
Alla vill tjäna pengar på oss - 
Anfall är bästa försvar!
De senaste årens attacker på oss arbetare har främst tagit sig uttryck i att man 
från arbetsköparnas sida försöker komma runt LAS (lagen om anställningskydd) 
genom att varsla folk och sedan hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. 
Dessa arbetare har inte samma rättigheter och villkor som tillsvidareanställda, 
utan arbetar under det betydligt sämre bemanningsavtalet. I värsta fall får 
samma folk som fått sparken jobba på samma arbetsplats, fast som inhyrda 
daglönare. Daglöneri kan aldrig vara acceptabelt år 2010, vi måste försvara oss 
mot dessa attacker och återupprätta människovärdet! 

De stora fackföreningarna står handfallna och ser på medans arbetsköparna 
och Svenskt Näringsliv har lekstuga på vår bekostnad, det finns resurser att göra 
motstånd och strejka sig ur bemanningssituationen, men viljan lyser med sin 
frånvaro. Detta är inget konstigt när fackpamparnas livssituation mer påminner 
om kapitalisternas än deras egna medlemmars villkor. Samförståndet måste 
brytas, vi kommer aldrig få ett solidariskt och rättvist samhälle genom att förlita 
oss på avtalsförhandlingar mellan två parter vi inte har det minsta gemensamt 
med!

Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet uppmanar alla arbetare att börja ta kamp för 
sina rättigheter, en kamp som i förlängningen måste sträva efter att skapa ett 
klasslöst och jämlikt samhälle. Vi anser att arbetarklassens kamp måste vara 
självständig från partifunktionärer och pampvälde, vi som arbetare kan endast 
lita till oss själva om vi ska nå en radikal förändring. Vi i Förbundet Arbetarsoli-
daritet har hittills bidragit till denna kamp genom att  starta en stridsfond som 
kan gå in och stödja de arbetarkollektiv som befinner sig i konflikt och behöver 
ekonomiskt stöd. Om du vill stödja detta projekt  så sätt in en summa på:
 
Bg. 41 8 - 64 82 

Gå med i Arbetarsolidaritet!
Är du intresserad av att organisera dig hos oss, 
besök gärna www.arbetarsolidaritet.org.

www.arbetarsolidaritet.org
info@arbetarsolidaritet.org
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