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TCO:s preliminära åtaganden i samband med 
undertecknandet av Deklarationen 
Demokratin 100 år 
Fria fackföreningar har alltid spelar stor roll för att bära upp de 
demokratiska institutionerna i vårt samhälle. Vi avser att fortsätta göra 
detta och ser det därför som en självklarhet att skriva under deklarationen.  

På TCO:s kongress 2019 fick vi i uppdrag av förbunden att ”tillsammans 
med förbunden utveckla ett arbete som har utgångspunkten i våra 
grundläggande värderingar och som aktivt i samhällsdebatten och i 
folkbildning lyfter värden som är viktiga för den fackliga rörelsen och för 
demokratin. Försvaret av alla människors lika värde samt åsikts- och 
yttrandefrihet ska ligga som ett raster över alla TCOs områden och kan 
betyda att även kultur- och mediapolitik kan behöva uppmärksammas och 
användas.”  

Under 2020 ska vi särskilt: ”gemensamt med förbunden påbörja ett 
fördjupat samarbete med syfte att verka för upprätthållandet av de fackliga 
grundvärderingarna och hur detta bäst kan utvecklas både i TCO:s 
påverkansarbete och i förbundens verksamhet.”  

Ett arbete kommer att starta tillsammans med förbunden för att se hur vi 
bäst gör detta gemensamt, och hur vi kan öka vårt gemensamma genomslag 
mot våra sammantaget 1,4 miljoner medlemmar. Vi tror att en utkomst av 
detta kan vara en ytterligare betoning av våra demokratiska värderingar i 
exempelvis de fackliga utbildningar som förbunden samlar förtroendevalda 
till. Vi tror också att en utkomst kan vara ett uppdrag till vår regionala 
organisation att i något evenemang tydligt markera vår ställningstagande 
kring att värna demokratin och de värderingar som våra organisationer står 
för.  

Vi kommer självklart att kommunicera kring dessa insatser i våra sociala 
kanaler. Under 2020 höjer vi också vårt årliga bidrag till det fristående 
Institutet för mediestudier, eftersom vi ser vikten av det arbete de gör kring 
oberoende press.  

Vi kommer också att delta i Arbetets museums framtagande av 
utställningen ”Demokratilabb”. En ytterligare möjlighet som vi tittar på är 
att fortsätta de utbildningsinsatser som vi har gjort gemensamt med 
LO/Saco och Svenskt Näringsliv, kring desinformation och 
påverkansoperationer, i syfte att stärka vår motståndskraft mot sådana.  

Vi kommer också titta på följande, som dock behöver konkretiseras:  

- Kommunikativa insatser, tex lyfta de av våra förbunds medlemmar 
som dagligen i sitt jobb möter dessa frågor, och i sitt yrkesliv står 
upp för och värnar demokratin. 

- När vi gör en uppdatering av den undersökning vi gör med viss 
regelbundenhet, när vi frågar medlemmarna om en mängd olika 
saker och som vi sedan använder i utåtriktad kommunikation, ska vi 
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också se till att på något sätt mäta tilltro/tillit till demokratins 
funktionssätt/samhällets institutioner.  
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