
För mer information kontakta: 
orestad.ls@gmail.com

Örestad LS
En fackförening som arbetar för en antihierarkisk och 

antiauktoritär samhällsorganisation.



Örestad LS är en anarkosyndikalistisk fackförening som arbetar för 
att genomföra den frihetliga socialismen. Vi är internationalister och ser 
nationalism som begränsande och förödande för individ och samhälle. I 
arbetet mot ett  klasslöst samhälle är vi intersektionalister  eftersom vi 
anser att strukturella skillnader skapar orättvisor. Hos oss betraktas du 
som  myndig  och  får  verktygen  att  förändra.  Vi  organiserar  alla 
yrkesgrupper  och  har  förhandlingsrätt  i  alla  frågor  som  berör  våra 
medlemmar.  Då  vi  sällan  skriver  kollektivavtal  har  vi  vanligtvis 
konflikträtt  när  som  helst.  Är  du  anställd  på  en  arbetsplats  med 
kollektivavtal gäller försäkringar och lönepåslag enligt avtal även dig.

Vår fackliga uppbyggnad är klassiskt syndikalistisk, vilket innebär att 
den som berörs av ett beslut skall kunna vara med och fatta det. Rent 
praktiskt  innebär  detta  att  om du är  ensam anarkosyndikalist  på  din 
arbetsplats är det du som bestämmer vilka frågor du vill driva och hur 
du vill driva dessa. Är ni flera kan ni bilda en sektion och då i juridisk 
mening  få  status  som  en  egen  fackförening.  I  det  senare  fallet 
bestämmer ni tillsammans vad ni vill göra och hur ni vill göra det. Det 
finns ingen central instans som lägger in sitt  veto mot frågor du vill  
driva så länge du inte bryter mot principförklaringen. I korthet betyder 
det att du inte kan driva rasistiska, sexistiska eller andra odemokratiska 
frågor. Örestad LS håller regelbundet fackliga kurser. Om du/ni inte kan 
eller vill driva fackliga frågor själva får du/ni givetvis hjälp av LS. 

LS är en lokal samorganisation där syndikat och enskilda samlas för att  
besluta om gemensamma frågor. I LS bestämmer medlemmarna om allt 
från  medlemsavgifter  till  konfliktersättningar  etc.  Örestad  LS högsta 
beslutande instans är medlemsmötet och årsmötet.  Vi är givetvis inte 
ensamma utan samarbetar med andra LS i nätverket Fria Syndikalister, 
där vi bistår vi varandra när det behövs. I nätverket finns en gedigen 
facklig erfarenhet samlad.

När det gäller A-kassa rekommenderar vi samtliga medlemmar att vara 
med i en A-kassa. Örestads LS lämnar det fritt till varje enskild medlem 
att besluta i vilken A-kassa medlemmen vill  vara med i. Av tradition 
samlas de flesta syndikalister i  SAAK där  alla kan vara  medlemmar 
oberoende av yrke.

För  att  bedriva  samhällsförändring kan  det  krävas  mer  än  fackligt 
arbete  och  Örestad  LS  uppmuntrar  medlemmar  till  kulturell  och 
ideologisk  aktivism efter  tycke  och  smak.  I  nuläget  finns  det  bland 
annat  medlemmar  som  är  engagerade  i  Ship  to  Gaza,  Kooperativet 
Folkhemmet 2.0, Morris Motorcycles (elmotorcyklar) och diverse olika 
musikprojekt.

Ta makten över ditt liv. De flesta av oss arbetar för att vi måste och 
många gånger med saker vi inte vill jobba med. Örestad LS uppmuntrar 
sina medlemmar att ta saken i egna händer om det är möjligt. Vi ser 
positivt  på att  folk går samman och tar  makten över sina liv,  startar  
kooperativ  eller  på  annat  sätt  förändrar  sin  arbetssituation,  så  att 
inflytandet över arbetet flyttas från arbetsgivaren till arbetstagaren. En 
rörelse i rörelse som påverkas av sina medlemmar, deras verkligheter 
och drömmar gör att vi aldrig står stilla, vi är ständigt på språng och 
tittar gärna på nya idéer. Var med och förändra världen: 

Allt åt alla!


