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Ang. Henrik Dahlins skrivelse och hot om rättslig åtgärd 2 december 2022 

Vid nästa tillfälle som vår förbundsledning träffar MTR och diskuterar Seko Pendelklubbens annonser 

ser vi fram emot att det tas i beaktande att inte många av våra medlemmar på pendeln uppfattar MTR 

som ”en ytterst seriös aktör inom den spårbundna kollektivtrafiken”, som Henrik Dahlin skriver i sitt 

brev. Uppfattningen är snarare den motsatta. Att det inte handlar om ”seriös verksamhet”. 

Fackklubbar brukar inte annonsera, demonstrera, ordna torgmöten, skicka pressmeddelanden, dela 

flygblad, m.m. Men vad göra när arbetsgivaren vägrar svara på frågor och förhandlingsframställan 

(vilket Seko:s ombudsman väl känner till) samt till varje pris undviker en dialog i konstruktiv anda? 

Har MTR klagomål på vårt agerande är det en logisk följd av egna ”lögner, överdrifter och direkta 

felaktiga påståenden” som Henrik Dahlin anklagar Pendelklubben för i våra annonser. 

5 december skulle MTR sjösätta projektet med 30% tåg utan tågvärdar. Det blev inte ens en 

tummetott. Ändå vägrar man inse misslyckandet, vilket främst beror på frånvaron av insikt om 

personalens behov, åsikter, hälsokrav, säkerhet, arbetsmiljö, yrkeskunskaper, oro, tveksamhet och 

passiva motstånd. Felbedömning av verkliga förhållanden brukar sluta med magplask. 

Henrik Dahlin förväntar sig att förbundet agerar gentemot Pendelklubben med anledning av våra 

annonser. Vi förutsätter att förbundet tvärtom talar om för Henrik Dahlin vad svensk yttrandefrihet 

innebär. Att hans brev är ett angrepp på rätten att yttra sig i tryckt skrift, i en annons. Om MTR:s 

chefsjurist och externa advokater på allvar tänker ”utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder” för att 

”kompensera för den skada Seko Pendelklubben orsakat MTR” är även de främmande för verkliga 

förhållanden.  

Pendelklubben ser fram emot en juridisk prövning av våra påståenden i annonsen, om huvudägaren 

kinesiska staten vill åtala Pendelklubben för förtal. Men så lär knappast bli fallet då våra medlemmar 

och kollegor på pendeln kan belägga och bevisa varje ord i annonsen. Tusen gånger om! 

Ps. Bifogar kommentar om tryckfrihetsförordning samt lista på frågor MTR vägrat svara på. Ds. 

 

Med fackliga hälsningar! 

Rainer Andersson 

Ordförande Seko Pendelklubben 
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