
ETT FACKFÖRBUND FÖR ALLA!

Organiserar alla yrken
Stockholms Fackliga Samorganisation, SFSO, organiserar i alla branscher. Vi vill vara ett fackförbund för alla
lönearbetare och det gör det också enkelt för dig om du byter jobb – du behöver aldrig byta fackförbund!

Oberoende
SFSO är oberoende från politiska partier och utomparlamentariska politiska grupper. Vi vill vara ett fackförbund för oss
lönearbetare själva – inte styras av andra politiska intressen. Vi vill också organisera alla lönearbetare oavsett vad de har
för politisk uppfattning. Men detta betyder inte att SFSO är opolitiskt. Vi står upp för våra medlemmar och
lönearbetarnas rättigheter. Våra idéer har vi preciserat i vårt Princip- och taktikuttalande.

Medlemsstyrt
SFSO har som princip att det är medlemmarna som fattar de avgörande besluten i viktiga frågor, t ex om ett
kollektivavtalsförslag eller lönebud skall antas eller om stridsåtgärder skall vidtas.

Förhandlingsrätt
SFSO har förhandlingsrätt för sina medlemmar i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och lönearbetare,
exempelvis om löner, arbetsmiljö och vid omplaceringar etc.

Förhandlingshjälp
SFSO ställer upp med förhandlingshjälp , men det är de berörda medlemmarna som har den yttersta beslutanderätten om
godkännandet av förhandlingsresultatet. I SFSO finns flera medlemmar med mångåriga fackliga erfarenheter från de
fackförbund de tidigare varit medlemmar i, vilket borgar för en god kompetens.

Avtalsrätt
SFSO har rätt att teckna kollektivavtal och har också rätt att sluta överenskommelser för sina medlemmar.

Strejkrätt
SFSO har rätt att vidta stridsåtgärder (strejk, blockad etc) för sina medlemmar. Beslut om stridsåtgärder fattas av de
berörda medlemmarna. Vid konflikt utgår stridsersättning.

Rättshjälp
SFSO kan ställa upp med rättshjälp i arbetsrättsliga fall inför arbetsdomstolen (eller tingsrätt), under förutsättning att vi
anser målet möjligt att vinna eller av andra skäl är principiellt viktigt.

Anställningsskydd
Anställningsskyddet är lagstadgat, men som medlem i en facklig organisation kan dessa rättigheter bättre bevakas. Om du
dessutom är med i ett fackförbund där inga ombudsmän »säljer ut« sina medlemmar ovanför deras huvuden har du och
dina arbetskamrater en större chans att bevaka era intressen och därmed på sätt och viss ett större anställningsskydd.

Försäkringar
A-kassa. SFSO har ingen egen a-kassa. Om du redan är med i en a-kassa kan du behålla ditt medlemskap där som
direktansluten medlem. Om du inte är med i en a-kassa föreslår vi att dugår med i en a-kassa som är oberoende från
andra fackförbund och som ansluter alla yrkesgrupper – du behöver då aldrig byta a-kassa även om du byter jobb –
exempelvis SAAK - se info och medlemsansökan på www.saak.se.

Arbetsmarknadsförsäkringar. Som medlem i SFSO omfattas du av samma arbetsmarknadsförsäkringar – dvs skydd vid

sjukdom eller olycksfall i arbetet – som dina arbetskamrater som eventuellt är med i andra fackförbund. Detta under

förutsättning att din arbetsgivare har tecknat sådan försäkring för er anställda.
Fritidsförsäkringar. SFSO erbjuder inga fritidsförsäkringar/medlemsförsäkringar typ hemförsäkring. Vi ägnar oss i stället
åt det fackliga organisationer ska göra: att försvara sina medlemmars fackliga intressen . I gengäld håller vi låga
medlemsavgifter, vilket innebär att du får skaffa fritidsförsäkringar på egen hand via de försäkringsbolag som finns på
marknaden.

Ett verktyg för förändring
SFSO är kort och gott ett fackförbund av lönearbetare, för lönearbetare. Ett fackförbund för alla. Genom att hålla ihop,
kämpa tillsammans och ha kontroll över vår fackförening kan vi uppnå mycket. Du och alla andra behövs i det arbetet.
SFSO är vårt verktyg.

ETT FACKFÖRBUND FÖR ALLA!


