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Motion angående facklig-politisk samverkan 
 
Vi tror att Socialdemokraterna som parti måste ta diskussionen om vad facklig-
politisk samverkan innebär idag. 
 
Om våra välfärdsyrken i vårt samhälle ska bli mer attraktiva behöver vi verkligen 
utveckla det facklig-politiska samarbetet inom alla yrken det omfattar. Vi som parti 
pratar vård, skola och omsorg där LO-gruppen inte är det enda fackliga alternativet. 
Om vi inser potentialen i alla dessa yrkeskårer och att det är just de som bär 
välfärden framåt så kan vi även agera utifrån vår gemensamma inställning runt 
behoven av trygga anställningar, goda arbetsmiljöer samt partssamverkan. 
 
Sverige vill vara ledande inom forskning och utveckling och ett högteknologiskt 
samhälle. Som det står i partiprogrammet vill vi att fler ska disputera, men det ställer 
krav på både höga kunskapsnivåer samt finansiering. Det ställer också krav på oss 
som parti att välkomna resultatet av denna utveckling och hur det kan komma att 
påverka vårt medlemsunderlag samt facklig-politisk samverkan. Många av de 
högutbildade, de vi kallar för akademiker, är samhällsintresserade och borde inte per 
automatik bli definierade av oss som kapitalister och därmed borträknade från vår 
väljarkår, utan snarare tvärt om. 
 
Om vi ska gå i takt med vår samtid så behöver vi prata om fackföreningsrörelsen för 
löntagare, vilket innebär att vi antagligen måste ta oss utanför den 
socialdemokratiska boxen, speciellt om vi ska utöka medlemsantalet och antalet 
röster på partiet. 
 
Vår historia kan verkligen vara vårt försprång om vi fortsätter att lära av den och inte 
låter nostalgi stå i vägen för att förnya våra arbetssätt. Givetvis ska vi dra lärdom av 
vår mångåriga historia, samt även komma ihåg varför vi startades, och gör vi det så 
inser vi att vi står inför ett behov av förändring för att motarbeta de högerradikala 
krafter som har fått fotfäste i vårt samhälle. 
 
Vi kan inte fortsätta se olika fackliga tillhörigheter som motståndare till varandra där 
vi som parti måste ta ställning för antingen den ena eller den andra, för det gynnar 
enbart arbetsgivaren. Vi måste samarbeta med fler fackliga organisationer än LO. 
Inom många av de fackliga organisationerna på tjänstemannasidan har medlemmar 
som till stor del arbetar inom den offentliga sektorn. De är till stor del bärare av 
välfärden idag. Det samhällsintresse som de har måste vi ta tillvara på som parti.  
 
Vi kan inte bortse från de som har en akademisk utbildning bara för att det inte 
traditionellt har varit våra väljare, då samhället har förändrats och den gruppen har 
blivit så mycket större. Det är vi som parti som har drivit fram denna utveckling, alla 
skulle ha samma möjlighet till utbildning, då måste vi även bejaka resultatet av denna 
satsning som vi stred så hårt för. 
 
Ska vi som parti enbart rikta in oss på de som identifierar sig som arbetare – då 
kommer vi att få inrikta oss på att vara ett 10%-parti. 20% i landet identifierar sig 
själva som arbetare, varav flera väljer vänster eller SD. Det ska inte vara vi som parti 
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som gör bedömningen om man ser sig som arbetare eller ej. Borde vi inte istället 
rikta in oss på löntagare och deras frågor? Vi får då ett bredare anslag och kan 
attrahera större grupper i samhället, vilket vi kommer att behöva göra för att fortsätta 
vara det största och ledande partiet i landet. Detta innebär inte att vi släpper våra 
kärnfrågor.  
 
Ska vi som parti fungera i vår nuvarande organisation men även framöver med den 
förändring som Sverige genomgått så måste vi våga tänka nytt – utan att släppa på 
vår ideologi där LO fortsätter spela en stor roll. 
  
Vi anser att facklig-politisk samverkan är viktig, därför bör vi som parti bredda den till 
att innefatta alla fackförbund som delar våra värderingar. 
 
Därför yrkar vi på att: 
 
Distriktsstyrelsen arbetar aktivt för att få till en samverkan även med fackliga 
organisationer utanför LO. 
 
Distriktsstyrelsen får i uppdrag att återrapportera samverkan med fackliga 
organisationer utanför LO vid nästa distriktskongress. 
 
Distriktsstyrelsen utser en ledamot till ansvarig för detta arbete. 
 
/Catrin Tufvesson och Rune Sandström 
Kävlinge AK 
 
Kävlinge AK beslutade att skicka in motionen som Egen. 
 
Rune Sandström 
Ordförande 
 
 


