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Integrationspolicy
LO bärs av en idé – övertygelsen om alla människors lika vär-
de och rätt. Det gäller i arbetslivet såväl som i samhället som 
helhet. Makt och inflytande ska vara oberoende av klass, kön 
och etnicitet. Därför arbetar vi fackligt och politiskt för jämlik-
het. För oss innebär det att alla är lika mycket värda, men det 
betyder inte att alla ska vara likadana. Tvärtom ger jämlikhe-
ten människor förutsättningar att fritt kunna göra sina olika 
livsval och utveckla sin egen identitet utan att hamna i under-
läge eller beroende.

Intolerans, främlingsfientlighet och rasism strider mot vår 
ideologiska grund. Samhället, arbetslivet och den fackliga 
verksamheten hänger ihop och påverkar varandra. LO kämpar 
mot rasism och främlingsfientlighet på alla tre områden. För 
att med trovärdighet kunna driva en politik där alla får del-
ta på samma villkor måste den fackliga organisationen vara 
en före bild. Ingen människa ska behöva ta avstånd från sitt 
namn, sitt ursprung, sin religion/trosuppfattning, sitt moders-
mål eller  sitt utseende för att bli accepterad. Assimilation – att 
en minoritet tvingas överge sin egen kultur – strider mot vår 
övertygelse om allas lika värde. Samhället och arbetslivet be-
höver bli mer inkluderande. Det är vårt gemensamma ansvar.
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LOs integrationsarbete
LOs integrationsarbete bygger på det fackliga löftet. Alla ska 
ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det ska 
gälla i arbetslivet, den fackliga verksamheten och i samhället. 
Detta eftersom delaktighet är en demokratifråga.

LOs integrationsarbete bygger på att alla ska ha rätt att på-
verka sitt arbete, sina arbetsvillkor och sitt liv. För att detta ska 
vara möjligt måste all segregation brytas. De fackliga organisa-
tionerna ska vara förebilder, där det är möjligt för alla att delta 
och påverka på lika villkor. Folkrörelser, som fackföreningarna, 
är en viktig grund för demokrati och integration. Syftet är att 
göra det möjligt för alla människor att arbeta, försörja sig och 
utvecklas – både i och utanför arbetslivet.

Samhället
När en individ får chansen att växa och leva upp till sin fulla 
potential blir också samhället starkare. Det handlar om mak-
ten och rätten till våra gemensamma resurser. När skillnaden 
mellan de som har och de som inte har ökar, är det viktigt att 
arbeta med en politik som är inkluderande. En viktig grund 
för integration är idén om att alla grupper och människor ska 
ha en plats i samhället och kunna ta del av dess gemensamma 
resurser på ett jämlikt sätt. För att detta ska vara möjligt är ett 
starkt välfärdssamhälle en förutsättning.

En politik som minskar motsättningar mellan människor 
och motverkar klyftor i samhället är grunden för en bra inte-
gration. Arbete, bostad och utbildning är rättigheter. Till det 
behövs också aktiva insatser mot diskriminering. Invandring 
och en lyckad integration är också nyckelfaktorer för att fort-
sätta ha en stark välfärdsstat. Med Sveriges demografiska ut-
veckling måste fler från andra länder vilja bosätta sig här.

Samhället har ett ansvar att skapa förutsättningar för de per-
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soner som kommer till Sverige så att de blir självständiga och 
delaktiga. Alla människor är individer, därför måste mottagan-
det vara flexibelt. Ingen ska falla mellan stolarna, eller vänta 
onödigt länge på insatser. Myndigheter och andra inblandade 
ska se potentialen hos den enskilde. Basalt är att det finns en 
fungerande svenskundervisning. Det krävs också att man kan 
utforma undervisningen efter varje individ. I det generella ut-
bildningssystemet ska det finnas validering1 av utbildningar 
och yrkeserfarenhet för de som behöver det, oavsett födelse-
land. Både samhället och individen tjänar på att människor 
med särskild kompetens kan validera det.

Grundskolan måste vara så bra att ungdomar sedan kan och 
vill genomföra sina gymnasieutbildningar. I de fall man inte 
lyckas är det viktigt att det för senare skeden i livet finns till-
gång till vidareutbildning och omskolning vars kvalitet mot-
svarar kraven från en ekonomi och arbetsmarknad med högt 
omvandlingstryck. Det handlar om att få människor i syssel-
sättning där de behövs. Att alla människor ska känna sig sedda 
och bekräftade, att veta att de är viktiga och en bidragande del 
i ett välfärdssamhälle.

Det är en rättighet att kunna påverka. När individer får 
chansen att växa blir samhället starkare. En stark välfärdsstat 
är grunden för detta, men aktiva insatser mot diskriminering 
behövs också. Det tjänar individer, arbetsliv och samhälle på.

1 Validering, värdering, särskilt av kompetens som traditionellt varit svår att mäta, till exempel inom 

utbildning eller yrkesliv. Sedan slutet av 1990-talet används begreppet särskilt om bedömning och 

utvärdering av en persons kunskaper och kompetens, oavsett hur dessa har förvärvats. Därvid tas 

hänsyn till såväl studier som arbetslivserfarenheter. Validering kan användas inom till exempel en 

utbildning i syfte att fastställa kunskapsnivån och anpassa innehållet för den enskilde eller för att do-

kumentera kunskaper och färdigheter inför en anställning eller i samband med personalutveckling. 

Källa: ne.se
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Arbetslivet
Målet är ett jämställt och jämlikt arbetsliv.

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats på flera sätt 
och av många olika orsaker. Men resultatet är att maktbalan-
sen har förskjutits till arbetsgivarnas fördel. Grupper med en 
svag ställning på arbetsmarknaden drabbas hårdare av detta. 
En sådan grupp är människor med utländsk bakgrund.

Statistik visar att utrikes födda har en högre arbetslöshet, 
lägre arbetskraftsdeltagande och lägre sysselsättningsgrad än 
inrikes födda. Situationen är besvärligare för kvinnor än för 
män. Här är utbildning en nyckelfaktor. För att komma till-
rätta med detta finns verktyg i form av befintliga utbildnings-
system och arbetsmarknadspolitik. Men det behövs varaktiga 
och medvetna satsningar inom det reguljära utbildningsväsen-
det för att till exempel öka kvaliteten.

Diskriminering är en viktig faktor när det gäller att förkla-
ra sysselsättningsgraden bland människor med utländsk bak-
grund. Att ha föräldrar som inte är födda i västvärlden fungerar 
som en belastning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiken måste vara så utformad att diskrimi-
nering inte förekommer och att alla får den utbildning som 
behövs.

LO är positiva till arbetskraftsinvandring. De människor 
som kommer hit och arbetar ska skyddas mot rovdrift och ut-
nyttjande. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla arbetstagare 
på den svenska arbetsmarknaden.
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Vår organisation
Att ha makt handlar i grunden om att kunna påverka sitt liv. 
Det fackliga medlemskapet och att vara fackligt aktiv innebär 
större möjligheter till inflytande eftersom vi blir starka när vi 
sluter oss samman. För att idén om kollektiv styrka ska vara 
trovärdig krävs att alla medlemmar har lika möjligheter att 
vara fackligt aktiva och förtroendevalda.

Fackets arbetssätt ska vara öppet och inkluderande, såväl i 
det dagliga arbetet som vid beslutsfattande. Om det finns ut-
rymme att misstänka att vissa medlemmar och/eller medlems-
grupper bara på grund av sin bakgrund eller tillhörighet inte 
får tillgång till inflytande så underminerar det fackförenings-
rörelsens trovärdighet. Fackföreningsrörelsen har behov av 
att förbättra arbetet med att motverka strukturer där en vit 
hetero normativitet styr. Målet är att alla medlemmar ska ha 
samma chans att delta och få inflytande i organisationen. En 
viktig del i detta är att bredda bilden av vem som kan vara 
förtroendevald, just för att stärka bilden av att facket är öppet 
och till för alla.

I en tid då globaliseringen ökar och där marknaden styr mer 
och mer är fackföreningsrörelsens arbete med att värna arbets-
tagarnas villkor allt viktigare. Att tillsammans på arbetsplat-
sen, och i stort, stå upp för de villkor vi lovat varandra genom 
kollektivavtalet: Att inte sälja vårt arbete till lägre pris eller 
sämre villkor i övrigt, är det löfte som håller ihop och gör en 
fackförening stark. En enad stark fackföreningsrörelse förhin-
drar lönekonkurrens, social dumping och att olika grupper i 
arbetslivet och samhället spelas ut mot varandra.

Att stå upp för och värna allas lika rättigheter och skyldig-
heter på jobbet är kärnan i den fackliga verksamheten. Lika-
behandling – eller icke-diskriminering – på arbetsplatsen och 
i samhället i övrigt är en central facklig fråga.




