
 
 
 
 
 

Motion till SEKO Stockholms årsmöte 9 april 2014  
om SEKO Klubb 111:s kampanj 

 
Bakgrund 
SEKO Tunnelbanan Klubb 111 har alltid verkat för solidaritet till andra arbetare både i 
Sverige och internationellt. 
I dagens Grekland pågår en omfattande attack mot arbetarklassen och vad som händer där 
kommer att påverka även oss i Sverige också. Därför måste vi mer än förut agera solidariskt 
med våra systrar och bröder i Grekland. 
  
Arbetslösheten i Grekland har kommit upp till overkliga siffror på 28 %, dvs. ca 1,5 miljoner 
arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten för personer mellan 18-24 år har gått upp till ca 56 %! 
Många människor har mycket svårt att få ihop till det dagliga brödet. Många arbetare går 
arbetslösa, en del arbetsplatser är i strejk såsom i Coca-Cola fabriken står utan strejkkassor. 
  
SEKO Tunnelbanan klubb 111 tog initiativet att samla ihop och skicka material som stöd till 
de radikala fackföreningarna i Grekland som kämpar emot alla försämringar och som stödjer 
arbetarklassen. Vi skickar materialet till de radikala fackföreningarna (LO-distrikt, 
fackförbund samt olika klubbar) för att de i sin tur ska kunna distribuera det vidare till sina 
arbetslösa medlemmar och dess familjer, samt till de strejkande arbetskamrater som är i 
behov. Vi ser detta som solidaritet arbetare till arbetare och inte som välgörenhet. 
 
Vi har samlat och skickat 29 st flyttkartonger med material samt ca 30.000 kronor. Den 18 
februari 2014 diskuterade vår klubbstyrelse om kampanjen och vi tyckte det var en bra 
insats. Vi beslutade enhälligt att intensifiera kampanjen. 
Styrelsen beslutade därför: 
1. Att förlänga insamlingen till sista april i år. 
2. Att ordna i samarbete med andra fackföreningar och organisationer en dag i t ex ABF med 
diskussioner om situationen i Grekland, EU och Sverige samt hur detta påverkar oss i Sverige, 
mat och kulturinslag som avslutning av kampanjen. 
3. Att ordna en stödfest för den grekiska arbetarklassen. 
 
Vi uppmanar samtidigt alla fackföreningar, solidaritetsorganisationer, invandrarföreningar 
och andra föreningar speciellt de som aktiva inom arbetarrörelsen att stödja initiativet. 
 
Vi yrkar att: 

- SEKO Stockholm ska bidra till kampanjen med 10.000 kronor. 
- Att vara medarrangör till de aktiviteter som SEKO Tunnelbanan arrangerar i ramen 

för kampanjen. 
 
Motionär: SEKO tunnelbanan Klubb 111           

 


