
FÖR FASTA JOBB OCH MOT BEMANNINGSFÖRETAG 

FÖR LAGENAARBETARNAS SEGER!15/9
Från och med den 15 september börjar de 26 uppsagda att gå från 
Lagena, dotterbolag till det statligt ägda Systembolaget. Person-
alen byts ut mot inhyrda. Det är ett svek mot det fackliga löftet.

LO måste vakna! Vi har fått nog av neutraliteten och passiviteten.
Medan LO sover sås split mellan förbunden, arbetsgivare kringgår Lagen 
om Anställningsskydd (LAS ) och gör inhyrda till kanonmat mot fast per-
sonal. LAS har fått en ny innebörd; Lagen Arbetsgivarna Skiter i!

Vi demonstrerar 
– För jobben, a-kassan och arbetsrätten
– För att man begränsar andelen visstid och inhyrd personal MAX 10%
– För gemensam välfärd och rättvisa
– För kämpande och demokratiska fackföreningar

Lagenaarbetarnas problem fi nns inte bara i Jordbro utan i hela 
Sverige. Trenden att byta ut sin personal växer i takt med arbets-
lösheten och vi arbetare måste agera.
 

Tillsammans i enighet segrar vi!
Tack till alla kamrater som stödjer oss!

Läs om stödkampanjen för Lagenaarbetarna:
lagenasolidaritet.wordpress.com

Mer om Systembolagets personalpolitik:
www.sac.se/dfsa

MER INFORMATION
lagerarbetare.wordpress.com
lagerarbetare@gmail.com
pg 134456-3
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