
	   	  
	  

	  
	   	  

Demonstrationer	  1.12.	  -‐	  Professorsförbundets	  ställning	  
	  
På	  universitetshåll	  förekommer	  oro	  beträffande	  regeringens	  universitets-‐	  och	  
forskningspolitik.	  Demonstrationer	  med	  anledning	  av	  regeringens	  nedskärningar	  i	  
utbildningssektorn	  kommer	  att	  hållas	  i	  morgon,	  tisdagen	  den	  1	  december,	  vid	  flera	  
olika	  universitet.	  Protester	  anordnas	  åtminstone	  vid	  Helsingfors,	  Åbo,	  Tammerfors	  och	  
Jyväskylä	  universitet	  samt	  på	  Östra	  Finlands	  universitets	  campus	  i	  Joensuu.	  	  	  
	  
Professorsförbundet	  ställer	  inte	  upp	  som	  arrangör	  av	  dessa	  protester.	  Vår	  inställning	  
till	  regeringens	  politik	  och	  till	  universitetsfinansieringen	  sammanfaller	  i	  stor	  
utsträckning	  med	  arrangörernas.	  Vi	  har	  dock	  bestämt	  oss	  för	  att	  inrikta	  våra	  
påverkningsåtgärder	  på	  metoder	  av	  andra	  slag,	  och	  vi	  går	  vidare	  med	  vårt	  eget	  arbete	  
till	  förmån	  för	  de	  gemensamma	  målen.	  Vårt	  nästa	  steg	  kommer	  att	  vara	  en	  diskussion	  
om	  nedskärningarna	  i	  universitetssektorn	  med	  minister	  Sanni	  Grahn-‐Laasonen,	  en	  tv-‐
diskussion	  som	  sänds	  i	  kväll	  i	  A-‐studio.	  	  
	  
Jag	  inser	  att	  en	  del	  av	  våra	  medlemmar	  ser	  demonstrationer	  som	  en	  effektiv	  
påverkningsmetod,	  så	  att	  de	  önskar	  delta	  i	  evenemangen	  i	  morgon.	  Förbundet	  stödjer	  
alla	  sina	  medlemmar	  i	  alla	  påverkningsåtgärder,	  om	  de	  är	  lagliga.	  Detta	  stöd	  är	  à	  priori	  
principiellt,	  men	  det	  kan	  också	  vara	  konkret,	  i	  händelse	  av	  att	  de	  lagliga	  
demonstrationerna	  leder	  till	  påföljder.	  Rent	  konkret	  kan	  vårt	  stöd	  också	  innebära	  
juridisk	  assistans	  i	  händelse	  av	  problemsituationer.	  	  
	  
Professorsförbundet	  har	  ett	  giltigt	  kollektivavtal,	  och	  så	  länge	  detta	  avtal	  är	  i	  kraft	  är	  
påtryckningsåtgärder	  med	  anslutning	  till	  avtalet	  förbjudna.	  Däremot	  har	  åsiktsyttringar	  
av	  rent	  politisk	  natur	  inte	  ekonomiska	  eller	  andra	  kopplingar	  till	  själva	  kollektivavtalet.	  
Sådana	  demonstrationer	  är	  i	  princip	  alltid	  tillåtna	  för	  anställda,	  men	  inte	  för	  
tjänsteinnehavare.	  I	  vilken	  mån	  de	  politiska	  arbetskonflikterna	  är	  lagliga	  ska	  bedömas	  
enligt	  andra	  normer	  än	  sådana	  som	  hör	  ihop	  med	  lagarna	  om	  kollektivavtal	  och	  om	  
medling	  i	  arbetstvister.	  Bl.a.	  kan	  lagarna	  om	  skadestånd	  komma	  i	  fråga.	  Förbundets	  
inställning	  är	  att	  medlemmarna	  inte	  bör	  försumma	  sina	  arbetsuppgifter	  i	  samband	  
med	  deltagandet	  i	  kampåtgärderna	  1.12.2015.	  	  	  
	  	  
För	  att	  Professorsförbundet	  ska	  delta	  i	  arbetskonflikter	  krävs	  beslut	  av	  förbundets	  
fullmäktige.	  Under	  vissa	  specifika	  omständigheter	  har	  fullmäktige	  delegerat	  beslut	  av	  
detta	  slag	  till	  förbundsstyrelsen.	  	  
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