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Sammenlægning af FTF og LO
Fredag den 13. april blev der skrevet dansk fagbevægelseshistorie, da det blev vedtaget, at FTF og LO fusionerer. Det betyder, at de to hovedorganisationer pr. 1. januar 2019 smelter sammen til én stor hovedorganisation, der favner op mod 1.500.000 lønmodtagere.
Herefter vil der kun være to hovedorganisationer i Danmark. Den nye organisation, der endnu ikke har fået
sit navn, og Akademikerne (AC) der har valgt at sige nej tak til en sammenlægning i denne omgang.
Formålet med sammenlægningen er at skabe en stærk organisation med mere gennemslagskraft. Både i
offentligheden og overfor arbejdsgiver.
Idéen om en sammenlægning startede i forbindelse med FTF-kongres i 2012, hvor Dansk Sygeplejeråd stillede forslag om at samle de tre hovedorganisationer (FTF, LO og AC) i én hovedorganisation.
I 2015 besluttede man på FTF-kongressen at foreslå LO og AC en fusion. AC følte sig på dette tidspunkt ikke
klar til at indgå i en ny stor hovedorganisation, men LO og FTF gik i gang med at arbejde på en sammenlægning med håbet om, at AC vælger at komme med på sigt, så vi får én stor hovedorganisation for alle lønmodtager i Danmark.
Alle organisationer, der før var medlemmer af henholdsvis FTF eller LO er automatisk med i den nye hovedorganisation. Det er herefter op til de enkelte at finde ud af, om de vil være med fremadrettet. De fleste
organisationer har allerede besluttet at være med, mens andre skal tage stilling til det de kommende månederne.
CS er altså - i kraft af sit medlemskab af FTF - automatisk med i den nye hovedorganisation. Vi har dog valgt,
at vi vil diskutere, om vi skal fortsætte med at være medlem. Det sker på CS-konferencen den 1-2. juni 2018.
Her skal de delegerede tage stilling til, om vi skal melde os ud, eller om vi skal fortsætte med at være med.
Vælger CS’s delegerede den 1. juni 2018, at vi skal melde os ud, betyder det, at vi står udenfor en hovedorganisation pr. 1. januar 2019 med alle de udfordringer, det nu måtte medføre.
Det er i forbindelse med sammenlægningen vigtigt at understrege, at vores aftale- og forhandlingsret stadig
ligger fast forankret i CS og i centralorganisationen CO10 (hvor CS har formandsposten).
Den nye hovedorganisation er partipolitisk neutral. Dermed er det op til de enkelte faglige organisationer,
om de vil give støtte til politiske partier. Det er i den forbindelse også vigtigt at sige, at CS ikke vil ændre på
sin partipolitiske neutralitet.
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