Efter Kommunalskandalen:

Vad är meningen med

fackföreningen?

Myglet, korruptionen och pampfasonerna inom Sveriges största fackförening Kommunal visar hur illa ställt det är inom svensk fackföreningsrörelse.
Det är hög tid att gå tillbaka till vad som är meningen med fackföreningen.
Det måste vara en kollektiv och demokratisk organisering på gräsrotsnivå.
Uppgiften är att samla alla arbetare på arbetsplatsen – oavsett om dessa är
anställda i det egna företaget eller på någon underleverantör eller bemanningsföretag – för att själva diskutera och besluta om sina egna angelägenheter.
Visst måste korrupta fackliga ledningar bort – men för att bygga
demokratiska och kämpande fackföreningar krävs mer.

1. INGA PRIVILEGIER ÅT FÖRTROENDEVALDA

Den som väljs till företrädare för en arbetarorganisation ska leva under
samma förhållanden som arbetare gör. Förtroendevalda på alla nivåer ska
leva på en lön i nivå med de medlemmar de är valda att representera.
Förtroendevalda ska dessutom inte ha några fallskärmsavtal. Om det inte
längre finns något förtroende bland medlemmarna så får den valde avsättas
och gå tillbaka till sitt gamla jobb eller gå till arbetsförmedlingen, precis som
vilken medlem som helst.
De som förhandlar fram löner åt andra ska själva leva på dessa löner.
Det ger om inte annat en bra morot åt förhandlarna att kämpa för så
höga löner som möjligt.

Flygbladet delas på arbetsplatser runt om i Sverige. Vänd för att läsa mer ☞

2. AVTAL SKA UT PÅ OMRÖSTNING

Ledningar är inte valda att tänka åt medlemmarna, utan för att representera
viljan hos medlemmarna. Därför ska medlemmarna besluta om avtal med
motparten och andra för medlemmarna viktiga frågor. Först efter en omröstning bland medlemmarna får ledningar skriva på något. Av samma anledning är det medlemmarna som ska besluta om och när det är dags att gå
i strejk eller vidta andra stridsåtgärder för att tillkämpa sig bättre avtal.
Det ger både en levande demokrati inom facket och skapar en förankring bland medlemmarna när det är dags att ta fighter.

”

3. BRYT SAMFÖRSTÅNDET!

Korruptionen handlar inte bara och kanske inte ens främst om förhållandena inom de egna arbetarorganisationerna. Detta är bara ett uttryck för
en politisk korruption som kommer av att arbetarföreträdare umgåtts
så länge och intimt med motståndaren att den härskande klassens tankar även blivit de härskande tankarna inom arbetarklassens organisationer.
Kommunalskandalen är resultatet av mer än hundra år av klassförräderi.

En verklig förändring kräver att klassamarbetet ersätts av klasskamp
och det är en förändring som bara kan startas underifrån av arbetarna
själva.

Kanske borde facket alltid adjungera någon
asketisk kommunistjävel till styrelserna
– någon som garanterat skriver ett
bildreportage i tidningen Proletären
om någon går för långt.
Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren om hur Kommunal
ska komma åt korruptionen. Läs Proletären och teckna
en prenumeration på www.proletaren.se
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