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VALG FOR I DAG OG FOR FREMTIDEN
Høsten 2005 ble på mange måter historisk ved at den rød-grønne regjering fikk sitt
mandat av velgerne til å tre inn i regjeringskontorene. Det var første gang på mange 10år at Norge skulle styres av en flertallsregjering, og det var kanskje første gang på like
mange år at fagbevegelsen hadde klart å mobilisere sine medlemmer til å stemme – noe
som igjen medførte et regjeringsskifte.
Sentralt i debatten den gang var kampen
• for velferdsstaten og mot skattelettelser
• for felleskap og mot privatisering
• for offentlig skole og mot privatskoler
• for reversering av de innførte svekkelser i arbeidsmiljøloven
• for reversering av innførte svekkelser i permitteringsregelverket
• for styrking i kampen mot sosial dumping
I hele stortingsperioden etter valget har vi sett og høstet positive beslutninger av valgets
utfall på disse områder. Det betyr ikke at alt går av seg selv og at vi nå kan lene oss
tilbake og lå morgendagen komme. Gjør vi det vil det bety at de gamle skillelinjer dukker
opp igjen og denne 4 års perioden og dets kampsaker blir en parentes og av en ny
borgerlig regjering endret. Og ingen skal tvile på at det ikke vil skje. Dette ligger klart i
skuffen og taes opp om resultatet av velgernes dom blir regjeringsskifte.
Fire år med rød-grønt flertall har ikke løst alle utfordringer. I politikk står et vedtak til ett
nytt er fattet. Beste løsning for å sikre den samfunnsretning en selv står for er derfor å
sikre kontinuitet over tid for å sikre og befeste selve fundamentet.
Dette fundamentet er for oss i fagbevegelsen og har alltid vært gode
felleskapsløsninger, et godt samfunns- og arbeidsliv samt kamp mot all urett.
I en verden med mye usikkerhet både hva økonomi, arbeid, velferd og endog krig – ser
vi at som enkeltpersoner blir vi virkelig små og at det er det fellesskapet som vi bygger
sammen som blir avgjørende i små og store kriser.
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening ber våre tillitsvalgte og medlemmer
bruke sin borgerplikt og ta del i Stortingsvalget til høsten. Husk at det tar tid å
bygge – det går fortere å rive ned!

