
S R A T
ditt fackförbund

DET KRÄVS TÅLAMOD för att diskutera med personer som inte 
vet vad de talar om. Att gång på gång tvingas bemöta okunniga 
påståenden. Som i diskussionerna om Lagen om anställnings-
skydd, LAS, och de krav på lagändringar som ingick i valrörelsens 
väljarfrierier. LAS är, tillsammans med Arbetsmiljölagen, grund-
bulten i vår arbetsrättsliga lagstiftning. Lagarna kom till för att 
skapa bättre balans mellan arbetsmarknadens parter och öka 
tryggheten för arbetstagarna. En utgångspunkt var att anställda 

som mår bra och är trygga på jobbet har 
större förutsättningar att göra bra ifrån 
sig. Så gagnar de bägge parter.

Det är om LAS det råder så besvä-
rande okunskap. Men så här ligger det 
till; Lagen är till vissa delar dispositiv och 
tillämpningen har succesivt anpassats 
till förändringarna i arbetslivet. Det är 
inte längre sant att ”sist in först ut” alltid 
gäller. Inte heller att lagen bidrar till att 
företag tappar nödvändig kompetens 
eller att det är omöjligt att göra sig av 
med medarbetare som missköter 
sig. Flera undersökningar visar, 

i motsats till vissa politikers påståenden, att man i de 
flesta berörda företag tycker att lagen, tillsammans med 
kollektivavtalen, fungerar bra. Det är synd att inte alla 
politiker vet det. Det vore klädsamt om de nu tar reda 
på fakta – innan de ger sig på system som fungerar. Så 
snälla politiker, låt arbetsmarknadens parter sköta 
arbetsrätten! Vi vet vad som gäller.

Rör inte arbetsrätten!

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

» Det vore 
 klädsamt om 

politikerna nu tar 
reda på fakta – 

innan de ger sig 
på system som 

fungerar.«

Just  nu...
...är jag väldigt glad över att Svenska Barnmorskeförbundet med stor 
majoritet beslutat att bli en del av SRAT från den 1 januari 2019.

Har du frågor? Gå in på srat.se och hör av dig så hjälper vi till!
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