut.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionerna B24
1:a att-satsen och B28 samt att motion B30 avslås.
IF Metall arbetar sedan flera år tillsammans med Arenagruppen och har även gett dem ekonomiskt stöd för att stärka
vår position i samhällsdebatten. De senaste åren har förbundet
också bidragit till att bygga Arena Idé, fackens tankesmedja,
vilket är vad motion B25 efterfrågar. I motionen föreslås dessutom en ordentlig satsning för att förbättra idéutbildningarna
inom arbetarrörelsen.
I dag finns bland annat Campus Bommersvik som erbjuder
idéutbildningar. Det finns också olika regionala satsningar.
Motion B27 1:a att-satsen vill att en satsning på fackligpolitiska utbildningar ska göras för medlemmar som kan
tänka sig att ta politiska uppdrag.
Det görs i dag satsningar lokalt och regionalt, både inom IF
Metall och tillsammans med andra, för att utbilda medlemmar
som kan tänka sig att ta ett politiskt uppdrag eller nyligen har
fått ett.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna B25 och
B27 1:a att-satsen anses beaktade.
I motionerna B27 2:a att-satsen och B29 föreslås att det
ska finnas en facklig-politisk enhet på förbundskontoret.
Det finns i dag en facklig-politisk enhet vars uppgift är att
utveckla och stödja det facklig-politiska arbetet på central och
lokal nivå. Förbundsstyrelsen har till uppgift att organisera
förbundskontoret så att verksamheten kan genomföras på
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bästa sätt. Oavsett hur förbundskontoret är organiserat kommer de facklig-politiska frågorna att vara viktiga även i fortsättningen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna B27 2:a
att-satsen och B29 anses beaktade.
På förbundskontoret pågår ett kontinuerligt arbete för att
förbättra kvaliteten på informationen. Syftet är att informationen till medlemmar och förtroendevalda ska vara korrekt,
saklig och kortfattad, vilket är vad motion B24 2:a att-satsen
efterfrågar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion B24 2:a attsatsen anses beaktad.
I motion B24 3:e att-satsen föreslås att förbundsstyrelsen
ska verka för att samtliga arbetsplatser får besök av en facklig
företrädare från avdelnings- eller förbundsnivå.
I handlingslinjerna som kongressen 2011 beslutade om,
fanns målet att alla arbetsplatser ska besökas. I förslaget till
handlingslinjer till denna kongress är målet att alla arbetsplatser, särskilt de utan klubb, ska besökas av IF Metall.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion B24 3:e attsatsen anses beaktad.
Motion B26 vill att uppbördsavtalet ändras från att vara ett
avtal till att bli ett riksdagsbeslut.
Hur IF Metall tar in medlemsavgifterna är en fråga för organisationen, inte för politikerna, att bestämma. Förbundsstyrelsen anser inte det är en bra väg att gå, att överlåta beslutanderätten till politikerna i stället för att kunna påverka genom
förhandlingar med arbetsgivarna.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion B26 avslås.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen
besluta
att bifalla motionerna B24 1:a att-satsen och B28
att anse motionerna B24 2:a och 3:e att-satserna, B25, B27
och B29 beaktade
att avslå motionerna B26 och B30.

Fackligt-politiskt arbete – motionerna B24–B30
Motion B24

Avdelning 49 Nordvästra Skåne

Fackligt-politiskt arbete
LO har lanserat en kraftsamling för socialdemokratisk valseger
i riksdagsvalet 2014. Stödet för det socialdemokratiska partiet
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bland LO:s medlemmar var 59 procent i riksdagsvalet 2002, 54
procent 2004 och 52 procent 2010. Endast 70 procent av LO:s
förtroendevalda röstade på (S) 2010. LO har därför satt som mål
att 60 procent av medlemmarna och 80 procent av de förtroendevalda ska rösta på (S) 2014. LO menar att om vi gör vårt jobb
kommer det avgöra valet till Socialdemokraternas fördel.
Med tanke på att vi vid valet 2010 hade haft en moderatstyrd
regering i fyra år är det underligt att bara 52 procent av LO:s
medlemmar röstade på (S). Nu har Alliansen suttit sammanlagt
sju år i regeringsställning och vi kan alla se resultatet av deras
politik. Att (SD) vinner gehör bland LO:s medlemmar är en katastrof. Allt de står för är i total motsats till LO:s värderingar om
jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde. Valresultatet i Norge förskräcker.
Denna motion kan tyckas vara överflödig eftersom LO:s 14
förbund har fattat beslut om egna fackliga valmanifest, samtidigt
som man nu ska agera mer självständigt gentemot det parti man
stödjer. Men vis av historien vill vi ändå påpeka att vi inte kan
förlora ett val till. Ser vi till (S) opinionssiffror är de långt ifrån
vad de en gång i tiden har varit. LO:s mål är kanske realistiskt
men handen på hjärtat; väsentligt fler av medlemmarna borde
rösta på (S) och engagera sig i partiet. Inte minst med tanke på
att vi ska få en stark vänsterpolitik.
Vid denna kongress genomförande är det bara fyra månader
kvar till valet. Då gäller full satsning fram till valdagen. Vi måste
ta dialogen med våra medlemmar och med andra väljare också för
den delen. Vi har tillgång till arbetsplatserna. Vi måste diskutera
med våra arbetskamrater och föra fram att den borgerliga politiken är en osolidarisk politik som inte gynnar våra medlemmar.
Fackligt-politiskt arbete har varit och är grunden för att
Socialdemokraterna ska vinna val. Vi måste öka den ideologiska
skolningen om vikten av fackligt-politiskt arbete på kurser,
konferenser och i våra utbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Vår organisation måste fungera fackligt-politiskt både
mellan val och i valarbete. Inför valet 2014 behöver vi ta fram ett
bra kortfattat informationsmaterial. Efter valet måste vi ha en
socialdemokratisk regering.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att stärka det fackligt-politiska arbetet

Bifall

att medlemmarna ska få saklig och kortfattad information

Beaktad

att verka för att alla våra arbetsplatser ska få ett besök av
någon facklig företrädare på avdelnings- eller förbundsnivå

Beaktad

att satsa mer på ideologisk skolning i all kursverksamhet

Beaktad

IF Metalls kongress 2014

217

Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
FS förslag till beslut

att satsa på utbildning för våra medlemmar och framför allt
för yngre så vi kan få fram fler socialdemokratiska politiker
med facklig bakgrund.
Motion B25

Avdelning 1 Malmfälten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga
Kusten, 6 Mellersta Norrland

Solidaritet och rättvisa eller mer i plånboken
För drygt 30 år sedan bestämde sig högerkrafter i samhället
att ”nu har det gått för långt, nu måste vi satsa ordentligt för
att ändra det svenska folkets uppfattning i viktiga ideologiska
frågor”. Det blev starten av nya tankesmedjor som Timbro. Under
drygt 30 år har de lyckats förskjuta opinionen på flera områden.
Den tydligaste förändringen handlar om rättvisan och solidariteten, det gemensamma ansvaret för allas rätt till ett bra liv,
till utbildning, vård och omsorg. I detta ligger att vi betalar skatt
utifrån förmåga för att säkerställa att det finns resurser utifrån
behoven. Men nu ska förbättrad privat standard gå före omsorg
om medmänniskan. Metoderna för att stödja egoismen, som fått
genomslag de senaste åren, är bland annat sänkt skatt (kallat
”jobbskatteavdrag” av någon anledning) och rut-avdrag, som både
leder till ökad privat konsumtion, som att bygga om kök och köpa
mer prylar, och till ekonomisk dränering när det gäller finansiering av den gemensamma sektorn.
En effekt av denna värderingsförskjutning är att flertalet i
dag accepterar den stora försämringen av a-kassan och sjukförsäkringen och tycker det är bättre med mer pengar i plånboken
än en bra a-kassa. Att man lyckats samla stöd för denna politik,
bevisas enligt många av valresultaten de två senaste valen.
Det andra viktiga området handlar om att få oss positiva till
att sälja ut/konkurrensutsätta stora delar av vår gemensamma
sektor. Förskjutningen i värderingar har lett till att flertalet accepterar den stora våg av privatiseringar vi sett de senaste åren.
Exemplen känner vi alla till: skolor, SJ, äldreboenden, Apoteket,
Bilprovningen osv.
Mot denna värderingsförskjutning behövs en aktivare och effektivare arbetarrörelse, som förmår att gå emot nyliberalismens
idéer och som förmår att i högre grad sätta agendan inför framtiden. Målet är att vår värdegrund, solidariteten och den gemensamma omsorgen, ska prägla morgondagens samhälle.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att bidra till att utveckla förmågan att politiskt påverka det
svenska folket och samhället utifrån våra värderingar genom
ökade insatser, exempelvis genom att i ökad grad ekonomiskt
stödja effektiva tankesmedjor och genom att ordentligt satsa
på att förbättra idéutbildningarna inom arbetarrörelsen.
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Beaktad

Motion B26

Avdelning 1 Malmfälten, 2 Norrbotten, 4 Södra Västerbotten

Uppbördsavtalet
Uppbördsavtalet är under hot på vissa avtalsområden. Våra
motparter inom näringslivet har ett tydligt syfte – att försämra
förutsättningarna för arbetarrörelsen.
Kampen om makten på svensk arbetsmarknad måste föras på
alla tänkbara fronter. När vi historiskt inte kommit längre mellan
parter har vi genom politisk påtryckning förändrat samhället.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att genom facklig-politisk samverkan driva frågan så att
beslut tas i Sveriges riksdag som gör företagen skyldiga att på
fackligt ansluta anställdas löneutbetalning dra medlemsavgift
till fackföreningarna om dessa så begär.

Avslag

Motion B27

Avdelning 7 Södra Norrland

Stärk det fackligt-politiska samarbetet
Under de senaste åren har mycket förändrats för IF Metalls
medlemmar. Vi har ett mycket försämrat skydd vid arbetslöshet
eller sjukdom. Detta i tider då arbetsmarknaden varit vikande på
många håll i Sverige.
Andra försämringar har också drabbat oss i fackföreningsrörelsen. Sämre förutsättningar när det gäller skyddsarbetet, med
bland annat en nedlagd forskning inom arbetsmiljöområdet, är
bara en av de försämringar som skett.
Detta har skett med en borgerlig regering och vi har nu en tid
kvar med samma regering.
IF Metall som förbund har jobbat bra med att visa på de
orättvisor som drabbat oss. Men vi måste bli ännu bättre på detta
arbete både på förbundsnivå och ute i landet. Vi måste få ännu
fler medlemmar att aktivera sig inom politiken för att få till en
förändring.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
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att fram till 2018 satsa på fackligt-politiska utbildningar för
IF Metallmedlemmar som kan tänka sig ta politiska uppdrag

Beaktad

att fortsätta ha en stark enhet på förbundskontoret som jobbar
med facklig-politiska frågor.

Beaktad

Motion B28

Avdelning 1 Malmfälten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga
Kusten, 6 Mellersta Norrland

Reformutrymmet är begränsat
Statens inkomster har minskat. Orsaken är främst att ingen
stimulans av svensk ekonomi äger rum med Moderaterna vid
regeringsmakten. Jobbskatteavdraget har medfört att det inte
längre finns något reformutrymme för alliansen utan att överskrida statsbudgeten och låna pengar.
Anders Borg anser att sjukförsäkringens kostnader ökar och
begränsar reformutrymmet. Det är människoförakt och diskriminerande att peka ut sjuka människor som ansvariga för att det
finns ett begränsat reformutrymme. Anders Borg borde skämmas. Han har som finansminister tömt statskassan och sett till
att statsskulden ökat. Under regeringsperioden har Borg och
Reinfeldt sett till att sänka nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen,
sjukersättningen och pensionerna och försatt den sociala tryggheten i Sverige till en bottennivå.
Svenska folket har avstått lön för att ha en garanti på ersättning som de kan leva på när de hamnar utanför arbetsmarknaden. Under åren 2008–2013 har finansministern norpat cirka
700 miljarder av löntagarna och använt till annat i statsbudgeten (källa; riksdagens utredningstjänst). 240 miljarder har Borg
plockat av pensionsinbetalningarna (källa; riksdagens utredningstjänst). Varför har inte svenska medier granskat att närmare 1 000 miljarder använts till annat? I ett annat land hade
regeringen fått avgå för länge sedan.
Genom alla privatiseringar och utförsäljningar har statens
inkomster ytterligare minskat. Vår oro för framtiden är stor. Hur
ska Socialdemokraterna klara av att bedriva en politik och reformera Sverige utan att omfördela resurser så att staten klarar av
att betala ut ersättningar till våra medlemmar?
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att stärka den facklig-politiska samverkan så att vi tillsammans får till stånd ett regeringsskifte.
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Motion B29

Avdelning 10 Dalarna

Facklig-politiska resurser
Den facklig-politiska enheten har varit en förutsättning för att
IF Metall ska vara en röst i samhället. Enheten har aktivt arbetat med och stöttat de facklig-politiska grupperna i förbundets
avdelningar och vi har tillsammans arbetat för att påverka den
samhälleliga utvecklingen. Det har visat sig vara effektivt då de
facklig-politiska frågorna kommit upp på agendan för fler politiker, medborgare och medlemmar. Det är av stor vikt att förbundet fortsätter att satsa på den facklig-politiska verksamheten
eftersom den mer och mer visar sig vara av stor betydelse för att
bejaka medlemmarnas intressen.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att avsätta ekonomiska och personella resurser till den fackligpolitiska enheten för ett fortsatt aktivt och målinriktat arbete
med de facklig-politiska frågorna och för att kunna vara en
stark röst i samhället för medlemmarnas nytta.

Beaktad

Motion B30

Medlem Tommy Hjertberg avdelning 1 Malmfälten

För ett politiskt aktivt men partipolitiskt oberoende fack
Det behövs ett politiskt aktivt fack som driver de frågor som är
viktiga för våra medlemmar. Men det stöd som IF Metall ger till
Socialdemokraterna har inte önskad effekt, vare sig genom att
öka medlemmarnas politiska engagemang eller genom att medlemmarnas intressen tas till vara i politiken.
I stället för att ge Socialdemokraterna ett ovillkorligt stöd
i form av pengar och arbetsinsatser från de fackligt anställda
borde fackets resurser användas till en bredare kampanj mot den
borgerliga regeringen för att driva de frågor som är viktiga för
medlemsmajoriteten, oavsett partitillhörighet.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet ska upphöra med ekonomiska bidrag till enskilda
partier

Avslag

att förbundets anställda inte ska bedriva valarbete för något
parti på sin arbetstid.

Avslag
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