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Forretningsudvalgets rapport fra Lærlingenes og Ungarbejdernes
Landsorganisations 2. Kongres, 15. – 16. maj 1971.
LLO’s arkiv, kasse 2
RAPPORT FRA LÆRLINGENES- OG UNGARBEJDERNES LANDSORGANISATIONS KONGRES
KØBENHAVN 15.-16. MAJ 1971
Indhold:
Indledning
Kongresreferat
Bilag I: Dokumenter fra LLO's 2. kongres
Bilag II: De på LLO's 2. kongres vedtagne love for organisationen
Bilag III: Kongresudtalelser
I tilknytning til denne foreliggende rapport fra LLO's 2. kongres, har LLO's forretningsudvalg
fundet det rigtigt at supplere denne med en kort summarisk redegørelse om udviklingen frem
til kongressens afholdelse. Redegørelsen, der danner indledning til kongresrapporten, kan
eventuelt suppleres med den til forbundene og medlemsorganisationerne tidligere udsendte
redegørelse af, 5.4.71. ligeledes foreligger forskellige konferencematerialer, mødereferater o.
lign, fra perioden før LLO's 2. kongres.
1. september 1971
LÆRLINGENES- OG UNGARBEJDERNES LANDSORGANISATION
Forretningsudvalget
INDLEDNING
Udfra erkendelsen af nødvendigheden af en landsdækkende samling af det tværfaglige samarbejde lærlingeorganisationerne imellem, dannedes i 1967 Faglig Ungdoms landsudvalg, der
kom til at omfatte samtlige eksisterende Faglig Ungdom organisationer. Faglig Ungdoms
landsudvalg 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. På en konference i Middelfart i september 1969 enedes
repræsentanter for samtlige organiserede lærlinge om det strukturelle grundlag for
lærlingenes- og ungarbejdernes Landsorganisation, Landsorganisationen i Danmark kunne ikke
acceptere resultaterne fra "Middelfartkonferencen" og forhandlingerne blev afbrudt.
Retningslinierne for LLO's fagpolitiske virksomhed blev fastlagt på lærlingenes landskonference
i september 197o, hvori deltog 28o repræsentanter fra lærlingeorganisationerne, forbundene,
LO, de øvrige uddannelsessøgendes organisationer og fagskoleeleverne.
På LLO's 1. kongres den 21.-22. november sidste år, der indkaldtes på grundlag af de organisatoriske og fagpolitiske retningslinier udstukket fra septemberkonferencerne i 1969 og 70,
konstateredes en række mangler omkring det organisatoriske grundlag. Derfor besluttedes det
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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.
Efter afbrydelsen af forhandlingerne mellem LO og Faglig Ungdoms landsudvalg efter
"Middelfart-konferencen" udarbejdede LO's uddannelsesafdeling et forslag strukturen for en ny
ungdomsorganisation kaldet Fagbevægelsens Ungdomskontakt", Dette forslag indgår i det af
LO1s kongres nedsatte udvalgs arbejde sammen med et forslag fra Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund. LO udvalget skal til LO's repræsentantsskabsmøde i maj 1972 afgive
betænkning om fagbevægelsens mening om lærlingenes organisationsforhold.
Løbende har der fra lærlingeorganisationernes side, udover den konstante kontakt til den
øvrige fagbevægelse, foregået et intensivt samarbejde med de øvrige uddannelsessøgendes
organisationer,- her væsentligst Danske Studerendes Fællesråd, Lærerstuderendes Landsråd
og Landssammenslutningen af Kursusstuderende. Dette samarbejde har resulteret i flere
konkrete fælles initiativer, væsentligst om sociale- og uddannelsesspørgsmål.
Som det bl.a. var opgaven for .Kongresudvalget mellem LLO's 1. og 2. kongres, er det LLO's
nyvalgte hovedbestyrelses væsentligste organisatoriske opgave at udbrede kendskabet til
organisationens virksomhed blandt lærlingene og ungarbejderne. Til dette formål udgives i
efteråret en række agitationstryksager, som medlems- og fagorganisationerne bedes være
behjælpelige med at distribuere i passende omfang.
På hovedbestyrelsens 1. ordinære møde efter kongressen konstitueredes Erik Andersen
Kolding, som foreningens næstformand.
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REFERAT FRA LÆRLINGENES- OG UNGARBEJDERNES LANDSORGANISATIONS 2. KONGRES I
FOLKETS HUS -RØMBRSGADE, KØBENHAVN.
15.-16. MAJ 1971.
Dagsorden:
1. Åbning og konstituering
2. Godkendelse af dagsorden
3. Vedtægter
4. Kongresdokumenter
a. Organisation
b. Uddannelse
c. Sociale forhold
d. Forholdet til den øvrige del af fagbevægelsen
e. Forholdet til de øvrige uddannelsessøgende
f. Generelt om samarbejde
5. Valg efter de under pkt. 3 vedtagne retningslinier
6. Afslutning
Ad. 1:
Formanden for Faglig Ungdoms Landsudvalg, Bo Rosschou, åbnede kongressen og sagde bl,a,:
"Kammerater lærlingerepræsentanter,- gæster og delegerede. Tillad mig at åbne denne
kongres med en konstatering af, at vores bevægelse har en mangeårig kamps traditioner og
erfaringer bag sig. Lige siden de første fagforeninger blev dannet har arbejderungdommen
placeret sig i de forreste rækker i kampen mod reaktionen,- for bedre uddannelses-, løn- og
arbejdsvilkår. Den tværfaglige lærlinge og ungarbejderbevægelse i København markerer i år
sit 40 års jubilæum, og adskillige lokale lærlingeorganisationer kan datere sin oprindelse endnu
længere tilbage."
Bo Rosschou "berettede derefter om Kongresudvalgets virksomhed siden LLO's 1. kongres og
berørte arbejdet omkring reformen af de faglige grunduddannelser » som han påviste ville
uddybe de sociale uligheder i uddannelsessystemet, ligeledes konstaterede han at
overenskomstfornyelsen ikke afgørende havde ændret ved lærlingenes økonomiske og sociale
forhold. Bo Rosschou sluttede: "Vi må ikke lade os rive med i modstandernes forsøg på at
drukne enheds og samlingsbestræbelserne. Lied en politik fast forankret på fagbevægelsens
idegrundlag, og med en organisatorisk basis som den giver sig udtryk gennem de
repræsenterede organisationer på denne kongres, kan intet forhindre os i at fortsætte den
påbegyndte aktivitet og samling".
Dirigenter: Kurt Kristensen, København
Ole Odgård, Århus
Sekretær: Kurt Engelbrecht, København
Valgt uden modkandidater.
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Arbejdstid: lørdag kl. 14.00 - 18.00
Søndag kl. 9.00 - 17.00
Konstituering af udvalg:
Kongresudvalg. Behandler indkomne forslag og har indstillingsret til kongressen.
Valgt uden modkandidater: Torben H. Pedersen malerne, Kim Sørensen snedkertømrerne, Tommy Christensen litograferne, Kurt Kristensen typograferne, Tune Maller
murerne, Frode Rønn elektrikerne, Roland Thorsen smedene, Bo Rosschou LLO, Christian
Frederiksen LLO, Mikale Nielsson. tandtekniker, Marianne Andersen kokkene, Peter Nielssen
kokkene, Niels Ole Jensen fagskolerne.
Stemmeudvalg. Varetager kontrol og optælling af stemmer. Udleverer og modtager
stemmesedler.
Valgt uden modkandidater: Jørgen Schou litograferne, Peter Krickau snedker-tømrerne,
Lars V. Larsen smedene, Gunnar Bryrup malerne, .Erik Andersen LLO.
Mandatudvalg. Kontrollerer kongresdeltagernes mandater. Afgiver beretning til
kongressen.
Valgt uden modkandidater: Eiluf Pedersen typograferne, Henning Skou elektrikerne,
Søren Hårsted murerne, Søren Spager LLO.
Ad. 2
Dagsorden enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3:
Kurt Kristensen, LLO's kongresudvalg, fremlagde kongresudvalgets forslag til love. Derefter
debatindlæg fra salen hvori deltog: Bo Rosschou LLO København, Kim Sørensen sned.-tøm.
Århus, Frede Rønn el Horsens, Roland Thorsen smede Ålborg, Tune Maller murer København,
Ole Odgård FU.Århus, Tommy Christensen lito København, Claus Skyts fagskolerne, Bjarne
Petersen lito København, Jesper Nielsen FU Odense.
Kongresudvalget fik derefter i opdrag at bearbejde de gennem debatten forelagte forslag og
afgive indstilling til kongressen søndag.
Lørdagens kongresudtalelse om uddannelses- og overenskomstspørgsmål blev herefter
forelagt og enstemmigt vedtaget, (bilag)
Åd. 4:
Bo Rosschou, LLO's kongresudvalg, fremlagde, kongresudvalgets forslag til
kongresdokumenter. Derefter debatindlæg fra de delegerede hvori deltog: Frede Rønn el
Horsens, Henning Skou el Horsens, Kurt Thomsen smede Lyngby, Søren Spager FU
København, Kurt Engelbrecht malerne København, Roland Thorsen smede Ålborg, Christian
Frederiksen FU Odense, Kiri Sørensen sned.- tøm. Århus, Theis Theisen el København, Bjarne
Pedersen lito København, Jeppe Jensen murerne Odense, Ole Eg Bendtsen smedene Odense.
På (grundlag af debatindlæggene fik kongresudvalget i opdrag at afgive indstilling om
kongresdokumenterne søndag.
Oplæsningen af en solidarisk hilsen fra Dansk Ungdoms Fællesråds Rådsmøde på
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Silkeborg Højskole afsluttede lørdagens arbejde.
Søndagens arbejde indledtes ned at forsamlingen afsang "lærlingemarchen".
Bo Rosschou forelagde derefter kongresudvalgets indstillinger.
Lovene:
§ l stk. 2,- 2. afs.: ordet "eventuelt" foreslåes slettet.
Godkendt.
§ 3 stk. 1: foreslåes ændret til "Ordinær kongres afholdes hvert år i maj måned".
Godkendt.
§ 3 stk. 2: foreslåes ændret til "Endvidere vælger faggrupper med over 4 lokale
afdelinger som er tilsluttet landsorganisationen, delegerede efter denne skala. Valg af
delegerede må dog foregå efter retningslinier der skal godkendes af landsorganisationens
hovedbestyrelse."
Godkendt.
§ 3 stk. 3°. i næstsidste linie foreslåes ordet "afdelinger" erstattet af sætningen "de
tilsluttede organisationer".
Godkendt.
Kongresudvalgets indstilling sat til samlet afstemning og enstemmigt godkendt.
Et under debatten lørdag stillet forslag OD. organisationens navn fastholdtes trods
kongresudvalgets forslag om bibeholdelse af navnet "lærlingenes- og Ungarbejdernes
Landsorganisation".
Forslagene blev sat under afstemning ned følgende resultat:
Lærlingenes- og Ungarbejdernes Landsorganisation fik 38 stemmer og ændringsforslaget
"Arbejderbevægelsens Faglige Ungdomsorganisation" fik 22 stemmer.
Kongresdokumenterne:
A 1. afs.: ordet "dyrke" foreslåes afløst af ordet "løse”.
Godkendt.
A 2, afs.: "virke" foreslåes afløst af "arbejde".
Godkendt.
B 3. afs.: foreslåes ændret til "Fra det fyldte 15-16 år ydes af staten osv".
Godkendt.
C emne I: følgende sætning foreslåes indføjet i 1. linie: "på daglige forbrugsgoder".
Samtidig tilføjes afsnittet: "Samtidig nå vi i denne forbindelse kræve at arbejdsgiverne og
aktieselskaberne kommer til at betale en væsentligt støtte del af skattebyrden,- bl.a. til
dækning af omkostningerne ved de nye uddannelsesreformer".
Godkendt.
C emne IV: tilføjes "dette gælder også dyrtidsreguleringen" .
Godkendt.
Et tillægsforslag fra Henning Skou el Horsens, til pkt. A vedr. de uddannelsessøgendes
indflydelse på kollegierne kunne ikke anbefales af kongresudvalget,
En afstemning om forslaget viste 16 stemner for Henning Skous ændringsforslag og 40
stemmer imod.
Forslaget var derefter forkastet.
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Afsnit A vedtoges derefter ned 5 stemmer imod.
Afsnit B vedtoges med l stemme imod.
Til afsnit C forelagdes et tillægsforslag fra Kim Sørensen sned,-tøm. Århus: "Endvidere,
skal det garanteres lærlinge efter endt uddannelse i tilfælde af arbejdsløshed, at han eller hun
øjeblikkelig er berettiget til at modtage understøttelse".
Kim Sørensens ændringsforslag blev vedtaget med alle stemmer mod 3.
Afsnit C som helhed vedtoges derefter med alle stemmer mod 3.
Afsnit D vedtoges enstemmigt.
Afsnit E vedtoges enstemmigt.
Til afsnit F forelå en række forslag vedr. Vietnamsolidaritetsarbejdet. Kongresudvalget
fastholdt sit forslag om bibeholdelse af den oprindelige formulering.
Peter Krikaw sned.-tøm. Århus foreslog følgende formulering: "LLO vil til stadighed
sammen med den øvrige fagbevægelse arbejde indenfor Vietnamsolidaritetsbevægelsen".
Forslaget blev forkastet med 28 stemmer for kongresudvalgets foreslåede formulering.
Ændringsforslaget fik 27 stemmer.
Afsnit F blev vedtaget mod 17 stemmer imod.
De samlede kongresdokumenter blev herefter vedtaget med alle stemmer mod 9.
Herefter aflagde Mandatudvalgets formand, Søren Spager, beretning: Mandatudvalget
havde kontrolleret og godkendt samtlige delegeredes mandater. I kongressen deltog 69
delegerede og 2o gæster fra andre organisationer. De delegerede repræsenterede 5
tværfaglige sammenslutninger, lo fag og fagskolernes elevråd,- ialt 21.695 lærlinge og
ungarbejdere. Heri er ikke medregnet fagskolerepræsentanternes baggrundsgrupper, men
udelukkende betalende medlemmcr. Mandatudvalget gjorde opmærksom på at
lærlingegrupper der havde tilsluttet sig kongressen, men af økonomiske grunde ikke så sig i
stand til at lade sig repræsentere, yderligere måtte tillægges tallet 21.695, for at et reelt billede kunne dannes af organisationens repræsentativitet.
På grundlag af organisationernes opgivne medlemstal meddelte kongresudvalget at
hovedbestyrelsen ville få følgende faglige sammensætning:
FU København 3, FU Ålborg l, FU Århus l, FU Odense l, FU Kolding" 1, typograferne 2, litograferne l, smedene 2, malerne l, elektrikerne l, murerne l, øvrige fag 2, elevrådene 2 og LO l
mand.
Gennemsnitsalderen for kongressens deltagere er 20,37 år.
Kongresudvalgets beretning blev enstemmigt vedtaget.
Herefter havde følgende gæstetalere ordet: Brik Nielsen LO, Anders Mathissen DSF,
Niels Rosendahl Jensen LL, Jette Sølling Hansen SFU og John Berg Larsen DKU.
Bo Rosschou forelagde herefter kongresudvalgets indstilling til et om lørdagen af Jeppe
Jensen mur Odense, foreslået brev til en arbejdsgiversammenslutning i USA omhandlende,
protest mod behandlingen af en gruppe landarbejdere.
Kongresudvalget anbefalede forslaget ned tilføjelsen om at FU Odense foresloges at
skulle organisere det videre praktiske solidaritetsarbejde i denne forbindelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Herefter forelagde kongresudvalget søndagens kongresudtalelse omhandlende hilsen til
LO's kongres, (bilag).
Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.
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Dirigenten konstaterede derefter at dagsordenens 4 første punkter var udtømt
Ad. 5:
Kongresudvalgets forslag til valg af formand, Bo Rosschou, blev enstemmigt godkendt.
Kongresudvalgets forslag til valg af kasserer, Kurt, Kristensen, blev ligeledes enstemmigt
godkendt.
Følgende blev af fagene udpeget til hovedbestyrelsen:
Faglig Ungdom.......
Søren Spager
Tommy Christensen
Kurt Engelbrecht
Ole Odgård
Christ. Frederiksen
Poul Knudesn
Erik Andersen
DS&MF............... Lars W. Larsen
Roland Thorsen
Dansk Typograf Frb..
Eiluf Pedersen
Birthe S. Larsen
Dansk Litograf Frb...
Jørgen Schou
Dansk Elektrik, Frb.
Theis Theisen
Malerforbundet......
Torben H. Petersen
Murerforbundet......
Tune Møller
Øvrige fag.......... Kim Sørensen
Michael Nielsson
Fagskolerne.........
Bent Erik Hansen
Bjarne Frandsen
Valgt til revisorer "blev: Jørgen S. Knudsen, Odense og John Sørensen kokkene København.
Revisorsuppleanter: Bjarne. Petersen lito København og Erling Eversen Ålborg.
Ad. 6:
Bo Rosschou takkede på egne og hovedbestyrelsens vegne for valget og konstaterede at
kongressens udprægede enhedslinie havde styrket arbejderungdommens organisationer.
Stående afsang kongressen herefter "Internationale" og afsluttede kongressen ned langvarige
klapsalver.
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Bilag l
A. Organisationen
Organisationens navn er Lærlingenes- og ungarbejdernes Landsorganisation.
Organisationen oprettes med det formål at give alle lærlinge og ungarbejdere mulighed for at
løse fælles problemer og samarbejde på tværfagligt basis, samt virke for tilfredsstillende
økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige forhold for lærlingene. Lærlinge og ungarbejderne skal tilknyttes organisationen gennem en lokal tværfaglig gruppe, en lokal
lærlingeforening, et landsforbund eller elevrådet på den pågældendes fagskole. I byer hvor der
ikke eksisterer lokalorganisationer indenfor de enkelte fag kan lærlingene og ungarbejderne
tiknyttes organisationen gennem etablering af en lokal tværfaglig forening udelukkende
bestående af enkeltmedlemmer.
Organisationen skal gennem sin virksomhed arbejde for dannelsen af flest muligt lokale
tværfaglige grupper, oprettelsen af landsforbund indenfor de enkelte fagområder og sørge for
at alle lærlinge og ungarbejdere organiseres i de faglige organisationer.
I samarbejde med de enkelte elevråd på fagskolerne skal organisationen arbejde for udvidelse
af demokratiet på skolerne og varetage de uddannelsesmæssige interesser overfor
statsmagten og undervisningsministeriet, i relation til de ændrede undervisningsformer og den
planlagte omlægning af de faglige grunduddannelser vil det være organisationens opgave at
sikre elevernes demokratiske medindflydelse på uddannelsens indhold, udformning og
administration varetaget på en tilfredsstillende måde.
Gennem etablering af et centralt sekretariatsorgan skal organisationen i samarbejde med
medlemsorganisationerne varetage en regelmæssig oplysnings- og skolingsvirksomhed for
tillidsmænd og bestyrelsesmedlemmer.
B. Uddannelse
Den tekniske og videnskabelige udvikling stiller nye krav til menneskers viden og færdigheder.
Produktionsmåder ændres, fagspecialer uddør og arbejdsfelter der i dag beskæftiger tusinder
af arbejdere, vil om få år kunne varetages af ganske få teknikere og specialister. Denne
udvikling kræver en bred grunduddannelse til alle som forudsætning for en fortsat teknologisk
og videnskabelig fremgang.
Som basis for en senere specialisering i fagområder, må der indføres en tvungen 12- årig udelt
grundskole hvor alle får den samme undervisning. Eleverne skal her have mulighed for at
erhverve sig tilstrækkelig viden til senere i livsforløbet at skifte erhverv eller speciale. Samtidig
må der i det 12- årige skoleforløb lægges vægt p å en bred erhvervsorientering som basis for
et senere valg af hovedgruppe og speciale.
Fra det fyldte 15.-16, år ydes af staten en uddannelsesløn til eleverne der dækken de faktiske
leveomkostninger,- stigende i takt med uddannelsestrinet.
Den planlagte ændrede lovgivning om de faglige grunduddannelser må ses i sammenhæng
med nødvendigheden af en bred samlet grunduddannelse til alle unge. En reform af
lovgivningen om erhvervsuddannelserne vil være lapperier på et forældet uddannelsessystem,
hvis grundlag er opdeling og udskillelse udfra sociale kriterier. Vi ønsker ikke en ny—lovgivning
om erhvervsuddannelserne, men en samlet lov om al uddannelse. Lærlingeloven, lovgivningen
om grundskoleuddannelserne og de videregående teoretiske uddannelser må sammenkædes til
en helhed. Derved kan der skabes et korrekt—grundlag hvor alle får lige muligheder i valget af
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uddannelsesretning .
I den aktuelle situation hvor uddannelsesforsøg skal danne grundlag for en helt ny
erhvervsuddannelse må vi fastholde følgende principper:
I: Det traditionelle kontraktforhold mellem arbejdsgiveren og lærlingen der er grundlaget for
hele mesterlæresystemet, må fjernes. I stedet skal aftaleforholdet under lærlingens
praktikophold ske mellem arbejdsgiveren og staten,- (fx den pågældendes fagskole). Derved
undgåes det direkte afhængighedsforhold mellem lærlingen og arbejdsgiveren, og det slås fast
at det er en stats- og samfundsopgave at uddanne lærlingene.
Fagskolen, og derved samfundet, bliver således det centrale uddannelsessted i
uddannelsesperioden.
II: Både under den teoretiske og praktiske oplæring skal staten financiere en uddannelsesløn
til lærlingene der dækker hans faktiske leveomkostninger, stigende i takt med
uddannelsestrinnet. Kun de almindelige arbejdsvilkår skal overenskomstsikres,- dvs arbejdstid,
ferie osv.
III: Forudsætningen for at kunne godkende en fortsat læretid på ca. å år er, at der i den
teoretiske undervisning på fagskolerne er tilstrækkeligt indhold af alment stof, sådan at
lærlingen som færdiguddannet har mulighed for videreuddannelse i en teoretisk betonet
uddannelsesretning uden først at skulle gennemgå landvarige supplerende kurser.
C. Sociale forhold
Gennem informations- og oplysningsvirksomhed, offentlige moder, aktioner og aktiviteter,
påhviler det organisationen at skabe størst mulig folkelig opbakning omkring lærlingenes og
ungarbejdernes krav om rimelige okonomiske og sociale forhold.
Især må der lægges vægt på, gennem samarbejde med medlemsorganisationerne at fa
fagforbundene til at medtage lærlingespørgsmålene i de generelle overenskomstforhandlinger
med arbejdsgiverne.
Aktiviteterne skal koncentreres om følgende problemer:
I: Den indirekte beskatningsform på daglige forbrugsgoder, momsen, må fjernes fordi den
først og fremmast rammer de mindrebemidlede, dvs de uddannelsessøgende og arbejderne.
Samtidig må vi i denne forbindelse kræve at arbejdsgiverne og aktieselskaberne kommer til at
betale en væsentlig større del af skattebyrden, bl.a. til dækning af omkostningerne ved- de
nye uddannelsesreformer. Den skattefrie bundgrænse må hæves til 17.ooo kroner, sådan at
lærlingenes mindstelønninger ikke belastes af det direkte skattetræk.
II; Der må overenskomstsikres on mindsteløn til lærlingene på 225 kr. om ugen, stigende til
fagets mindstelønninger. Endvidere skal der garanteres lærlingene at han eller hun
øjeblikkeligt er berettiget til at få udbetalt understøttelse, efter endt uddannelse i tilfælde af
arbejdsløshed.
III: Ungarbejderne må sikres samme akkord- og timelønssatser som arbejdere over 18 år.
IV: Alle tillæg der er overenskomstfastsat for udlærte arbejdere skal også gælde for lærlinge
og ungarbejdere. Dette gælder også dyrtidsreguleringen.
V: Der må gennem de overenskomstmæssige aftaler skabes sikkerhed for at lærlingene ikke
går ned i løn under fagskoleophold. Samtidig skal alle udgifter der er forbundet med
fagskoleopholdet, (fx kostskoleopbold, transportudgifter), financieres uafhængigt af lærlingens
realløn.
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VI: I samarbejde med de øvrige uddannelsessøgende må der lægges pres på statsmagten for
igangsættelse af øget kollegiebyggeri. Samtidig må det kræves at tilskudsordningerne til
kollegianerne forbedres, sådan at kollegielejen maximalt kommer til at udgøre lo % af
egenindtægten.
D. Forholdet til den øvrige del af fagbevægelsen
Som en del af fagbevægelsen er der et nært interessefællesskab mellem de faglige
ungdomsorganisationer og fagorganisationerne der må give sig udslag i en organisatorisk og
politisk samhørighed og enhed.
For at understrege denne enhed må lærlingenes fuldgyldige medlemsret i de udlærtes faglige
organisationer sikres i alle forbundene. Principperne for lærlingenes optagelse må være lige
rettigheder hvor det er organisatorisk muligt,- med gensidig ligeværdig repræsentation
centralt og lokalt. Der må advares mod at lærlingene indenfor selve forbundet, ud over en
bibeholdelse af ungdomsgrupperne eller lærlingeforeningerne, tildeles en kunstig særstilling,
der kun vil befordre en yderligere cementering af "generationskløften". Formålet med det
fuldgyldige medlemsskab må være at lærlingene og de udlærte medlemmer gennem en
ligestilling betragter hinandens specielle problemer på en fornuftig måde.
Vi har tillid til at fagbevægelsen, vod at anvende sin fulde styrke, kan løse lærlingenes sociale,
økonomiske og uddannelsesmæssige problemer og afviser ethvert krav om særskilt
forhandlingsret for lærlingeorganisationerne. Vor opgave i en forhandlingssituation vil være at
formulere lærlingenes specielle krav og gennem aktivitet skabe den fornødne opbakning.
E. Forholdet til de øvrige uddannelsessøgende
Den seneste tids fælles aktiviteter har vist at der er en lang række omrader hvor samarbejdet
mellem de uddannelsessøgende kan udbygges og effektiviseres. Interessefællesskabet ligger
helt klart i de fælles uddannelsesmæssige problemer og de uddannelsessøgendes sociale
forhold.
Samarbejdet bor fremover koncentreres om følgende punkter:
I: Kampen for et demokratisk uddannelsessystem, 12- årig grundskole, undervisningens
indhold, undervisningsformer.
II: Uddannelsesløn der dækker de faktiske leveomkostninger.
III: Medbestemmelse på uddannelsesinstitutionerne, planlægning og drift,
l/I: Du uddannelsessøgendes boligforhold.
V: Fælles oplysningsarbejde om de uddannelsessøgendes organisationer,-(fx i folkeskolen).
Samtidig med en fortsættelse af samarbejdet om aktuelle konkrete .problemer må der også
organisatorisk ske en udbygning af samarbejdet.
I denne forbindelse må der opnås en anerkendelse af De Uddannelsessøgendes
Samarbejdsudvalg som institution, sådan—at der kan skaffes rygdækning for en effektiv
sekretariatsvirksomhed. Samtidig må der tilstræbes en udbygning af samarbejdet på lokalt
plan.
F. Generelt om samarbejde
Principielt må organisationen være åben for samarbejde med alle der i konkrete situationer er
af samme opfattelse som os,- dvs ligeværdigt samarbejde på områder hvorom der hersker
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enighed.
I almindelige spørgsmål af fælles interesse for alle unge forpligtiges organisationen til at
medvirke i, og være initiativtager til, brede ungdomsbevægelser.
Af konkrete spørgsmål må organisationen gennem et bredt samarbejde medvirke for
gennemførelsen af 18 års valgret,- samtidig pålægges det organisationen at søge om
optagelse i "Uietnam 69"^- og Dansk Ungdoms Fællesråd.
Ligeledes må der arbejdes på en udbygning af samarbejdet med arbejderpartiernes
ungdomsorganisationer med henblik på en genoplivning af "Koordineringen" .
Der bor optages kontakt med fagligt organiserede unge i andre lande.
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Bilag 2
§ 1.
Lærlingenes- og ungarbejdernes Landsorganisation er en selvstændig interesseorganisation for
arbejdspladsernes unge.
Stk. 2. Den har til formål at virke for gennemførelsen af de bedst mulige uddannelses-, løn,
arbejds- og boligforhold samt medvirke til, at offentligheden, myndighederne og de øvrige
organisationer inddrages i problemernes løsning.
LLO skal virke for, at den fagorganiserede ungdom tager aktivt del i udbygningen af
demokratiet i vort samfund.
LLO skal virke for oprettelsen af lokale Faglig Ungdom afdelinger og gennem etablering af
oplysnings-, informations- og fritidsvirksomhed være til støtte for lærlinge- og
ungarbejderafdelingerne samt tværfaglige sammenslutninger.
LLO skal samtidig virke for oprettelsen af landsforbund for lærlinge og ungarbejdere indenfor
de enkelte fag.
Stk. 3. Formålet søges løst på fagbevægelsens idegrundlag i samarbejde med fagbevægelsens
øvrige organisationer.
§ 2.
LLO består af lokale lærlinge- og ungarbejderafdelinger, tværfaglige sammenslutninger og
landssammensluttede lærlinge og ungarbejderforbund.
Stk. 2. I LLO kan optages de på arbejdspladserne beskæftigede unge, der er organiserede eller
på anden måde tilknyttet fagorganisationerne. Disse organiseres i lærlinge- og
ungarbejderafdelinger, i ungdomsgrupper eller i tværfaglige sammenslutninger.
Stk. 3. Afdelinger kan oprettes udelukkende på tværfaglige grundlag når medlemstal og andre
forhold taler herfor. Medlemmer skal være under 25 år, lærlinge dog til de er udlært.
§ 3.
Kongressen er LLO's øverste myndighed. Den indkaldes af hovedbestyrelsen
med 2 måneders varsel.
Ordinær kongres afholdes hvert år i maj måned, første gang i maj 1971Stk. 2. Delegerede til kongressen vælges således:
Gruppe I
0 - 25 medlemmer
ingen delegerede
25 – l00 l delegeret
0l00 - 500 + 7 delegeret
over 500 +1 delegeret
Efter denne skala vælger lærlingeforeninger, ungdomsgrupper og ungarbejderafdelinger i fag,
der ikke har landsorganisationen/ landsledelse/landssekretariat.
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Gruppe II
0 - l00 medlemmer
2 delegerede
l00 – l000
+7 delegerede
l000 - 2000
+2 delegerede
pr. følgende 2000 + l delegeret
Efter denne skala vælger lærlingeforeninger, ungdomsgrupper og ungarbejderafdelinger i fag,
der har etableret landsorganisation/landsledelse/ landssekretariat.
Endvidere vælger faggrupper med over 4 lokalafdelinger, som er tilsluttet landsorganisationen
delegerede efter denne skala. Valg af delegerede må dog foregå efter retningslinier, der skal
godkendes af LLO's hovedbestyrelse .
Gruppe III
0 - l00 medlemmer
l delegeret
l00 – l000
+1 delegeret
l000 - 2000
+2 delegerede
pr. følgende 2000 +1 delegeret
Efter denne skala vælger Faglig Ungdom organisationer og andre tværfaglige organisationer.
Med Faglig Ungdom organisationer forstås afdelinger, hvor medlemsgrundlaget er
lærlingeforeninger og ungdomsgrupper/ ungarbejderforeninger. Med andre tværfaglige
organisationer forstås organisationer, der oprettes i byer, hvor de enkelte fags unge er for få
til at danne hver sin organisation. Disse unge meldes direkte ind i en tværfaglig organisation,
hvor medlemsgrundlaget således bliver enkeltpersoner. I byer hvor der findes Faglig Ungdom
organisationer, er den tværfaglige gruppe medlem heraf på samme vilkår som de øvrige
organisationer. Udover det ovenfor nævnte vælger de tekniske skolers elevråd, gennem afholdelse af landsmøde, samlet 16 delegerede til kongressen.
Stk. 3. Forslag til kongressen skal indsendes l måned før til hovedbestyrelsen og være
godkendt af afdelingens kompetente forsamling. Ekstraordinær kongres skal indkaldes med
mindst 3 ugers varsel af hovedbestyrelsen, hvis denne eller j af de tilsluttede organisationer
fremsætter ønske herom.
§ 4.
Kongressen vælger formand og kasserer blandt de delegerede.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen sammensættes udfra det samlede antal organiserede medlemmer i
de enkelte faggrupper og tværfaglige organisationer efter følgende retningslinier:
medlemsorganisationer med over
350 medlemmer udpeger
l medlem
1500
2 medlemmer
4000
3
6000
4
Medlemsorganisationer med under 350 medlemmer vælger samlet 2 repræsentanter til
hovedbestyrelsen.
Tværfaglige sammenslutninger med over 500 medlemmer udpeger l medlem
3000 medlemmer udpeger 2
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medlemmer
5000 medlemmer udpeger 3
medlemmer
Tværfaglige organisationer med under 500 medlemmer vælger samlet l repræsentant til
hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen tiltrædes med l medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark
og 2 medlemmer udpeget blandt fagskolernes delegerede.
§ 5.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og fastsætter selv sin
forretningsorden, - herunder fordeling af foreliggende arbejdsopgaver.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen indkaldes af formanden med mindst l4 dages varsel.
Hovedbestyrelsesmøder afholdes, når det findes fornødent, dog mindst l gang pr. kvartal.
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, såfremt
mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
§ 6.
Til dækning af LLO's virksomhed, indbetaler lærlinge og ungarbejderorganisationerne med
landsorganisation/ landsledelse/ landssekretariat
1 kr . pr. medlem om året.
Lærlinge- og ungarbejderafdelinger uden landsorganisation, som ikke er
tilsluttet en lokal tværfaglig sammenslutning, betaler ligeledes l kr.
pr. medlem om året.
Lærlinge- og ungarbejderafdelinger uden landsorganisation, som er medlem af en lokal tværfaglig sammenslutning, betaler 0,80 kr . pr. medlem
om året.
Tværfaglige organisationer betaler 200 kr. pr. påbegyndt l000 medlemmer om året.
Stk .2 . Medlemstallet beregnes pr. 1. april.
Stk. 3. Kontingentet betales halvårligt forud.
§ 7.
2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter vælges på kongressen. Revision af regnskab varetages
af de valgte revisorer eller deres suppleanter, samt en statsautoriseret revisor.
De valgte revisorer reviderer regnskabet kritisk og kan til enhver tid foretage kasseeftersyn.
Revisorerne er ansvarlige for, at financielle uregelmæssigheder bringes til kongressens
kendskab.
§ 8.
Ved en afdelings eventuelle udmeldelse af LLO fordres udmeldelsesfrist på 6 måneder.
§ 9.
LLO kan opløses af kongressen, når 2/3 af de delegerede ønsker det, og såfremt det direkte er
anført i indkaldelsen til kongressen.
Stk . 2 . Organisationens aktiver overdrages til Landsorganisationen i Danmark.
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§ l0
Alt hvad disse love ikke tydeligt foreskriver , underkastes hovedbestyrelsens afgørelse under
ansvar for kongressen.

Bilag: Kongresudtalelse
Med beklagelse må vi konstatere at de beskedne lønstigninger lærlingene fik tildelt ved
overenskomsten end ikke dækker de hastigt tiltagende prisstigninger og fordyrede
leveomkostninger. Det har været en smal sag for VKR-regeringen at modsvare de
gennemsnitlige lønstigninger på 2o kr. om ugen, med en økonomisk politik der effektivt har
slået bunden ud af lærlingenes og befolkningens reallønningen.
Vi kan ikke stiltiende se til, mens medlemmernes reallønninger støt undergraves af
regeringens og erhvervslivets manipulationer.
Vi opfordrer derfor forbundene og LO til at optage forhandlinger med arbejdsgiverne med
henblik på fremskaffelse af en klækkelig kompensation for prisstigningerne i form af generelt
løntillæg til fagbevægelsens modlemmer og lærlingene. Nægter arbejdsgiverne forhandling,
må vi opfordre til at de faglige organisationer aktionerer for kravets gennemførelse.
Helt i tråd med VKR- regeringens pris- og skattepolitik ser vi nu, hvordan
Arbejdsgiverforeningen og statsadministrationen forbereder en sabotage af de nye faglige
grunduddannelser. Baggrunden for arbejdsgivernes interesse for uddannelsesreformen afsløres
tydeligt gennem den foreliggende betænkning om lærlingenes retslige og økonomiske forhold.
Gennem opbygningen af en social barriere, der ikke giver de nye elever samme økonomiske
forhold som almindelige lærlinge, opnår man en social diskriminering, der igen gør
arbejderbefolkningens børn til sorteper.
Erhvervslivet får uddannet en højt kvalificeret elite, mens de ufaglærte og almindelige lærlinge
henvises til de omskiftelige og ofte dårligt betalte arbejdsområder.
Alle unge må tilbydes at kunne gå ind i den nye faglige grunduddannelse. Vi kræver derfor at
eleverne tilbydes mindst samme økonomiske og sociale forhold som almindelige lærlinge.

