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Hör upp kverulanter och sofflocksliggare!!! 
 

Ja, just ni som påstår a  ”facket inte gör något”. 
 
Jag har några frågor ll er:  
Vad gör ni själva för a  få e  fack ni är nöjda med? Går 
ni på klubbens medlemsmöten, eller är det för jobbigt 
a  delta i den demokra ska processen, och som med-
lem rösta i avgörande frågor? Väljer du ak vt dina 

fackliga företrädare? Deltar ni i den demokra ska process som kallas fackliga val, 
eller avstår ni från er rä  a  påverka? Om ni inte gör något av ovanstående, vad 
ger er då rä en a  klaga, när ni har just det fack ni förtjänar genom er passivitet?  
 
Vid det senaste fackliga valet deltog ca 300 av ca 1400 medlem-
mar. Det är skrämmande lågt valdeltagande för något som är så 
vik gt. A  ni betalar medlemsavgi en betyder inte a  Seko tar 
över ert ansvar som ni har som individer a  bevaka era rä g-
heter. Se ll a  vara med i den demokra ska processen! Det är 
lika vik gt inom den fackliga sfären, som det är inom riksdag och 
regering a  välja de som ska företräda den stora massan och ge 
den en röst.  
 
Det finns två alterna v om man är missnöjd.  
 
1. Ak vera dig fackligt, delta i den demokra ska processen via val, gå på möten 

och framför din åsikt. 
2. Ställ upp som kandidat ll lediga fackliga poster och gå in för a  förändra det 

du tycker är fel.  
 
Även Kronblom som är en kronisk sofflocksnötare kan ändra på sig så varför kan 
inte DU!!!  
 
Utan fackförbund gör arbetsgivarna som de vill med oss — bara för a  de kan. 
 


