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P R E S S S M E D D E L AN D E  
 
Peter Friberg: Metallfacket diskriminerar sina medlemmar 
 
- Metallfacken i Skaraborg gör allt för att misskreditera icke  social-
demokrater i den pågående valrörelsen, menar Peter Friberg, mode-
rat metallare från Tidaholm. 
 
- Inte nog med att LO och Metall har många annonser, betalda med  
medlemmarnas pengar, man ger nu ut en åttasidig valtidning i fyrfärg 
till alla metallmedlemmar i Skaraborg. I denna tidning talar man om  
hur viktigt det är att medlemmarna röstar på en metallare den 15 
september. Sedan presenterar man på fyra sidor 65 kandidater till 
kommunfullmäktige i kommunerna Habo, Skövde, Falköping, Tida-
holm, Mullsjö, Lidköping, Götene, Mariestad, Gullspång, Skara, Tibro 
och Vara. Vidare påtalar man vikten av att ha metallare även i regio-
nen och riksdagen och presenterar fyra metallare till riksdagen och 
fyra till regionen. Det är när man granskar texten och bilderna som 
man upptäcker den stora diskriminerngen. Samtliga dessa kandida-
ter är socialdemokrater och man nämner varken med ord eller bild att 
det finns andra metallare och medlemmar med andra partitillhörighe-
ter att rösta på! 
 
- Idag är en stor del av Metalls och LO:s medlemskår inte socialde-
mokrater, utan sympatiserar med allt från vänstern till moderaterna. 
Den som går in på Valmyndighetens hemsida hittar snart ett antal 
metallkandidater på flera av partiernas listor i de tre olika valen. Trots 
detta gör det (s)-trogna fackförbundet en tydlig diskriminering av 
"oliktänkande" i medlemskåren. Detta är bara ett av alla de sätt som 
fackföreningsrörelsen går det socialdemokratiska partiets ärenden 
med medlemmarnas pengar. 
 
- Personligen har jag mina arbetskamraters förtroende och innehar 
fackliga uppdrag på det lokala planet, säger Peter Friberg. Det beror 
på att just mina arbetskamrater vill ha det så. Detta är något som  
metallförbundet inte uppskattar…   
 
 
Kort om Peter Friberg 
Moderat metallarbete, www.kryssa-friberg.nu  
Ordförande Skaraborgs moderata löntagarråd 
Skyddsombud på Lear Corp i Tidaholm 
 
Placeringar på de moderata listorna i valet 2002. 
Kommunfullmäktige i Tidaholm, plats nr. 4 
Regionfullmäktige Västra Götaland, plats nr. 11 
Riksdagen, Skaraborgslistan, plats nr. 9 


