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Hans Ericson går nu in i en öppen strid m.ot
LO-ledningen och mot de största förbunden inom LO.
Striden gäller, åtminstone formellt, den vetorätt mot entreprenadföretag, som finns inskriven i lagen om medbestämmande.
Hotet framförs i förbundstidningen Transport.arbetarens ledare under rubriken
"Tvingas Transport att lämna LO". Det är en kärnfulll
ledare med angrepp på flera
andra LO-förbund. Enligt
vad Aftonbladet er.far är den
också genomläst, godkänd av
Hans Ericson, ordförande ·i
Transpor t.
Vad man angriper är en
paragraf, som säger att
facket kan säga nej ti 11 att
företag anlitar entreprenad företag. Hans Ericson säger
sig vara rädd för att detta
kan drabba hans medlemmar hårt.
Det kan till exempel gällla
företag som anlitar utom-
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stående för att med bilar
transportera deras varor.
Förarna tillhör då Transport,
men facket kan alltså få fretaget att säga upp kon traktet och istället anställa
egna förare, som då får samma förbundstillhörighet som
de övriga på arbetsplatsen.

ANGRIPNA AV
ANDRA FÖRBUND
I ledaren tar man upp ett
par exempel där man menar
sig vara angripna av andra
LO-förbund.
Ett exempel kommer från
LKAB:s Kiruna-gruva. Här
finns det ett antal bilar, som

inhyrs av LKAB. Bilarna är
aio::igisti:.erade och anYiinds
bara inom LK.AB:s eget område. De körs av förare , som
är anställda av ett entreprenadföretag och därmed ansi ut na till Transport.
Nu är det aktuellt att detta arbete ska överf lyttas till
LKAB:s egna anställlda. I
ledaren beskriver man situationen:
" Nu när det har börjat bli
problem för LKAB att avsätta malmen och man annonserat om inskränkningar i driften - då börjar
Gru vind ustriarbeta reför bu natt komma med propåer om
att få överta de arbetsuppgifte r som Transports medlemmar under många å r ut fört".
Ledaren betraktar detta
som "rent förbundsegoistiska intressen som är helt
avlägsna från begrepp som
solidaritet, jämlikhet och
broderskap."
Genom
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Transportarbetarförbundet hotar att lämna LO.
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Hans Ericssons vapen: Alla transporter kan
. f'°.rtsä:U?ing

fra11 fors ta s1da_11
verkliga eller teoretiska, angriper man också andra stora och mäktiga LO-förbund

'EN MAKTSTRID INOM LO"
som Statsanställda, Fabriks
och Byggnads.
Hans Ericson har varit
omöjlig att nå för en aktuell
kommentar, men han har
tidigare sagt:
- Detta blir en maktstrid
inom LO. Vi kommer att
blockera vartenda företag
som med hjälp av vetorätten
tvingas / (av andra fackförbund) att kasta ut sina etablerade entreprenörer.
Som exempel pä entreprenader nämner han transporter, bevakning och städning.
Därmed spelar Hans Ericson ut sina två störstaf

trumfkort. Dels hotet att
lämna LO och .. dels hotet 3:~t
blockera alla foretag
ger upp entreprenader pat
det här sättet.
Inom LO betraktar man
Transp~rts ager.ande som en
ren, hapmd for att Hans
Ericson efter sin beryktade
Kanarieö-resa inte blev omvald
till
LO:s styrelse,
Landssekreteriatet.
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Dessutom finns det en
gammal gränsdragn.ingskonflikt m_ed bl a Byggnads i
bakgrunden. Det gällde t ex
maskinförarna vid Ringhals
kärnkraftsverk. De skulle
arbeta i fem år på samma
bygge,

INGEN BETYDELSE
Bes! utet blev d,.ärför att de
skulle tillhöra Byggnads och

inte Transport. Hans Ericson
menade att det var ett i~konsekvent beslut som d1rekt drabbade Transport.
I LO:s ledning såg man
det problemet ur praktisk
vinkel och ipenade .att. det
mte hade nagon prmc1p1ell
betydelse.
Transport har också i and ra frågor sökt sig från LO
sedan .~~ngressen . vägrade
att omvalJa Hans Er1cson till
Landssekreteriatet. Så har
Hans Ericson vägrat vara.
med i de centrala förhandlingarna med SAF om medbestämmandet. Transport är
därmed enda
förbundet
utanför förhandlingarna.
Här har LO:s ledning visat stor förståelse för Transport. Gunnar Nilsson har
flera gånger förklarat:
- Jag har stor förståelse
för att Transport med sina

speciella problem vill förhandla för sig själva.
Men däremot har maning..
..
.
en fo~~tåelse.. for Hans Er.1csons radsla for att andra forbund ska utnyttja vetorätten
mot entreprenader för att
•
komma at Transport.

RÄKNAR MED
TRAN'SPORTS STYRKA
- Vetorätten kommer att
anvåndas enbart för att komma åt den grå arbetskraften,
säger Olie Rytterbrant, pressombudsman på LO. Den
kommer inte att användas
mot företag som behandl~r
den organiserade arbetskraften på ett korrekt sätt. Transport_ behöver inte känna sig
oroade.
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Samma för~äkting har Hans
Ericson fått av flera förbundsordförande
och
av
Gunnar Nilsson.
Meri Hans Ericson fortsätter sin strid med industriförbunden. Och han räknar
som vanligt med att Transport har en enorm styrka
genom ~tt man kan stoppa
alla transporter till företageru

Den här sortens strid är
helt u"nik i LO. Där han
man alltid till varje pris
velat hålla ihop det som
man ofta kallar LO-familjen.

Staffan Kellerborg

Kluringen
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Hunden är
för många kär
men uti tätorten
borde vi slippa tra..mpa
i lorten

