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Kamrater! 

Jag heter Annika Onttonen och är en aktiv vänsterpartist. Det är kul att se att så många har 

kommit för att fira första maj med oss, att ni med oss vill fira arbetarrörelsens högtidsdag. 

 

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

Arbetarrörelsen i Sverige vilar på två ben: det fackliga och det partipolitiska. Det är en 

uppdelning som utgår från insikten att fackföreningsrörelsens framgångar i arbetet för 

rimliga löner och arbetsvillkor i hög grad är beroende av sådant som beslutas av riksdag och 

regering. 

För att det fackliga och det partipolitiska arbetet ska fungera tillsammans krävs dialog och 

samarbete mellan fack och partier. Genom facklig-politisk samverkan får 

fackföreningsrörelsen inflytande på politiken samtidigt som en politisk-ideologisk skolning 

berikar det fackliga arbetet. 

 

Idag finns en väl etablerad facklig-politisk samverkan mellan det socialdemokratiska partiet 

och LO och dess medlemsförbund. 

Facklig-politisk samverkan på lokal nivå förekommer idag också mellan lokala fackliga 

organisationer och Vänsterpartiet. 

Men vi, Vänsterpartiet, vill utöka och fördjupa vårt samarbete med de lokala fackliga 

organisationerna. 

 

Jag är vänsterpartist och fackligt aktiv i Handels. Att vara fackligt aktiv vänsterpartist kan 

ibland upplevas som jobbigt, och många - men långt ifrån alla - har erfarenheter av att bli 

misstänkliggjorda och motarbetade av fackliga kamrater på grund av partitillhörighet. Det 

gör att arbetet ibland känns tungt och ensamt. Men jag som facklig och som vänsterpartist 

vill precis samma saker som alla andra fackliga. Jag kämpar för jämställda löner, jämställd 

arbetstid, rätten till anställningstrygghet, att fast anställning ska vara en norm, att heltid ska 

vara en norm, goda arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter på jobbet som är en 

förutsättning för att människor ska må bra och samhället utvecklas. 

Jag kämpar också för kollektivavtalsmodellen, och där kan vi var och en av som är här idag 

bidra till, väldigt enkelt... att fundera på vart man fikar, vilken restaurang man äter sin lunch 



eller middag på eller varifrån man beställer sin pizza... att alltid ställs sig själv frågan: Finns 

det kollektivavtal här? 

 

Vi kan också stödja våra fackliga kamrater i andra länder genom att handla Fairetrademärkta 

varor som garanterar att arbetarna har schyssta löner och arbetsvillkor. 

 

Vänsterpartiet kommer att verka för att beslutet om heltidsanställning följs i kommunen och 

att antalet timanställningar minimeras. Vänsterpartiet anser även att delade turer ska 

undvikas. Vidare anser vi att löneskillnaderna i kommunen ska granskas. 

Genom klok upphandling kan Motala kommun verka för anständiga arbetsförhållanden, 

integration, tillgänglighet och etisk handel. 

 

Så vi måste fortsätta att jobba med dom frågorna, tillsammans, de fackliga organisationerna 

och Vänsterpartiet. 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 


