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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

 
 
                                       BRUK STEMMERETTEN I ÅR ! 
 
32 av Elektroarbeidernes Fagforening sine fremste tillitsvalgte var samlet til 
klubblederkonferanse i Bergen 3.september 2009. På konferansen var også Stortingsvalget 2009 
et tema som opptok mange. Og særlig viktigheten av at våre medlemmer benyttet sin 
stemmerett og deltok i  denne viktige del av samfunnsbyggingen. 
 
Gjennom vårt demokratiske valgsystem gir vi som innbyggere og velgere signaler om hvilken 
samfunnsutvikling vi ønsker for de nærmeste årene. 
 
Mange fagorganiserte  tar denne demokratiske retten som en selvfølge uten å tenke nærmere på hva 
mange har ofret for at vi skal ha et demokrati og demokratisk samfunn.   Like muligheter og retter – 
JA og en velferdstat og fellesskap som stiller opp for en når en trenger hjelp. 
 
Bare 52 % av LO’s medlemmer stemte ved siste valg – det bør være er et tankekors for noen hver oss. 
Vi som gjennom å være organisert, har tatt aktivt  stilling til å være med i et felleskap på arbeidsplass 
og samfunnsliv. Likevel velger altfor mange å ikke bruke stemmeretten. 
 
Det betyr at andre krefter i større grad bestemmer samfunnsutviklingen, og da kanskje i en helt annen 
retning enn vi egentlig ønsker. 
 
Vi velger tillitsvalgte til å ivareta våre interesser på arbeidsplassene, i fagforeningen og i 
fagbevegelsens forøvrig. Skal våre tillitsvalgte kunne gjøre en best mulig jobb – trenger vi at 
samfunnets politikere ser viktigheten av fagbevegelsens rolle med å bidra til bedriftsdemokrati og 
gode lønns- og arbeidsforhold. 
 
Det er ikke bare med bedriftsledelsen våre samlede lønns- og arbeidsvilkår bestemmes – rammene 
legges også i betydelig grad gjennom vårt politiske system. 
 
Klubblederkonferansen i Elektroarbeidernes Fagforening oppfordrer sterkt våre tillitsvalgte og 
medlemmer til å bruke vår demokratiske rett og mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen.  
 
Vi håper også at faglige retter og tankene på et godt og trygt arbeidsliv er med som viktige 
faktorer nå valgstemmen legges i stemmeurnen. 
 
Denne oppfordring ber vi deg bringe videre til dine medlemmer i klubben .  
 
Godt valg!  
 
 

Med vennlig hilsen 
 

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE 

 
 

   Ove Toska 
 
Bergen, den 8.september 2009 



 
  
 
 


