Hans E1icson onuner, ·
liksom förra året, att väg·
ra skriva på del centrala
föneavtalet för r 'ransportaruetareförbundct om inte
förbundets speciella frå·
gor lösts först. Det är nu
också helt klart att Trans·
port inte ställer uitp i centrala förhamlli ngnr
medbcstämmand •

om

- Vid 19'11 års för handlingar
· fick vi driva förbundsvisa förhandlingar med full stridsrätt
sedan det centrala avtalet var
tecknat, säger Hans Ericson. Vi .
krävde ' safriiha systern ' 1975, .
.:...._ Transports medlemmal' har speciella
Cll ' men det gick SAF och LO inte
ligt Hans Ericson. Vi kan t, ex. inte genomföra lönerevi•
med på. Fredsplikten gällde
sion flera gånger under året som industri/örbunde11 ka11.
från den stund det centl'ala avtalet genoniföi•ts.
Han kommer för första gångHans Ericson pekar, som · ett
- Vi v äg1;ade skl'iva · på
exempel, på att industriförbun- en i år att saknas i LO:s stora
nan våra förbundsförhandling- den har möjligheter att genom- förhandlingsdelega tion. Transar var klara, och vi Cick tre daports andre ordförande Alvar
föra lönerevisioner flera gånger
gar på oss. .Det lyckades. Vi om · året, medan Transpor t sluAslund har i stället utsetts att
tecknade ett gott avtal för våra t er riksavtal för sina medlem- · representera förbundet där.
medlemmar och vi kunde skri- mar och det avtalet kan inte
- Jag har inte LO:s förtro . va på den centrala uppgörelsen.
ende, säger Hans Ericson. Det
revideras.
Harls Ericson och ' hans
vi sade kongressen i somras.
- Vi m åste Jå våra frii gor Därför är det lnle någon meTransportnrbetarefö ·bt1nd krälösta
ula
n
alt
tvinf',as
förhandla
·
ver smnma förmån I r.
ning med att sllta i den Rtora
1111dc t! frpdsplikl. Del !( ill er
delega lianen.
bf1 d.c mrdh~ l' t ii 1rnm111cle och löSfäller krav ·
Sophie rctzcll
ner, säger Hans Ericso11 .
I clL ut.tnlomle helcr det all
'l'ransport sUillc~· upp i de centrala förhandlingarna "unrirr
förutsättning att de frågor so111
aktualiserats från vårt förbund
i förbundsförhandlingarna tillfredsställande .lösts innan den
centrala uppgörelsen undertecknats".
Det beslutet fattade Transpörts högsta beslutande organ,
förbundsrådet, på fredagen.
Rådet slog också . fas t att
Transportarbetareförbundet inte kommer att delta i •förhandlingarna mellan LO och
. SAF om ett medbestämmandeavtal.

in-

Beslut fattades efter en hel
veckas avtalskonferens i Stockholm med 216 deltagare frå n
Transports avdelningar i hela
landet.
- Vi har efter allvarii ga di skussioner kommit fram till besluten, säger Hans Ericson.
Transport är ett förbund inom
'Lo med så speciella förhålllllldcn att vi inte kon handla på
unnat aätt.
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