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Till Sveriges Arbetare!
,
•

~edanstående

komite, tillsatt den 30 Dccembrl'
l il81 iL Al'lletal'l'mötet i Stockholm i Laclug1mlslancls.a longen,. tillåter sig !J ;\rm(,d , i l'nliglwt med upp(lrag, :ltt föreslå Svrriges arhetal'(' af alla yrken att
hi Id a
.

Fack - Föreningar;

•

o('h anhåller, utt nedanståendp för lng tin program
"dl stadgar derföl' måtte tagas i ÖfVr l'Vl\gande samt
att fÖl'eningar, som diskuterat detsamma, ville till
komiteen (adress: Stockholm, poste' restante) meddela
sin mening eller framställa förfragningar derom.
Komiteen påpekar särsk ildt, att nedanstående program blott lir ett förslag, att detta måst begränsas
till ämnets hufvudpunkter och afsett hvacl som kan
anses vara gemensamt för arbetare af alla yrken
samt ändtligen, att programmets förslager rörande
afgifter, styrelsens sammansättning, sammanträden
och revision (§§ 4, 5,.7 och 8) torde ~öra ?ärmare
bestämmas alltefter olika yrken och förenmgarnas
storlek.
Komiteen anser sig enda st behöfva fästa uppmärksamheten på den betryckta ställning, hvari flertalet
arbetare befinna sig, för att alla skola inse, af huru
stor vigt det är att något göres för förbättrandet af
arbetsklassens nutida och framtida ställning.
Enighet ger styrka: må ingen arbetare undandraga sig att verka för det gemensamma målet,
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Försummar ledamot att erlägga den bestämda
mRnadsafgiften, plikte 10 öre för andra månaden;
försummas äfven tredje månadsafgiften, anses han ur
fijreningen afgången.
.

Komiteen vill derfiir lägga allu, Sveriges arbetare
varmt pr, hjertat att snarast möjligt inom hvarjC'
fack bilda en förening i hvar kommun; den skall utan tvifvel innan kort visa sig vara ett det säkraste
stöd för yrkets utöfvare liksom föl' arbetsklassen i
dess helhet.

§ 3.
Föreningen utser vid iiI'ets första sammanträde en
~tyrclse bestående af 7 personer, som handhafva föreningens angelägenheter och bland sig utse en ordförande, en vice ordförande, tvenne sekreterare, tvenne kassaförvaltare och en ombudsman .

Förslag til.l

för

och

•

•

Fack -föreningar för arbetare.

•

&1.
•

Fackföreningm1 hal' till >1ndamål att förena alla
arbetare i yhket, för att genom iitverläggningar och
gemensaml~a
praktiska
åtgärder förbtLttra deras
ställning i såväl ekonomiskt som socialt atseende.
Föreningen söker ordna den industriela ekono-

§ 2.
T!lI medlem af föreningen antages enhval' arbetare l yrket, som erlägger en intr>1desfttO'ift af l krona och en månadsafgift af 50 öre.
b

•

§ 4.
Styrelsen bör närmast bemedla alla frågor, som
gälla endels yrkets utöfvare, endels arbetsgifvare,
mästare, fabriksdisponenter, verKmästare, kapitalister
m. fl.
§ .).
•

•
filen,

tillgodose såväl yrkets som ,trlwtarnes och al'betsgifvarnes sanna intressen,
förskaffa arbetarne en biLttr(' ntkomst ,;,n ilen som
flertalet ännu åtnjuter,
befrämja yrkesskickligheten,
verka för anskaffandet af sunda vel'kstiLder oeh sunda och praktiska arbetsmetoder,
åvägabringa pensionskassor och understödskassor,
utverka understöd föl'
kroppsskador bO'enom arbetet •
.
förebygga, om möjligt, genom sin mellankomst, arbetsbrist och strejker samt
väcka hågen för inhemtande af allmiLn bildninO' och
vid alla tillfällen befriLmja nykterhet.
b
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l"öreningen söker ftlltid den fredliga öfverenskommelsens väg och motslitter sig hvarje användande af
våld i händelse af strejker och söker p,1 alt sätt upprMthållft ol'Clning och lugn.

§ 6.
Ingen strejk inom yrket skall ega föreningens
moraliska och materiela understöd, därest ej föreningen genom e11 noggrann ntredning af förhållandemt
funnit den beriLttigad och vidare fått bestä.mda afslag
på llimpliga framställningar å ile strejkandes vägnar
<lm höjda löner eller ackorc].
•

§ 7.
Föreningen lemnar i mån af tillgångar understöd
å.t medlemmar, som utan eget förvållande sakna arbete
.eller genom olyckshändelse blifvit lidande, därvid
vederbörliga intyg fordras om deras ställning, samt
hestriclt'r ÖfriglL utgifter, ~om föreningen tillstyrkt.
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§ 8.
Föreningen summantr;\dcr l gang i månaden, da
månadsafgift erlägges och gemensamma angelägenheter diskuteras; styrelsen' kan dock sammankalla föreningen till extra sammantrlide, då vigtiga sklil därtill finnas, och må ej vligrl1 utfärda bllclse därtill,
om minst 10 medkmmar i förcningcn fordra detsnmlna.

§ 9.

•

•

Trenne Revisorer väljas vid årets första sam malltrlide och desse afgifva 4. gånger om Ih'ct l'eclogörel~e för kassans ställning.

§ 10.
Föreningen utser en eller flera medlemmar att
vara dess ombud i den centralförenillg af alla fackföreningar för arbetare, som bör finnas i kommunen
och som bör handlägga mera omfattande frågor.
För hvar 100:de medlem utses ett omhud; tmderstiger medlemmarnes antal 100, böl' f Öl'C'n i np;C'll lindock
representeras af 1 medlem.
•

Stockholm den -1 Ma 1'8 1882.
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