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Kampanj för att öka förtroendet för att resa med järnvägen.
Den 29 oktober startar ETF, Europeiska Transportfederationen, en kampanj för
ombordpersonalen på tågen runt om i Europa. Seko och Seko SJ står bakom kampanjen i
Sverige. Bakom kampanjen ligger en utveckling där många europeiska järnvägsföretag,
på grund av vinstiver, gör sig av med personal ombord på tågen. Tågen ska helst gå utan
några tågvärdar eller annan personal som kollar biljetter eller svarar på frågor.
Vi tror inte att tågresandet i Sverige eller Europa ökar av att vi blir färre som tar hand
om resenärerna ombord. Redan idag är förtroendet för järnvägen i Sverige stukat. På
Sekos uppdrag ställde TNS-SIFO frågor till svenska folket om de, generellt sett, litade på
att tågen i Sverige kommer fram enligt tidtabell? Hela 66 procent svarade nej. Det är
också så att nästan en tredjedel av befolkningen någon gång valt bort tåget som
resealternativ och istället åkt bil eller flyg av rädsla att bli försenade. Totalt sett innebär
detta att förtroende för järnvägens möjlighet att leverera enligt tidtabell är uselt.
Seko SJs klubbar kommer den 29 oktober att finnas på ett antal stationer runt om i
landet och dela ut material och informera om kampanjen. Stöd kampanjen du också!
Fortsatta förhandlingar om ett samåkningsavtal för lokförare på SJ AB och
Götalandståg AB
För närvarande pågår förhandlingar om utformningen av ett avtalsförslag. Syftet är bland
annat att det skall tydligt framgå vilken arbetsskyldighet som gäller. Syftet med detta är att
ingen skall tvingas in i samåkning om man inte så önskar. Det skall också klart framgå i
vilken omfattning man har arbetsskyldighet inom ramen för ett avtal om samåkning.
Seko har också lagt ett yrkande på lönetillägg och vi avvaktar nu på SJs reaktion på förslaget.
Den 28 oktober har SJ kallat till förhandling i syfte att teckna ett avtal. Ett avtal förutsätter
dock att vi från Sekos sida får våra punkter tillgodosedda.

Är du inte medlem?
Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt.
Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till akassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.
Välkommen till Seko - med dig blir vi starkare!
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