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Internt baggrundsnotat om lærlingebevægelsens historie frem til 
dannelsen af LLO, LLO’s sekretariat 1971. LLO’s arkiv, kasse 99 
 
HANDLINGSPROGRAM 
* Lærlinge samles i oplysningsforbund  (omkr. 1910 Typogr.) 
* Lærlingeklubber samler sig i tværfaglige organisationer. 
 
FAGLIG UNGDOM KØBENHAVN: Stiftet, i 1931 på Cafe Standseren  

Første formand Henry Grünbaum.  
FAGLIG UNGDOM AFDELINGER: Pr. oktober 1971 findes FU (Faglig Ungdom) afdelinger i 

følgende byer: KØBENHAVN, ODENSE, KOLDING, 
HORSENS, ÅRHUS og ÅLBORG 

*  En samling af FU afd. på landsplan er nødvendig. 
 
FAGLIG UNGDOMS LANDSUDVALG: I 1967 oprettes Faglig Ungdoms Landsudvalg, som et 

samarbejdsudvalg mellem lokale FU afd. med LO's 
billigelse. Skal udarbejde organisatoriske og fag politiske 
retningslinier for en landsorganisation. 

LANDSKONFERENCE SEP 1969:   Repræsentanter for lærlingeorganisationer 
(Middelfartkonferencen)  enes om et STRUKTURELT grundlag. 

Bærende princip: "Alle lærlinge og ungarbejdere skal 
uanset fag el, bopæl have mulighed for at tilslutte sig LLO" 

*  Uenighed opstår med LO. Strukturelle problemer. LO mener organisationen er et 
kinesisk æske system med dobbeltrepræsentationer. Store fag for ringe repræs. i 
hovedbestyrelse og på kongressen. Lærlingene fastholder 3-deling. 1. Fag med 
landsorganisation, 2. Fag uden landsorganisation, 3. Tværfaglige sammenslutninger 
(Faglig Ungdom). 

*  Forhandlinger med LO bryder sammen. Kun kontakt gennem LO's lærlingeudvalg. FUL 
fortsætter arbejdet med at stifte LLO 

 
LANDSKONFERENCEN SEP. 1970: 280 repræsentanter for lærlingeorganisationer, 

fagbevægelsen, LO m.fl. enedes om FAGPOLITISKE 
virksomhed for LLO 

 1. Uddannelse: 12 års enhedsskole, stats-finansieret 
uddannelsesløn arbejdsgiverindflydelse på uddann. fjernes, 
arbejde positivt i parlamentariske udvalg m.m. om 
reformer. 
2. Medbestemmelse: Sikre medbestemmelse på fagskoler 
og arbejdspladser. 
3. Optagelse i forbundene: Arbejde for fuldgyldigt 
medlemskab i forb. (indebærer stemmeret ved 
overenskomst) Følgende er pr. okt. 1971:optaget: 
HK, malerne, tandteknikkerne^ faglært køk og lito 
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Under behandling: 
DS & MF, typo og murerne 
4. Overenskomst: Ingen forhandlingsret i overenskomst 
(fagbevægelsen) mindsteløn kr. 325. 
5. Enhedsarbejdet: LLO arbejder på fagbevægelsens 
idegrundlag, socialismen (fagpolitik), men upartipolitisk 
(intet tilhørsforhold til eet parti. Samarbejder i hver enkelt 
sit med org. af samme opfattelse. 
6. Den øvrige fagbevægelse: Pointerer nært tilknytning til 
fagbevægelsen, ligestilling med øvrige (ingen kunstig 
særstilling). 

 
*  LO arbejder med forslag til Fagbevægelsens Ungdomskontakt. Skal foreslås LO's 

kongres som alternativ til LLO. Bred medlemsmasse. Soldaterforeninger, 
Ungdomsklubber, DUI m.fl. skal indplaceres i denne organisation. Nyt DUF (Dansk 
Ungdoms Fællesråd). FUL fortsætter med forberedelsen af LLO. 

 
LLO’s FØRSTE KONGRES: Afholdt november 197o. Indkaldt på baggrund af 

konferencerne i sep. 1969 og 197o. Deltagelse fra alle fag 
med lærlingearbejde. HK og DSMF udvandrer på 
strukturspørgsmål om kongressens sammensætning, 
hovedbestyrelsens sammensætning. LLO stiftes alligevel 
med resten af de delegerede. Kongresudvalg nedsættes: 
Gennemgå lovene og indkalde til 2. kongres i maj 71 

LLO’s ANDEN KONGRES:    Afholdt 15. – 16. maj 1971 dagen før LO's 
kongres. Indkaldt med kongresudvalgets ændringer. HK og 
DSMF deltager ikke. Yderligere repræsentation fra 
fagskoleeleverne. Hovedbestyrelse udpeget. Afviklet i 
enighed. Baggrund i fagskolemøder, 
uddannelseskonferencer, overenskomstaktiviteter. 

L0's KONGRES:          LO's forslag om Fagbevægelsens Ungdomskontakt 
og HK og DSMF's om Ungdommens Landsorganisation 
trukket til fordel om et forslag om nedsættelse af et 
underudvalg, som til LO's repræsentantskabsmøde skal 
udarbejde betænkning om lærlingenes 
organisationsforhold. Underudvalg heraf nedsat med 
ungdomsrepræsentanter. LLO er repræsenteret heri. 
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II  FAGPOLITISK OVERSIGT: 
Det væsentligste i disse brydninger er ikke en 
generationskamp, men en kamp mellem to linier i dansk 
fagbevægelse. Den aktive og den passive, el» den 
revolutionære og den reformistiske. Der foregår en 
markant højredrejning i LO, som medfører svigtende tillid 
til fagbevægelsen (resignation). Ungdomsarbejdet i 
fagbevægelsen præges heraf ligesom den alm. holdning til 
arbejdet. LO's ungdomsorganisation (DSU) sygner hen . LO 
ser muligheden for socialdemokratisk rekrutteringsorgan i 
en ny organisation for fagbevægelsens unge (ULO). LLO er 
derfor en torn i øjet grundet enheds-parolen. Bliver 
bekæmpet med alle til rådighed stående midler: 
Manipulation, stokkemetoder, ingen tilskud til arbejdet, 
hetz og chikanerier. Hele det faglige magtapparat, som LO 
sidder på sættes ind. Man arbejder ved kvælen de velvilje, 
formynderskab, bevidst drejning af ungdomsarbejdet væk 
fra det fagpolitiske, marionetstyring af lærlingetillidsmænd 
o.sv. 

 


