
Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka,  
det är det enda som tvingar företagen att förhandla och sluta avtal. 
I somras tillsatte regeringen en utredning för att minska möjligheten 
till fackliga stridsåtgärder. Utredningen ska lägga fram sina förslag  
31 maj 2018 men den ansvariga ministern Ylva Johansson har redan 
uttalat sig för en inskränkning av strejkrätten. Och det i en situation 
när antalet strejker i Sverige är på en historiskt låg nivå!

Med hänvisning till läget i containerterminalen i Göteborgs hamn 
ska utredningen komma med förslag om att det inte ska vara tillåtet  
för ett fack att strejka om det redan finns ett avtal på en arbetsplats. 
Men detta gäller inte bara hamnen utan varenda arbetsplats i landet. 
Det öppnar för så kallad ”avtalsshopping”, där arbetsgivare sluter 
avtal med den fackförening som har de sämsta villkoren och gör det 
därmed förbjudet för andra fack att hota med konflikt.

Antal förlorade arbetsdagar i Sverige till följd av strejker och lockouter*
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*Rodney Edvinsson (historia.se) utifrån Mikkelsen (1992) och SCB. Kompletterat med data från ILO för åren 2006-2016.
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Kontakta ditt fack, din klubb, din avdelning, sektion eller förbund, 
och fråga vad de tänker att göra för att stoppa förslagen till försäm-
ringar. Ta upp frågan på fackmöten, anta uttalanden, gör namn- 
insamlingar bland arbetskamraterna.

Ta kontakt med oss och hjälp till att sprida detta blad och annan 
information om försvaret av strejkrätten.

Nätverket Försvara Strejkrätten
forsvarastrejkratten.wordpress.com
forsvarastrejkratten@gmail.com

Vad kan du göra?

Strejkrätten är fackföreningens viktigaste vapen. Ge inte lag-
stiftarna möjlighet att inskränka fackens rätt och därmed ge 
arbetsgivarna ännu mer makt.

Utredningen har väckt starka reaktioner i fackföreningsrörelsen.  
Ledningarna i de flesta förbund inom både LO och TCO har fördömt 
tanken att staten ska kunna försvaga fackets viktigaste redskap. Det  
är bra, men för att sätta stopp för de försämringar som nu planeras 
krävs det en stark opinion som tvingar regeringen att backa.

Vi är därför ett antal fackligt aktiva som startat Nätverket Försvara 
Strejkrätten och vi kommer att sprida information och bygga opin-
ionen kring denna fråga.
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