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FÖ RSVA RA
STREJKRÄTTEN
LO, TCO och Saco säljer ut arbetarklassen

Konsekvenser av inskränkningen av strejkrätten
Lönedumpning, sämre avtal och ﬂer otrygga anställningar genom begränsningen av
fackets arbetsmetoder och förhandlingsutrymme.
Strejkförbud på arbetsplatser som redan har kollektivavtal, den största inskränkningen av arbetares rättigheter i modern tid.
Möjlighet för arbetsköpare att fritt välja vilket kollektivavtal som ska tillämpas på
arbetsplatsen, vilket öppnar för fack som kontrolleras av arbetsköparna.

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg

LO, TCO och Saco säljer ut arbetarklassen!
De stora fackförbunden och Svenskt Näringsliv har gått samman i en ohelig
allians i syfte att trycka ner arbetarklassen och säkra sina egna positioner på
toppen. De menar att deras förslag om inskränkt strejkrätt är den enda vägen för
att skapa ordning på marknaden, men vems ordning är det de försvarar? I
verkligheten innebär förslaget en fullständig kapitulation, där fackförbunden har
sålt ut rättigheter som vi arbetare har kämpat och dött för.
Svenskt Näringslivs och arbetsköparnas vilja är att tillintetgöra alla möjligheter
för arbetarklassen att kämpa för sina rättigheter. Fackpamparna önskar kväva all
stridsvilja och krav på förändring bland sina medlemmar, och därmed kunna
stanna kvar på sina välbetalda positioner.
Det ﬁnns fortfarande fackliga organisationer som bedrivs direkt av sina medlemmar och som aldrig slutat slåss för arbetarnas intressen, som Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). För att vi ska
kunna göra motstånd krävs att vi arbetare organiserar oss, inte bara för att
försvara strejkrätten, utan också för att gå på oﬀensiven. Tillsammans har vi
kraften att kräva ytterligare rättigheter, bättre lön och tryggare anställningar. Till
slut kommer vi även ha kraften att avskaﬀa systemet som fråntar oss
möjligheten att själva leda och fördela arbetet, och själva bestämma över
produkten av vårt arbete. När arbetsköparna inte frivilligt ger upp makten de har
över oss, som de använder för att berika sig själva på vår bekostnad, har vi inget
annat val än att tvinga dem.

Vad är Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)?
SAC är en syndikalistisk fackförening som organiserar alla
arbetare oavsett yrke eller bransch och styrs direkt av sina
medlemmar. SAC organiserar även studenter, arbetslösa,
papperslösa och pensionärer.
Vad är Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF)?
SUF är ett fristående ungdomsförbund som kämpar för
arbetarklassens intressen. Vi sysslar inte med partipolitik,
utan går istället direkt på problem och orättvisor på skolor,
gator, i bostadsområden och på arbetsplatser. Vår vilja är att
alla människor ska ha makt att bestämma över sitt eget liv,
och tillsammans makten över det gemensamma samhället.

