Magnus Alm, ordförande
Årsmöte LO-distriktet i Skåne 2019

[det talade ordet gäller]

Ombud
Styrelse, företrädare för LO-kommunerna, personal och gäster!
Vad kul att se så många fackliga företrädare här idag!
Framför mig här i salen sitter ryggraden i den skånska arbetarrörelsen.
Bredvid var och en av er har ni en företrädare för den organiserade skånska
arbetarklassen.
Ett inledande tal från ordförande på ett årsmöte ska försöka fånga
mötesdeltagarnas förhoppning om vad vi kan åstadkomma tillsammans.
Det mina vänner är ingen lätt uppgift, men jag ska göra ett försök kamrater!
-----Vår uppgift som fackliga organisationer är att tillvarata medlemmarnas
intresse. Och inte bara på arbetsplatsen, utan också i samhället.
Vi ska tillsammans se till att varje timme som våra medlemmar säljer sitt arbete
ska de få så mycket betalt som möjligt.
Vi här inne vet att den betalningen kan komma i många olika former. Det kan
vara mer pengar i lönekuvertet, en bättre avsättning till pensionen, en tryggare
arbetsmiljö eller en bättre vård skola och omsorg till våra barn och föräldrar.
Men oavsett hur vi kan plocka hem ett högre pris för arbetet vi utför, är och
förblir det alltid vår uppgift.
I det arbetet, med att säkra medlemmarnas betalning, har vi olika
arbetsuppgifter i vardagen. Men alltid samma mål.
I min vardag som ombudsman på byggnads är det konkreta förhandlingar med
arbetsgivare om semesterersättningar och löner som inte blivit utbetalda.

I min roll som fritidspolitiker i min hemkommun handlar det om att hämta hem
en del av det värde medlemmarna skapar på arbetsplatserna till äldreomsorg
och skola med stort fokus på att förbättra arbetsvillkoren för välfärdsarbetarna.

Vi här inne förstår och har sett bakom draperiet. Vi vet att varje krona, oavsett
om den tas tillbaka via avtal eller skattsedeln, är en kamp. En kamp med en
mycket mäktig och kraftfull motståndare.
----Av allt det välstånd som skapades i världen 2017 gick 82% till den rikaste 1% av
befolkningen. Vi lever i en orättvis värld kamrater.
Utvecklingen i vårt egna land går i samma riktning, mer till de som redan har
och mindre till våra medlemmar.
Vi måste vända den utvecklingen! Det är vårt uppdrag som våra medlemmar
gett oss!
Jag är dess utom fullt övertygad om att vi kan vända den. Att vi som rörelse
åter kan resa oss! Att vi en gång till kan bygga världens mest jämlika land!

Ombud, mötesdeltagare!
Det vi är här idag för att göra, det är att komma fram till hur LO i Skåne kan
bidra till den kampen.
Precis den känsla jag beskrev vid mitt inledningsanförande på höstmötet
senast, över att vi förlorat valet och har en tuff framtid till mötes.
Precis samma känsla har jag när jag ser tillbaka över verksamhetsåret 2018.
Många av oss här inne i salen la ner all vaken tid på att ringa, kampanja och
samtala med skåningarna om vilket framtid vi ska ha. En framtid där ökad
jämlikhet kommer före stora skattesänkningar för de som redan har.
För allt det arbetet vill jag än en gång rikta ett stort tack!

Men samtidigt kamrater, måste vi fundera.
Valnatten var ett hårt slag mot arbetarklassen. De växande orättvisorna i vårt
land har gött en känsla av att inte vara med på tåget. Många känner att
framtidens tåg har gått och själv har man lämnats på perrongen.
En allt rikare grupp i landets storstäder pratar om rikedomar och en verklighet
som inte känns igen av en kommunalare i Skurup, en Livsare från Tollarp eller
en Byggnadsarbetare i Helsingborg.
När ett samhälle dras isär växer de krafter som skyller ojämlikheten och
utanförskapet på en grupp och bara presenterar enkla lösningar på svåra
problem.

När rösterna var räknade var SD största parti i flera skånska kommuner.
Närmare 13st. S gick bara fram i två kommuner i valet!
Andelen av våra medlemmar som röstade med det fackliga intresset sjönk igen.
Vart fjärde LO-medlem röstade på ett rasistiskt parti! Det kan vi aldrig
acceptera kamrater!
Detta är en utveckling vi måste ta på största allvar kamrater.

Så Frågan är då vad kan vi göra?
Albert Einstein sa vi ett tillfälle: “Definitionen av galenskap är att göra samma
sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.”

Vi måste göra samma analys. Den verksamhet vi har idag i LO Skåne måste
förändras. Det kommer inte lösa sig genom att vi gör mer av samma sak.
Jag har under året träffat representanter från förbunden. Den samställda
bilden är tydlig. Man förväntar sig något annat av LO distriktet än vad vi gör
idag.
Jag själv vet att vi kan så mycket mer. Den fackliga rörelsen i Sverige har gång
på gång genom historien visat att ett annat samhälle går att bygga.

Men vi måste börja med vår egna organisation. LO i Skåne kan fylla en enormt
viktig roll. Vi kan vara plattformen för den tvärfackliga och politiska skolningen.
En skolning som skulle kunna ge medlemmar trygghet att ta samtal och
debatter kring fikaborden på arbetsplatsen.
Vi skulle genom vår skolinformation kunna hindra den fallande
anslutningsgraden.
Vi skulle kunna bidra till att värva nya medlemmar till förbunden.
Vi skulle kunna vara stödet för LO kommunerna, så att de i sin tur kan påverka
den lokala politiken för våra medlemmars bästa.

Vi skulle kunna göra mycket mer kamrater! Och som jag sa inledningsvis så är
det vårt uppdrag. Att tillvara ta medlemmarnas intressen!
---Jag hoppas att detta årsmöte blir det vi ser tillbaka på om några år och tänker, ”
där vände vi skutan” där växlade vi upp och började agera istället för att
reagera.

Det är det mandatet jag och den nya styrelsen vill ha med oss från detta
årsmöte.
För kamrater, som Marx sa: arbetaren har enbart sina bojor att förlora. Men en
hel värld att vinna!

Med detta förklarar jag årsmötet 2019 för öppnat

