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Ta kontrollen och skapa ordning och reda: reglera 

arbetskraftsinvandringen! 
Uttalande från LO-distriktet i Skånes representantskapsmöte 16 november 2021 

Vanligt folk behöver en trygg arbetsmarknad där det råder ordning och reda. 

Här finns mer att göra när det gäller att stoppa arbetslivskriminaliteten, skapa 

schyssta villkor och en bättre arbetsmiljö.   

Det är dessutom vår mening att alla som arbetar i Sverige, oavsett ursprung, 

ska ha samma rättigheter. Det borde vara en självklarhet men så ser det 

tyvärr inte alltid ut på svensk arbetsmarknad i dag.  

Mörkertalet är stort men LO-förbundens medlemmar ser allt oftare i olika 

branscher hur arbetskraftsinvandrare utnyttjas. Många får jobba under 

slavliknande villkor. Det är fullkomligt oacceptabelt.  

Vår linje är tydlig. Svenska jobb ska inte kunna reas ut av oseriösa företag 

som tar hit arbetare från andra länder för att utnyttja dem. Det handlar om 

människor som utnyttjas och om hederliga företag som riskerar att slås ut av 

oschysst konkurrens. 

LO-förbunden i Skåne menar att det är helt nödvändigt att säkerställa att 

arbetskraftsinvandring inte sker till priset av dumpade löne- och arbetsvillkor 

och att människor inte lever under slavliknande förhållanden.  

Det krävs förändringar på flera områden och LO har nationellt ett stort antal 

förslag som behöver drivas. Det behövs alltifrån regelförändringar, bättre 

myndighetssamverkan och fler skarpa och systematiska kontroller för att 

trygga tillvaron för utsatta arbetskraftsinvandrare och villkoren på svensk 

arbetsmarknad.  

Men de skånska LO-förbunden kräver också att arbetskraftsinvandring 

endast ska ske till yrken med arbetskraftsbrist. Det är nödvändigt för oss alla 

på svensk arbetsmarknad att få till stånd en sådan förändring.  

Det är helt enkelt akut tid för en bättre reglerad arbetskraftsinvandring. Det 

kommer vi driva på för med full kraft på alla arenor vi kan – inte minst under 

hela den kommande valrörelsen! 

 

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktets representantskap 
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