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Debattsvar till Anders Carlsson  
 
Åter till ursprungsfrågan! 
 
Att Anders Carlsson i Vinköl är en inbiten socialdemokrat och facklig 
kamrat i metall går inte att ta fel på. I sitt inlägg i VGT 20 sept kommer allt 
det klassiska fram… 
 
Det som jag alltid har hävdat och kommer att hävda tills det blir någon 
ändring är: 
Metallfacket (med flera andra) diskriminerar andra än socialdemokrater när 
det är valrörelse, bl.a. genom att endast visa upp (s)-medlemmar på bild 
och helt förtränga att facket har medlemmar med partisympatier i hela den 
politiska skalan från vänster till höger. 
Vidare så är Metallmedlemmar löntagare, och så är det inom hela LO-
kollektivet! Därutöver så finns det andra fackförbund som inte är med i LO, 
men även deras medlemmar är löntagare. Jag hävdar fortfarande att 
hälften av alla löntagare INTE är socialdemokrater och inom Metall så är 
det inte någon större skillnad.  
Vidare så fungerar inte fackföreningsrörelse som jag och många med mig 
vill, även om jag ”får” vara moderat och ha fackliga uppdrag. Får ni inbitna 
socialistiska ”kamrater” bestämma så vore jag väl det inte länge till… 
JA, jag är stolt över att mina arbetskamrater ser till det som jag gör för dem 
i vardagen och därför ger mig uppdrag oavsett politisk hemvist. 
Om hela fackföreningsrörelsen såg framåt, vilket du påstår, skulle ni göra 
som facken i Danmark och upphöra med kopplingen till det 
Socialdemokratiska partiet, samt sluta upp med att ge (s)-partiet 
ekonomiska bidrag med medlemspengar. Facken skulle inte heller köpa dyr 
radioreklam såsom ”Jag som medlem i XX-facket röster på 
socialdemokraterna”. 
En fackföreningsrörelse som ser till sina medlemmars intresse binder sig 
inte vid ett parti, även om man har det historiskt, utan det jobbar på bred 
front utan bindningar. Annars får man tala om att man ENDAST vill ha 
medlemmar som är socialdemokrater! 
Om vi tvingas att skapa nya och flera fackföreningar som är opolitiska så 
innebär det att era kollektivavtal måste skrotas, för inget förbund skall väl 
bestämma över det andra… eller över dem som inte vill vara med. Man kan 
ju se till förbundet Ledarna och deras problem.  
Det finns faktiskt lagar i vårt land som styr över arbetsmarknaden, vilka är 
antagna i Riksdagen samt förändras av dem som har majoriteten under de 
olika mandatperioderna, så vi får hoppas på att de är klokare än vissa 
kollektiv... 
 
Jag tackar Anders för debattlustan och vi kommer säkerligen att mötas 
ytterligare på barrikaderna i framtiden, men för tillfället anser jag denna 
debattvända vara över. 
 
Peter Friberg, ordf Moderata löntagarrådet Skaraborg, 
moderat metallare i avd 10 


