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LÆRLINGENES- OG UNGARBEJDERNES LANDSORGANISATION
Kongresudvalgets sekretariat

br/5-4-71.

REDEGØRELSE VEDRØRENDE DANNELSEN AF LÆRLINGENES OG
UNGARBEJDERNESLANDSORGANISATION (LLO)
BAGGRUNDEN
Udfra erkendelsen af nødvendigheden af en landsdækkende samling af lærlingeorganisationernes tværfaglige samarbejde, samledes Faglig Ungdom
organisationerne (FU= lokal tværfaglig sammenslutning) i 1967 i Faglig
Ungdoms Landsudvalg, der kom til at omfatte samtlige eksisterende Faglig
Ungdom organisationer.
Faglig Ungdoms Landsudvalg (FUL) fik til opgave, i samarbejde med
Landsorganisationen i Danmark, at udstikke de organisatoriske og fagpolitiske
retningslinier for dannelsen af en egentlig landsorganisation for lærlinge og
ungarbejdere.
Efter alenlange forhandlinger Faglig Ungdom organisationerne indbyrdes, og
mellem FUL og LO enedes repræsentanter for samtlige organisationer indenfor
lærlingebevægelsen på en konference i MIDDELFART I SEPT. 1969 om det
strukturelle grundlag for Lærlingenes- og Ungarbejdernes Landsorganisation.
Konferencens vedtagelser om de organisatoriske principper for dannelsen af
LLO,- "at alle lærlinge og ungarbejdere uanset fag eller bopæl skal have
mulighed for at tilslutte sig LLO,- (se vedl. lovbilag)"- har siden været det
bærende i fobandlingerne og er det principielle grundlag for LLO's 2, kongres
den 15.- 16. maj i år.
Landsorganisationen i Danmark kunne ikke acceptere resultaterne fra
"Middelfartkonferencen" og efter gentagne forsøg på at opnå enighed blev
forhandlingerne afbrudt. Kontakten mellem LO og lærlingene har siden været
vedligeholdt gennem LO's lærlingeudvalg og gennem LO's repræsentation i
LLO's kongresudvalg.
Retningslinierne for LLO's fagpolitiske virksomhed (se "bilag om "kongresdokumenter") fastlagdes på lærlingenes landskonference i sep. 1970 i
København, hvori deltog 280 repræsentanter fra lærlingeorganisationerne,
forbundene, LO, de øvrige uddannelsessøgendes organisationer og
fagskoleeleverne,- og hvorfra de væsentligste vedtagelser skal refereres:
UDDANNELSE
• at virke for gennemførelsen af en 12- årig udelt grundskole som basis for
al videre uddannelse,
• at virke for gennemførelsen af statsfinansieret uddannelsesløn dækkende
de faktiske leveomkostninger,
• at viske for at arbejdsgivernes indflydelse på den faglige
grunduddannelse fjernes,
• at gå positivt ind i det parlamentariske arbejde vedr. reformer i den

faglige grunduddannelse og lærlingeloven,
MEDBESTEMMELSE
• at sikre lærlingenes medbestemmelse sikret på fagskoler og arbejdssted
pladser, gennem samarbejde med fagskolelærerne og lærlingenes
udlærte arbejdskammerater,
• at arbejde på parlamentarisk indflydelse i ministerielle udvalg o. lign.
vedr. lærlingeuddannelsen,
LÆRLINGENES OPTAGELSE I FORBUNDENE
• at arbejde for lærlingenes fuldgyldige medlemsskab af forbundene,
OVERENSKOMST
• at afvise enhver form for forhandlingsret i overenskomstspørgsmål,
• at virke for at forbundene medtager lærlingenes overenskomstkrav i de
generelle forhandlinger.
I øvrigt henvises til LLO's medlemsblad "LANDSBLADET nr. 1", hvori
konferencen er udførligt refereret.
LLO's 1. kongres november 1970 i København
På grundlag af de på konferencerne i sept. 69 og sept. 70 fastlagte
organisatoriske og fagpolitiske retningslinier indkaldte Faglig Ungdoms
Landsudvalg LLO's 1. kongres til den 21. - 22. november sidste år.
På kongressen afsløredes en del mangler omkring det organisatoriske
grundlag, hvorfor man besluttede at nedsætte et bredt samarbejdsudvalg
(Kongresudvalget) der som afløser for Faglig Ungdoms Landsudvalg, fik til
opgave at gennemarbejde de foreliggende lovforslag og forberede LLO's 2.
kongres i maj 71.
Kongresudvalget sammensattes med repræsentanter fra samtlige faggrupper
med organiseret ungdomsarbejde, på nær Handels- og Kontorfunktionærernes
Forbund, og med deltagelse af repræsentanter fra LO og de fremmødte
fagforbund.
Fagbevægelsens Ungdomskontakt
Efter afbrydelsen af forhandlingerne mellem Landsorganisationen i Danmark og
FUL udarbejdede LO's uddannelsesafdeling et forslag til en
ungdomsorganisation der skulle efterkomme fagbevægelsens akutte, behov for
kontakt til ungdommen,- kaldet"Fagbevægelsens Ungdomskontakt".
Denne organisation skulle ikke primært fungere som interesseorganisation for
lærlingene, men mere agere "bredt ungdomsforum" med snævert samarbejde
og forgreninger til fx soldaterforeninger, gymnasier, DUI, DSU m.m.
Forslaget indgår ikke i arbejdspapirerne til LO's kongres 17.-19. maj, og må
således formodes at være henlagt.
Ungdommens Landsorganisation
Derimod danner et konkret formuleret strukturforslag fra Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund grundlag for et forslag om "Ungdommens LO" der
foreligger til vedtagelse på LO-kongressen. Forslaget er udarbejdet i

samarbejde med ungdomskonsulent Jens Hamann HK, der i juni måned 1970
blev frataget sine tillidshverv i Faglig Ungdoms Landsudvalg efter afsløring af
omfattende splittelsesarbejde.
Ungdommens LO foreslåes dannet udelukkende på grundlag af de eksisterende
lærlingelandsorganisationer hvilket betyder at godt halvdelen. af den
organiserede lærlingemasse ikke får nogen mulighed for at tilslutte sig
organisationen foreløbig.
LLO's 2. KONGRES DEM 15. - 16. MAJ 1971
Lærlingeorganisationerne og LLO's kongresudvalg finder forslaget om
"Ungdommens Landsorganisation" utilfredsstillende, fordi det ikke
efterkommer lærlingebevægelsens "behov for øjeblikkelig samling og enhed.
Samtidig er det uheldigt at DS & MF og HK gennem fremsættelsen af forslaget
om "Ungdommens LO" stiller sig i klar opposition til den faglige
ungdomsbevægelse i en tid, hvor ungdommens tillid til fagbevægelsen (og i
øvrigt alt hvad der har med organisation og foreninger at gøre) er på alvorligt
gyngende grund. Fagbevægelsen og LO ' s kongres d. 17. -19* maj må derfor
tilkendegive sin tillid til bevægelsens egen ungdom og markere en holdning der
viser overfor ungdommen, at der er villighed til aktiv solidaritet og opbakning
omkring lærlingenes kamp for rimelige sociale, økonomiske og
uddannelsesmæssige forhold.
Til LLO's 2. kongres er tilmeldt deltagelse fra samtlige lærlingeorganisationer
(på nær HK Ungdom og enkelte lærlingeforeninger under DSMF) og
fagskolernes elevråd. Samtidig er der inviteret gæster fra samtlige fagforbund,
LO, de øvrige uddannelsessøgende, Dansk- Teknisk Lærerforening og
arbejderpartiernes ungdomsorganisationer.
Vedlagt medfølger

a. Lovbilag
b. Forslag til kongresdokumenter

København den 5. maj 1971. LLO's kongresudvalg
/sekretariatet
I tilknytning til redegørelsen bør det nævnes at LLO's kongresudvalg har været
initiativtager til adskillige arrangementer (fagskolekonference,
uddannelseskonference, kampagne om lærlingenes sociale og økonomiske
forhold m.m.) hvor de indvundne erfaringer naturligt vil indgå i LLO's kongres
vurderinger omkring organisationens videre arbejde. Samtidig har
kongresudvalget gennem FUL's repræsentation i ministerielle udvalg m.m.
deltaget aktivt i arbejdet omkring lærlingelovsrevision, bolig- og
kollegiespørgsmålet o.a.

