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Besvarad 

Dagordningspunkt 75 
 

Motion nr 117 

Angående TTIP/CETA   
 
Från Bo Karlsson, HKScan, Skara     
 
Handelsavtalen TTIP/CETA som ska binda ihop Nordamerika med EU 
skapat av det internationella storkapitalet med deras egna spelregler. I båda 
dessa avtal finns investeringsskydd inskrivet, som ger storbolag möjlighet att 
överpröva demokratiska beslut. Som djur- naturskydd eller minskade 
utsläpp. 
 Den offentliga upphandlingen är också en del i CETA, vilket skulle 
innebära svårare för kommuner och landsting att premiera miljövänlig 
närproducerat. 
 När handelsavtal går före demokrati är det av största vikt att säga ifrån.  
 
Jag föreslår att kongressen beslutar 
at t  Livsmedelsarbetarförbundet aktivt säger nej till TTIP/CETA. 
 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 117 
 
I motion 117 föreslår motionären 
at t  Livsmedelsarbetareförbundet aktivt säger nej till TTIP/CETA 
 
Fackföreningsrörelsen i Sverige har alltid haft en positiv syn på öppenhet och 
frihandel. Sverige som ett litet exportberoende land vinner på minskade 
hinder för handel och investeringar. Men det får inte ske till vilket pris som 
helst. 
 Förbundet var tidigt ute att kritisera TTIP och då i synnerhet det 
investeringsskydd och den tvistemekanism i avtalet som ger företag rätt att 
stämma stater. Förbundets utgångspunkt är att arbetstagares rättigheter och 
villkor aldrig får betraktas som ett handelshinder. Arbetstagares rättigheter 
får aldrig underordnas frihandel. 
 Förbundet har varit aktiv i att påverka övriga förbund och LO bland 
annat i samband med LOs kongress som antog ett tilläggsyrkande. 
Tilläggsattsatsen innebär att LO inte kan stå bakom ett frihandelsavtal med 
ett investeringsskydd som hotar demokrati, mänskliga och fackliga 
rättigheter. 
 LO har i sin tur arbetat aktivt för att påverka förhandlingarna om TTIP 
i syfte att få ett avtal som bidrar till ökat välstånd, utan att det äventyrar 
demokratiska beslut och undergräver arbetstagares rättigheter. LO vill också̊ 
slå̊ vakt om det nationella politiska manöverutrymmet, särskilt när det gäller 
offentliga tjänster. 
 Den internationella debatten om handel och investeringar måste också 
följas av en diskussion om fördelning. Om målet är att skapa en hållbar 
social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kan inte handel och 
investeringar bedrivas till vilket pris som helst. Arbetstagare måste få̊ en 
rättvis del av vad globaliseringen skapar. De nordiska ländernas 
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konkurrenskraft visar, i ett internationellt perspektiv, att öppenhet går att 
förena med trygghet och jämlik fördelning. 
 
Styrelsens förslag 
at t  anse motion 117 besvarad. 
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Avslag 
 

Avslag 
 

Avslag 
 

Avslag 
 

Dagordningspunkt 76 
 

Motion nr 118 

Angående Livs internationella arbete   
 
Från Livsklubben Orkla Foods, Örebro   
 
Livs är med rätta stolt över sitt internationella engagemang. Det har drivits 
en del projekt på olika håll i landet och det är bra. Det som saknas är att 
organisera det internationella engagemanget på ett sätt så att det blir en del 
av det vanliga fackliga arbetet. 
 Livsklubben på Orkla Foods i Örebro har sedan flera år bedrivit ett 
solidaritetsarbete med det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU som i 
stora delar varit framgångsrikt. Alla klubbar har ju inte möjlighet att göra 
det vi gjort, men det borde finnas en grupp av förtroendevalda i varje region 
vars ansvar ska vara att aktivera klubbarna i internationella frågor. När 
IUF/IUL bedriver kampanjer kan dessa grupper förmedla information och 
uppmana klubbarna att delta. De skulle också kunna ge förslag till hur 
internationella frågor får större plats i fackliga utbildningar. De ska en länk 
mellan de ansvariga i förbundsledning och klubbar. Internationell solidaritet 
ska inte vara en fråga för bara en ombudsman och Livs ordförande. 
 
Vi föreslår att kongressen beslutar 
at t  det i varje region väljs en grupp bestående av 2-3 förtroendevalda med 

ansvar för att olika frågor rörande internationell facklig solidaritet och 
andra internationella frågor kommer ut i klubbarna. 

at t   studieansvarig i förbundet får i uppdrag att utforma en utbildning till 
uppdraget 

at t   dessa ansvariga får löpande information av vad som händer inom 
IUF/IUL 

at t   Livs organiserar turnéer med kamrater från olika länder där de får 
tillfälle att sprida kunskap om villkoren för arbetare i andra länder.  

 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 118  
 
I motion 118 föreslår motionären 
at t   det i varje region väljs en grupp bestående av 2-3 förtroendevalda med 

ansvar för att olika frågor rörande internationell facklig solidaritet och 
andra internationella frågor kommer ut i klubbarna 

at t   studieansvarig i förbundet får i uppdrag att utforma en utbildning till 
uppdraget 

at t   dessa ansvariga får löpande information av vad som händer inom 
IUF/IUL 

at t   Livs organiserar turnéer med kamrater från olika länder där de får 
tillfälle att sprida kunskap om villkoren för arbetare i andra länder 

 
Förbundet har en lång historia av ett stort internationellt engagemang. Inte 
mindre än två av förbundets ordföranden har samtidigt varit ordförande för 
IUL, den globala sammanslutningen av livsmedelsarbetare, lantarbetare och 
hotell- och restaurangarbetare. Det har bidragit till att de internationella 
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frågorna varit prioriterade under lång tid och att förbundets internationella 
arbete utvecklats. 
 Utvecklingen inom livsmedelsbranschen har inneburit att det stora 
flertalet av förbundets medlemmar arbetar inom nordiska och globala 
koncerner. Det ställer nya krav på internationellt fackligt arbete både ur ett 
nordiskt, europeiskt som globalt perspektiv. 
 Förbundet har förändrat arbetssättet och idag finns en stor spridning av 
arbetsuppgifterna på det internationella området. Det gäller både 
solidaritetsprojekt, branschfrågor och styrelserepresentation. Samarbetet, 
såväl det nordiska som det europeiska och globala, har med nödvändighet 
utvecklats. 
 Internationellt arbete handlar idag inte enbart om att svenska 
livsmedelsarbetare stödjer livsmedelsarbetare i andra länder. Vi har själva 
haft behov av och fått stöd från livsmedelsarbetareförbund i andra länder i 
kampen för kollektivavtal och bra villkor. 
 Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att det internationella fackliga 
arbetet är, och ska vara, en del av ett fackligt vardagsarbete. Men att i ett 
kongressbeslut formalisera formerna för hur det internationella fackliga 
arbetet ska gå till är inte rätt väg.  
 Det måste vara upp till varje region att själv bestämma på vilket sätt och 
i vilken omfattning ett internationellt engagemang och arbete ska ske. Precis 
på samma sätt som övrig facklig verksamhet sker det i 
verksamhetsplanerings- och budgeteringsprocessen. All verksamhet måste 
vägas utifrån behov, prioriteringar och resurser. 
 Idag finns stora möjligheter att genom hemsidor och sociala medier 
sprida information om pågående fackliga kampanjer som behöver 
internationellt stöd. Både IUL och förbundet gör detta redan idag. På IULs 
hemsida finns möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev. 
 
Styrelsens förslag 
at t   avslå motion 118. 
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