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MANIFESTATION den 27 maj i Rålambshovsparken 
mot MTR:s personalpolitik 

Arbetskamrater! 
SEKO protesterar mot en omänsklig personalpolitik som är ett resultat av MTR:s ekonomiska 
vinstintresse. De senaste dagarna har MTR valt att inte förlänga provanställningen, dvs säga upp 
många kundservicevärdar, för att företaget ska skicka till ägaren en ännu större vinst än dagens. Det 
företag som vill skapa ”Världens bästa Tunnelbana där kunden är i fokus” vill åstadkomma detta 
genom att även äventyra säkerheten för både kund och personal. Vilka kunder är det då som står i 
fokus kan man fråga sig, måhända det är den aktieägande kunden. Utöver detta har vår arbetsmiljö 
för alla blivit sämre. Under manifestationen kommer ett antal olika talare att hålla korta anföranden 
omkring ämnet ”Kollektivtrafik”. SEKO anser att det är vi (bl. a spärrexpeditörer, kundservicevärdar, 
förare, trafikledare, arbetsledare, lokalvårdare, FRC och Hittegodspersonalen) som producerar allt; 
som är tunnelbanan! Utan oss fungerar inte tunnelbanan, oavsett hur fina olika mål och planer de än 
har. Alla för en och en för alla.  
 
Vi protesterar bland annat mot: 

 Att trasiga tåg som inte borde vara i drift körs i trafik. Trafikledare som sitter ensamma i 
trafikledningscentralen och man äventyrar att en händelse liknade det som Rinkebybranden 
2005, med tiotals skadade, ska upprepas. 

 Möjligheterna för personalen, speciellt spärrexpeditörer, att kunna gå på toaletten har 
försvårats ytterligare. Förare som inte heller hinner gå på toa pga mycket korta vändtider och 
man äventyrar då säkerheten. 

 att personalen redan i februari tvingas planlägga sin ledighet för hela året och MTR:s 
godtycklighet i att hantera semestern samt avsaknaden av flexibilitet. 

 Även chefer som trafikgruppchefer, stationschefer som mår dåligt och att MTR pekar med 
hela handen. 

 att MTR nyanställer samtidigt som de säger upp personal som de är själva nöjda med och 
bryr sig inte om konsekvenserna för de egna anställda. 

 Att MTR inte satsar på rättvisa löner för lokalvårdare men istället betalar stora viten till SL.  

 att MTR försöker manövrera bort fackföreningar och skyddsombudsorganisationen genom 
att förhala olika förhandlingar och arbetsmiljöåtgärder. 

 Att MTR lever inte upp till sina egna uttalade löften och åtaganden. Att företaget inte inser 
sanningen i sitt eget uttalande om personalens värde. 

 
Vi samlas i Rålambshovsparken 
klockan 11:00 där vi bjuder på korv 
och kaffe. Klockan 12:00 tågar vi i 
samlad trupp till MTRS huvudkontor  
på Rålambsvägen 17. Kom inte i 
uniform! Du hittar hit genom att ta 
buss nr 4 eller nr 1, hållplatsen 
Västerbroplan. Parken går inte att 
missa då den ligger på andra sidan 
gatan.  

Välkomna! 


