”Skapa tillit viktigt
för framgång i val”
– Ni är för tidigt ute. LO har ännu inte behandlat och tagit ställning till
januariuppgörelsen mellan S, Mp, C och L, förklarade Carin Wallenthin från
LO centralt, när hon gästade S-seniorernas månadsmöte i januari, det första på
det nya verksamhetsåret.
Uppgörelsen med sina 73 punkter innehåller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
berör LAS och turordningsregler vid uppsägning och annat som det hade varit av
intresse att få LO:s syn på, men nu blev det ett antal allmänna synpunkter på
valrörelsen, på skatterna och pensionerna, som mötesdeltagarna vilka var
överraskande många med tanke snöovädret, fick ta del av.
Carin Wallenthin var en tid verksam i Göteborg, men arbetar nu på LO i Stockholm
med näringspolitiska frågor. Hon underströk vikten av facklig-politisk samverkan och
hävdade att de 650.000 samtal som facket genomfört i slutspurten av valrörelsen
spelat stor roll för valresultatet vid jämförelse med de opinionssiffror som
redovisades i ett tidigare skede.
Men hon menade självkritiskt att det inte räcker med att tala med medlemmarna
några veckor före valet utan att det handlar om något som måste ske hela tiden mellan
valen för att skapa tillit och bildningsfrågan är av stor betydelse.
_ Vi har mycket att göra, konstaterade hon, men hon sade också att vi är vid gott mod
och hon ställde också frågan om inte alternativet hade varit värre än den uppgörelse
över blockgränsen som ledde till att Stefan Löfven blev statsminister på nytt.
– Det behövs mer pengar i systemet för att pensionerna ska kunna höjas, sade
Carin Wallenthin och höjningar behövs menade hon. Men Siw Wittgren Ahl
som ägnat sig åt pensionsfrågan under sin tid i riksdagen hävdade att det finns
pengar i systemet som inte används till det är avsedda för, pensionerna
Även skatten berördes bland annat mot bakgrund av att värnskatten tas bort i enlighet
med januariuppgörelsen.
– Skatterna har blivit ett svåröverskådligt lapptäcke och är i behov av en
genomgripande översyn, hävdade Carin Wallenthin och det var av allt att döma
en uppfattning som mötesdeltagarna delade. Bland annat ansågs att
löneskatterna kunde sänkas och kapitalskatterna höjas.
När det gäller bildning och utbildning gav Arne Olsson, som arbetat på SKF en bild
av hur det var på hans tid när det gäller industriskolan, fackliga kurser och liknande
där väldigt många var engagerade. Det lät som om det var bättre förr.
Lars Wenander

