Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
Fackligt-politiskt arbete – Motionerna B24–B30 med utlåtanden
Motion B24
Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 7 Södra Norrland
Facklig-politisk samverkan
Högerpartiernas värderingar grundar sig på att göra rika människor rikare. I Sveriges riksdag gynnar de kapitalet och missgynnar IF Metallmedlemmar.
I facklig-politisk samverkan har Socialdemokraterna i regeringsställning genomfört
förbättringar för våra medlemmar.
Under högerkrafternas regeringsår 2006–2014 genomfördes försämringar på ett
40-tal punkter, bland annat:







Försämrad a-kassa.
Försämrad sjukersättning.
Avskaffat skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Arbetsgivarna har fullt avdrag
för sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna.
Avskaffat skatteavdrag för medlemsavgifter till a-kassan.
Fler karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.
Försämrad semesterlag och lägre ersättning.

Alliansregeringen försämrade socialförsäkringssystemet, norpade 140 miljarder från löntagarna årligen och använde pengarna till annat i statsbudgeten.
Det som löntagarna har fått avstå pengar för, att ha en trygghet när de inte har något
arbete, måste successivt återställas genom förbättringar i sjukförsäkringen, a-kassan,
pension m.m. Den enda möjligheten att reparera skadorna som högerkrafterna har genomfört för våra medlemmar är att vi får en stark socialdemokrati i Sveriges riksdag.
Vi föreslår kongressen besluta
att facklig-politisk samverkan prioriteras i IF Metall.

Utlåtande, motion B24
Förbundsstyrelsen menar att 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. I handlingslinjerna har därför
slagits fast att IF Metall aktivt ska stärka sitt fackligt-politiska arbete genom att engagera
sig i politiska beslut som är viktiga för medlemmarna och i detta samverka med Socialdemokraterna. Det är i facklig-politisk samverkan den svenska modellen på arbetsmarknaden och den svenska välfärdsstaten ska försvaras och utvecklas.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att bifalla
motionen.

Motion B25
Avdelning 4 Södra Västerbotten, 27 Östra Skaraborg, 28 Västra Skaraborg, 29 Norra
Älvsborg, 30 Bohuslän-Dal, 34 Borås, 36 Göteborg
Facklig-politisk organisation
Under delar av den borgerliga regeringsperioden 2006–2014 hade IF Metall en fackligpolitisk enhet. Enheten bildades för att bland annat se till att Sverige återigen skulle få en
regering som hade en politik som gynnade IF Metalls medlemmar. IF Metalls fackligt-
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politiska arbete var en starkt bidragande orsak till att Sverige och IF Metalls medlemmar
fick ett regeringsskifte 2014.
Under den tid som enheten fanns fick avdelningarna och klubbarna ett stort stöd i sitt
fackligt-politiska arbete. Enheten styrde avdelningarna i en riktning och lade vägen för
deras arbete och på så sätt kunde IF Metalls facklig-politiska frågor genomsyra alla förbundets avdelningar. Avdelningarna fick löpande information om exempelvis hur nya
EU-direktiv och lagförslag skulle påverka IF Metalls medlemmar. Genom att avdelningarna fick denna information, kommunicerades detta även ut till klubbarna. Detta kunde
även vara ämnet när vi besökte arbetsplatser eller arrangerade medlemsmöten.
Efter regeringsskiftet 2014 valde förbundsstyrelsen att lägga ned den facklig-politiska enheten. Argumentet var bland annat att det fackligt-politiska arbetet ska vara en del
av förbundets dagliga verksamhet och ingå i organisationsenhetens arbete. Tyvärr ser vi i
och med detta beslut att avdelningarnas, och därmed klubbarnas, fackligt-politiska arbete
har avtagit och det finns inte längre någon tydlig styrning eller tydligt stöd.
Vi har vittnat om att många avdelningar och klubbar som tidigare varit väldigt aktiva
inte längre har något tydligt fackligt-politisk arbete. Det har framkommit att det saknas
styrning från förbundet. Vi menar att det behövs i denna typ av arbete, som faktiskt inte
är en del av det dagliga arbetet på avdelningar och klubbar. Där består det dagliga arbetet
av förhandlingar och möten med medlemmar.
Om vi inte ska få ett regeringsskifte 2018 måste IF Metall agera nu, vi kan inte vänta
till sommaren 2018. Vi måste också lyfta medlemmarnas facklig-politiska frågor på ett
bättre och tydligare sätt, inte bara under ett valår. Vi måste bli bättre i mellanvalsperioderna.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att tillsätta mer resurser till förbundskontorets facklig-politiska organisation
att utreda hur förbundskontoret bäst bör organisera sitt fackligt-politiska arbete
att återinföra liknande arbete och stöd som fanns under den facklig-politiska
enhetens tid, gentemot avdelningarnas och klubbarnas fackligt-politiska arbete.

Utlåtande, motion B25
I motionen föreslås ett antal åtgärder för att stärka IF Metalls fackligt-politiska arbete och
organisation. Förbundsstyrelsen anser att den facklig-politiska verksamheten har olika behov av resurser beroende på de politiska beslut kongressen fattar, de organisatoriska prioriteringar kongressen beslutar om och hur den politiska situationen i landet ser ut. Därför
kommer tilldelningen att skifta över tid. I exempelvis en valrörelse tillförs extra resurser
för att bedriva kampanjarbete, medan arbetet under mellanliggande perioder mer kan
handla om att påverka beslutsfattare eller att ta fram nya utbildningar.
IF Metalls fackligt-politiska arbete är under ständig översyn och förändring. På den
facklig-politiska enheten varierade exempelvis antalet personer mellan tre och tio. I dag
finns en matrisgrupp för facklig-politiska frågor på förbundskontoret med personer från
sex enheter. Förbundsstyrelsen har också beslutat om en ny valorganisation för förbundet
som kommer att träda i kraft efter kongressen.
Den facklig-politiska matrisgrupp som bildades under den gångna kongressperioden
har bland annat i uppgift att fungera som stöd i avdelningarnas fackligt-politiska arbete.
Under mellanvalsperioden har dessutom arbete skett för att förbättra de facklig-politiska
utbildningarna. IF Metall har tagit fram en ny facklig-politisk grundutbildning för förtroendevalda, liksom en ny facklig-politisk organisationsutbildning med inriktning på organisation, politikutveckling och opinionsbildning. LO håller samtidigt på att ta fram en ny
facklig-politisk medlemsutbildning.
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Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse motionen
beaktad.

Motion B26
Avdelning 47 Östra Skåne, 48 MittSkåne, 49 Nordvästra Skåne, 51 Sydvästra Skåne
Fackligt-politiskt arbete
Inför valåret 2014 lanserade LO att de skulle kraftsamla för en socialdemokratisk valseger. I valet 2010 var det endast 52 procent av LO:s medlemmar som röstade på Socialdemokraterna och endast 70 procent av LO:s förtroendevalda gav partiet sitt stöd.
LO satte därför upp följande mål:



att 60 procent av medlemmarna ska rösta på S
att 80 procent av de förtroendevalda ska rösta på S

LO menade att om LO och dess medlemsförbund gör sitt jobb kommer detta att avgöra
valet till Socialdemokraternas fördel. LO hade presenterat en egen valplattform med politiska krav. LO och de enskilda medlemsförbunden bedrev en självständig, facklig valrörelse. Efter det allmänna valet beslutade LO att utvärdera LO:s valprojekt och valrörelserna under supervalåret 2014.
”Rapporten konstaterar att det nya arbetssättet har varit framgångsrikt. Det har
skapat tryck och engagemang inom LO och dess förbund. Arbetssättet har därmed på ett
avgörande sätt bidragit till att uppfylla det övergripande målet för LO:s valarbete: en
socialdemokratiskt ledd regering.
LO fick genomslag för sin politiska agenda i socialdemokraternas valmanifest och
den rödgröna regeringsdeklarationen.
Det framgår att ringkampanjen framstår som valrörelsens absolut viktigaste innovation och att LO använde sig mer av digitala kanaler.
LO med sina 14 medlemsförbund organiserar tillsammans 1,3 miljoner arbetstagare
och är därmed en av Sveriges största folkrörelser. Analysen visar att LO inte har förmått
fullt ut att ta vara på denna folkrörelses potential till folklig mobilisering och politisk påverkan.
Detta beror framförallt på att förberedelserna inför supervalåret påbörjades för sent
för att den politiska plattformen och det nya arbetssättet skulle kunna förankras på alla nivåer i organisationen.”
Det kan konstateras att cirka 52 procent av LO-medlemmarna, vilket är oförändrat
från 2010, samt endast 66,5 procent av de förtroendevalda röstade på Socialdemokraterna, vilket är 3,5 procent lägre än vid valet 2010.
För övrigt röstade strax under 7 procent på V, strax över 4 procent på MP, mer än
17 procent på SD och cirka 10 procent på M. För övriga borgerliga partier fördelade sig
LO-medlemmarnas röster runt 2 procent. Valdeltagandet ökade från 80,13 procent 2002
till 85,8 procent 2014. Ett ökat valdeltagande har inte gynnat S, men däremot SD. Män
lägger i större utsträckning sin röst på M och SD än vad kvinnor gör.
Även om realismen i målen ifrågasätts, anser vi att de var rätt. Det är otroligt att LOarbetare inte lägger sin röst där den hör hemma, utan i stället lägger den på borgerliga
partier och ett främlingsfientligt parti som under inga omständigheter kommer att föra en
politik som är till gagn för den vanlige löntagaren.
Den borgerliga regeringens politik med sänkta skatter på 140 miljarder kronor, dränering av socialförsäkringssystemen och utförsäljningar satte stora sår i Sveriges själ. Allt
vad dessa partier står för är raka motsatsen till vad LO och en vänsterregering står för om
jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde.
Tidigare var det M som var det andra största partiet bland LO:s medlemmar, nu är
det SD. Runt 17 procent av LO:s medlemmar röstade på SD 2014. Därefter har SD:s
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opinionsstöd ökat kraftfullt med upp till 20 procent, vilket förskräcker. Tyvärr är utvecklingen när det handlar om främlingsfientlighet och rasism densamma i hela Europa.
Hur kunde det bli så här?
LO-kollektivet måste lyckas visa på att SD inte står för demokrati, solidaritet, jämlikhet och en löntagarvänlig politik. En röst på SD är en röst på högern.
Vänsterpartiet stod i princip stilla och Miljöpartiet tappade något jämfört med valet
2010. Vänsterpartiet drev frågan mot vinster i välfärden, men de är för små för att frågan
ska få behövlig genomslagskraft. Här skulle LO och Socialdemokraterna ha tagit tag i
denna fråga med kraft. Vi LO-arbetare kan omöjligt förlika oss med att en stor del av de
skattemedel som vi har avsatt för skola, vård och omsorg ska hamna i profitörers ficka.
Detta är inte det enda problemet i frågan.
Privata aktörer lägger ned och säljer verksamheter varvid de tjänar stora pengar på
dessa verksamheter som skattekollektivet tidigare har byggt upp. När de privata aktörerna
går i konkurs får kommun och landsting gå in och ta över verksamheten.
Vad som kunnat konstateras var att väljarna uppfattade Socialdemokraterna som
otydliga och att det inte gick att se någon större skillnad mellan vänster- och högerpolitik.
LO-kollektivet måste visa på vikten av en politik som gör skillnad. En politik för trygghet
är den väsentliga frågan för väljarna.
I människors trygghet ingår att ha en bra a-kassa, sjukförsäkring, pension som det
går att leva på, en bra skola, god vård och omsorg, en bra bostad samt ett arbete och en
god anställningstrygghet.
I Socialdemokraternas valanalys framgår: ”I grunden tolkar vi det som en växande
oförmåga hos socialdemokratin att formulera en politik med sikte på de utmaningar – hot
och möjligheter – dagens människor möter.”
Den facklig-politiska samverkan mellan LO och Socialdemokraterna har varit en
självklarhet, men om väljarstödet från medlemmarna sjunker under 50 procent kommer
det att bli svårt att försvara denna samverkan.
Genom att så många LO-medlemmar har lagt sin röst på SD kan frågan uppstå att
även SD ska få stöd från LO – hemska tanke. Att även ge stöd till V kommer inte vara
frågan, eftersom de endast samlar cirka 10 procent mot SD:s över 17 procent av LO:s
medlemmar. LO-kollektivet måste upp på barrikaderna, sätta dagordningen och arbeta för
att regeringen står upp för en vänsterpolitik värd namnet.
Socialdemokraterna behöver en offensiv fackföreningsrörelse som får partiet att
fokusera på löntagarnas villkor. Det kan ifrågasättas om man lyckades med detta i valet
2014. Målen om att 60 respektive 80 procent skulle rösta på S var inte i närheten av att
uppfyllas. Att LO-sektioner och fackliga utskott och förtroendevalda med fackligt-politiskt ansvar både har minskat och fört en tynande tillvaro har varit en bidragande orsak.
LO har hamnat längre bort från den politiska makten och därmed tappat inflytande.
Vår fackföreningsrörelses värderingar blir än viktigare med tanke på att Socialdemokraterna gått in i ett regeringssamarbete där det i framtiden kan ingå fler partier, som i
flera frågor står till höger om LO-kollektivet.
Vi har sagt det förut och vi säger det igen, arbetsplatserna måste vinnas.
Det pratas för lite politik på arbetsplatserna, så också i familjer och i samhället i
övrigt. LO-kollektivet måste bli bättre på att förmedla vad den praktiska politiken har och
får för inverkan på arbetstagarnas villkor och i samhället i stort. Valarbete ska inte enbart
ske några månader före ett val utan ska fortgå året runt. Under arbetsplatsbesök 2014
framkom att många arbetsplatser inte på långa tider hade haft besök av någon facklig och
politisk representant.
I skrivande stund har det redan gått 1,5 år sedan valet och som läget är nu finns det
ingen chans för en vänsterregering efter valet 2018. Därför måste LO-kollektivet öka den
ideologiska skolningen både för medlemmar och för förtroendevalda.
Efter valet 2018 måste vi ha en vänsterregering med starkare parlamentarisk majoritet och solidarisk jämställdhetspolitik.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att fortsätta på den inslagna vägen med ett än mer intensifierat valarbete, exempelvis
ringkampanjer och dylikt
att satsa på utbildning för våra medlemmar, framför allt yngre, för att vi ska få fram
fler medlemmar med facklig bakgrund som kan ta ett politiskt uppdrag
att inriktningen ska vara att alla våra arbetsplatser får ett besök av någon facklig
företrädare på avdelnings- eller förbundsnivå med politiskt uppdrag
att medlemmarna ska få information om skillnaderna i politiken och hur den inverkar
på arbetstagarens villkor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt
att satsa än mer på ideologisk skolning i all kursverksamhet.

Utlåtande, motion B26
I motionen föreslås ett antal åtgärder för att stärka det fackligt-politiska arbetet inom IF
Metall. En av lärdomarna som förbundet har dragit från utvärderingen av valrörelserna
2014 är att ringkampanjer var ett effektivt sätt att nå många medlemmar. Mot bakgrund
av att verktygen som kan användas i valarbetet förändras över tid vill dock förbundsstyrelsen inte låsa sig fast vid specifika typer av valaktiviteter.
IF Metall har under mellanvalsperioden tagit fram en ny facklig-politisk grundutbildning för förtroendevalda liksom en ny facklig-politisk organisationsutbildning med inriktning på organisation, politikutveckling och opinionsbildning. LO håller samtidigt på att ta
fram en ny facklig-politisk medlemsutbildning. Tanken med dessa är att rekrytera fler
medlemmar till politiska uppdrag och att det ska bli fler som drar lasset i kommande valrörelser.
IF Metall har som mål att samtliga arbetsplatser årligen ska besökas av en facklig
företrädare. Under 2016 besöktes 80 procent av arbetsplatserna. Dessa besök är viktiga
även ur ett politiskt perspektiv, eftersom avdelningarna även har ett fackligt-politiskt uppdrag.
Information om skillnaderna i politiken och om hur politiken påverkar arbetstagarnas
villkor och samhället i stort kommer medlemmarna till del via olika informationskanaler
såsom Dagens Arbete, tidningen Info, hemsidan och sociala medier. Dessutom utbildas
kontinuerligt nya agitatorer för Verktygslådan. Syftet med Verktygslådan är att tydligt
och enkelt beskriva fackets verktyg och hur de påverkas av politiska beslut i Sverige och
i EU.
Förbundsstyrelsen instämmer i vikten av ideologisk skolning och menar att det alltid
finns skäl att fortsätta stärka denna. Förbundet rekryterar aktivt unga förtroendevalda till
Bommersviksakademien och den ideologiska skolningen i utbildningen för förtroendevalda, Agera, har stärkts. Dessutom har arbetet mot främlingsfientlighet och rasism intensifierats, bland annat genom samarbetet med Stiftelsen Expo och utbildningsinsatser som
Olika tillsammans och Förebildning.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.
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Motion B27
Avdelning 37 Gotland
En förening, ett medlemskap i S
Vid den senaste partikongressen beslutades om ett nytt avgiftssystem med olika nivåer.
Nivåerna är partiet centralt, distrikt, arbetarekommun och förening. Varje nivå kostar 60
kronor och du betalar som lägst 240 kronor.
Många fackliga har minst en extra förening, den fackliga S-föreningen. Därför påverkas de fackliga negativt av det nya avgiftssystemet. Ändå har de inte mer inflytande –
en person, en röst.
Avgiften borde vara lika för alla så att den är enkel att förklara. Principen ”Ett förbund, en avgift” borde gälla.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att Socialdemokraternas avgiftssystem ska vara lika för alla medlemmar.

Utlåtande, motion B27
Förbundsstyrelsen menar att Socialdemokraternas avgiftssystem redan i dag är lika för
alla medlemmar. Socialdemokraternas kongress beslutade 2013 att ett enhetligt avgiftssystem skulle införas efter kongressen 2015. Precis som anges i motionen har man ett
system med en avgift till partistyrelsen, en avgift till partidistriktet, en avgift till arbetarekommunen och en till den socialdemokratiska förening som man tillhör. Vill man tillhöra
fler än en S-förening, får man betala en extra föreningsavgift för varje S-förening som
man vill vara medlem i.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.

Motion B28
Medlem Jasmin Cosic avdelning 26 Östergötland
Facklig-politisk samverkan med andra politiska partier än Socialdemokraterna
Eftervalsstudier har visat att ett minskat antal av våra förtroendevalda lade sina röster på
Socialdemokraterna i valet 2014. Detta innebär i sin tur ett minskat inflytande i samhällsdebatten och i de beslutande organ som riksdag och regering utgör. Tillsammans är vi
starka, har varit IF Metalls paroll. Låt oss därför undersöka hur vi återigen kan stå starka
tillsammans.
Jag föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten till facklig-politisk samverkan med alla partier som delar våra
socialistiska grundvärderingar och tanken på alla människors lika värde.

Utlåtande, motion B28
Det är förbundsstyrelsens mening att den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna har tjänat medlemmarna väl. Den facklig-politiska samverkan har funnits sedan
fackföreningarna var med och bildade det Socialdemokratiska arbetarepartiet 1889. Samverkan grundar sig i att vi delar samma värderingar och i mångt och mycket har samma
åsikter i sakfrågor och i synen på hur samhället bör utformas. Det var i facklig-politisk
samverkan med Socialdemokraterna som den svenska modellen på arbetsmarknaden och
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det svenska välfärdssamhället byggdes upp. Det är i facklig-politisk samverkan dessa ska
försvaras och utvecklas vidare.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B29
Medlem Michael Erlandsson avdelning 38 Östra Småland
Samtal mellan IF Metall och Sverigedemokraterna
Öppna upp för samtal mellan IF Metall och Sverigedemokraterna. I dag organiserar IF
Metall drygt 300 000 medlemmar och är därigenom en betydande part på den svenska
arbetsmarknaden.
I de fackliga organisationernas syfte ligger att värna den svenska modellen, vilket
enkelt uttryckt innebär att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om löner och
villkor på arbetsmarknaden.
Sverigedemokraterna är i dag Sveriges tredje största parti och enligt undersökningar
sympatiserar åtminstone 17,7 procent av IF Metalls medlemmar med partiet. Det är inte
osannolikt att siffran i själva verket är högre. Sverigedemokraterna står upp för grunderna
i den svenska modellen och vill bevara den.
Det politiska landskapet i Sverige har förändrats och kommer fortsätta att göra så.
Resultatet är att Socialdemokraterna inte längre utgör den svenska politikens centrum.
Om IF Metall avser att värna den svenska modellen är det nödvändigt att förbundet ser
bortom den historiska kopplingen till det socialdemokratiska partiet. För att kunna bevara
och stärka den svenska modellen kommer det krävas att IF Metall samtalar med alla parter som står upp för denna.
Ett steg i rätt riktning för att långsiktigt stärka den svenska modellen vore att IF
Metall öppnar upp för samtal med Sverigedemokraterna. Detta borde vara tämligen odramatiskt med tanke på det stora antalet medlemmar i förbundet som sympatiserar med
Sverigedemokraterna.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen öppnar upp för samtal med Sverigedemokraterna om hur den
svenska modellen på bästa sätt kan bevaras och stärkas.

Utlåtande, motion B29
Förbundsstyrelsen anser att det inte finns några som helst förutsättningar för att öppna
upp för samtal kring den svenska modellen med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett parti som såväl i ord som i handling har visat sig vara inte bara ett rasistiskt
och främlingsfientligt parti med rötterna i nazismen, utan också ett löntagar- och fackföreningsfientligt parti. I motioner till riksdagen vill man bland annat riva ned fundamenten för den svenska modellen på arbetsmarknaden genom att öppna upp för konkurrerande avtal på arbetsplatserna, förbjuda sympatiåtgärder och avskaffa första maj som
allmän helgdag, bara för att nämna några exempel.
Sverigedemokraterna vill även dela upp befolkningen i svenskar och icke-svenskar,
deras ledande företrädare uttrycker offentligt förakt för muslimer, homosexuella och
andra i deras tycke avvikande människor och deras jämställdhetspolitik är allt annat än
feministisk. De underkänner också kampen mellan arbete och kapital som politikens stora
skiljelinje, i stället talar de om kampen mellan olika kulturer.
IF Metalls medlemmar ska kunna lita på att ingen skillnad görs mellan dem beroende
på bakgrund, etnicitet, religiös uppfattning, kön eller sexualitet. Att inleda samtal med
Sverigedemokraterna, som dessutom har visat sig kunna byta uppfattning i viktiga frågor
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Dagordningens punkt 18 – Vår organisation
oerhört lättvindigt, skulle innebära att IF Metall är med och normaliserar ett parti som är
allt annat än normalt.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.

Motion B30
Medlem Peter Romlén avdelning 27 Östra Skaraborg
Medel från fackföreningsavgifter ska inte gå till politiska organisationer
I dag går 50 öre per månad och medlem till en av IF Metall och/eller av LO utvald politisk organisation, vilket inte är rätt ur en demokratisk synvinkel.
Det finns medlemmar i IF Metall som inte via fackföreningsavgiften vill bidra till att
stödja det av IF Metall och/eller LO utvalda politiska partiet. Synen på vilket av dagens
olika partier som företräder arbetarna på bästa sätt är delad bland medlemmarna. Trots
den ringa årliga summan från medlemmarnas fackföreningsavgifter som från IF Metall
betalas till LO och från LO betalas till ett politiskt parti, skapas viss oro och främst missnöje bland en del av medlemmarna, eftersom frågan om att del av fackföreningsavgiften
går till en politisk organisation är av principiell art och sällan handlar om beloppets storlek.
Det finns medarbetare som av principiella skäl inte ansöker om medlemskap i
IF Metall. De väljer att avstå medlemskap med anledning av att det vid ett medlemskap,
per automatik och utan valmöjlighet, via fackföreningsavgiften kommer att betalas av
medlemmens pengar till en politisk organisation. Det uttrycks missnöje från medlemmar i
IF Metall över att de utan valmöjlighet bidrar till ett politiskt parti via fackföreningsavgiften som de själva inte anser vara det främsta att representera arbetarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att medel från fackföreningsavgiften inte ska gå till politiska organisationer
att medel från fackföreningsavgiften som i dag går till politisk organisation i stället
ska genereras tillbaka till medlemmarna.

Utlåtande, motion B30
Förbundsstyrelsen menar att 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. Det är också förbundsstyrelsens mening att den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna har tjänat medlemmarna väl. Samverkan grundar sig i att vi delar samma värderingar och i mångt och
mycket har samma åsikter i sakfrågor och i synen på hur samhället bör utformas.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att avslå
motionen.
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