Transports Hans Eritson:

JAG AV<iÅR!
Om två år har Transportar-,
betareförbundet kongress.
Helt överraskande säger i dag
förbundets ordförande Hans
Ericson i en intervju i Aftonbladet:
- Jag avgår, och har jag
fattat ett beslut s~ håller jag
det.
Beslutet är orubbligt för·
klarar Hans Ericson, som re·
dan meddelat sin förbunds·
styrelse att han inte tänker
kandidera till omval för en
ny kongressperiod.
Jag avgår för att jag
tror det behövs förnyelse säger han.
Hans Ericson öppnar nu
också vägen för hamnarbetar·
na att återvända till förbun·
det. Deras tal om att utbryt·
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Hans Ericson stämt sig

har be·

ningen berott på mig gör det
möjligt för dem att tänka
om, menar 1ians Ericson.
Hans Ericsons yttersta öns·
kan är att hamnarbetarna
ska återvända till Transport.
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Hans Ericson, 47, har beslutat att avgå som Transport.
arbetareförbundets ordförande.
Transportordföranden med·
delade sin förbundsstyrelse i
går att han tänker dra sig
tillbaka när nuvarande mandatperioden utlöper.
- Jag avgår därför att jag
tror att det behövs förnyelse,
säger Hans Ericson vid samtal
med Aftonbladet.
- Det ställs så stora krav
i dag på en förbundsordfö·
rande. Framför allt inom
Transport som har så vitt
skilda intresseområden i oli·
ka yrkesgrupper. Man ska
hela tiden vara initiativtagare och idegivare till utvecklingen.
- Jag är rädd att när man
kommer in i 50-årsåldern så
är man inte längre så iderik.
Hans Ericson förnekar att
striderna i och kring Transport och kritiken mot hans
person ligger bakom beslutet.
- Jag tycker att vi rett ut
de stridigheter som funnits,
säger han.
- Bland de hamnarbetare ,
som så olyckligt gått utanför förbundet , har man fokuserat kritiken till min
person . Nu är det ju inte
jag som ensam stått för den
hållning_ som förbundet intagit i dessa frågor. Bakom
besluten har legat en enig
förbundsstyrelse
och
en
enig kongress.
- Men om de menar något med den här personfokuseringen, så finns det väl
nu all anledning för hamnarbetarna att tänka om.
Min yttersta önskan är att
de ska komma tillba ka till
förbundet. Och nu har de
tidernas chans att vara med
och inför 1977 års transportkongress påverka vilken ledning som de vill ha.

"GOD TID
PÅ SIG"
Det är vid 1977 års kongress som den nye Transport-ordföranden ska väljas.

Hans Ericson, Transports omstriclcle
orcllörancle, ger cletta sensationella
beslcecl i clag. Huvuclslcälet till sin avgång säger han är att han "tror att clet
behövs en förnyelse".

- Jag har redan nu med- _ ,två avtalsrörelser, 1971 och
1975. Och då tycker jag att
delat mitt beslut i förbundsdet kan vara bra för medstyrelsen därför att jag tyclemmarna om de får nya
ker att de ska ha god tid på
kvastar.
sig att få fram en önskvärd
person som ordförande.
- Jag är övertygad om att
Hans Ericson säger att han
det här bes! utet är rätt för
inte kommer att låta sig
medlemmarna. Det är detta
övertalas att ställa upp på
som är avgörande för mig.
ordförandeposten igen.
- Har jag fattat ett beslut, så håller jag på det.
Han säger också att han
TA VID"
inte har något nytt jobb i
Hur ser det ut med återsikte.
växten bland ordförande- Alltid kan man väl hitkandidaterna i Transport?
ta på något att syssla med .
Hans Ericson:
Det vore skönt att få ett
- Den återväxten är mycnormalt arbete så man ockket bra. Vi har väldigt
Eå kunde ägna sig lite grand
många unga och kunniga
åt sina intressen.
krafter som kan gå in och
- När jag avgår så har
ta vid.
jag bakom mig 20 år som
Vad har Hans Ericson uppfunktionär och 27 år som
levt som besvärligast under
fackligt aktiv. Visserligen
sin tid som Transport-bas?
kommer jag inte att vara
- Att rätta till förbundets
mer än 50 år när jag slutar,
anseende gentemot medlemmen jag tycker ändå att det
marna , säger han.
kan finnas anledning för ett
- Det var ganska nedordförandebyte
då , säger
Hans Ericson.
kört när jag började med
förtroendekris mellan mealemmar
och förbundsled"FÖRNYELSE
ning. Jag tycker att vi lycBEHOVS"
kats r ätta till den saken.
- Det behövs förnyelse
När vi nu är ute på distriktsoch jag är rädd att man
konferenser och träffar förmed tiden stelnar i tänketroendevalda, så får vi verksätten.
ligen kvitto på att de är
Upplever Transport-basen
nöjda.
att hans initiativkraft håller
hamnarbetarna, då'
på att sina?
Hans Ericson:
Hans Ericson:
- Den har på sätt och vis
- Nej, absolut inte. Men
alltid funnits. Förut var det
jag tycker att jag har arbeinternt, på senare år har det
tat så pass intensivt de sevarit ~ternt. Och många
naEte åren.
gånger har stridigheterna
- Vi har genomfört en
bottnat i politiskt agerande.
omdaning av vår organisaOm sin beslutsamhet att
tion. Vi har nu väldigt hög
driva igenom storavdelningfacklig aktivitet. Vi har
ar i Transport säger Hans
r:vckt upp löne·. och ansfa11Ericson:
ningsvillkoren i framför allt
- Utan den organisations-

"UNGA KAN

Hans Ericson: - Om hamnarbetarna menar något med att fo.
kusera kritiken mot Transport till min person har de tidernas
chans att vara med och påverka personvalen inför 1977 års
koniJress då jag avgår. Transports avdelning i Ludförändringen så hade förbundet inte varit så starkt
som det är i dag. Jag upplever att vi är väldigt starka
nu.
Hans Ericson valdes till
Transportarbetareförbundets ordförande 1967. Han är
född i Brunnsvik i Dalarna
och blev på 50-talet som
taxiförare fackligt aktiv i

vika. Ar 1957 utsågs han fil!
'heltidsanställd ombudsman i
Transports första storavdelning i Dalarna. Ett par å r
senare kom han som förhandlingsledare
till
den
centrala Transport-ledningen
i Stockholm.
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