
	  

	  
Manifestationen/arbetskonflikten	  18.9	  –	  	  
Styrelsen	  har	  stannat	  för	  att	  förbundet	  inte	  deltar	  i	  demonstrationen	  	  
	  
Arbetsfred	  gäller	  i	  anslutning	  till	  det	  arbetsmarknadsavtal	  som	  ingåtts	  inför	  år	  2016.	  Att	  vi	  i	  avtalet	  
förbundit	  oss	  till	  arbetsfred	  är	  inte	  ett	  hinder	  för	  att	  personer	  i	  arbetsförhållande	  deltar	  i	  åsikts-‐
manifestationer,	  riktade	  mot	  t.ex.	  regeringen.	  	  

Regeringen	  gick	  8.9.2015	  ut	  med	  en	  rad	  förslag	  som	  var	  avsedda	  att	  förbättra	  kostnadskonkur-‐
rensförmågan.	  Dessa	  förslag	  har	  behandlats	  i	  stor	  utsträckning	  i	  offentligheten;	  de	  har	  på	  många	  
håll	  utsatts	  för	  skarp	  kritik,	  låt	  vara	  att	  det	  också	  förts	  fram	  synpunkter	  som	  går	  ut	  på	  att	  åtgärder	  
av	  det	  föreslagna	  slaget	  är	  oundgängliga.	  

Professorer	  med	  universitetsanställning	  är	  ständigt	  i	  arbete.	  Eventuella	  nedskärningar	  som	  gäller	  
övertidsersättning	  eller	  påslag	  för	  söndagsarbete	  påverka	  inte	  över	  hövan	  universitetsprofessorer.	  
Ändringar	  som	  gör	  att	  trettondag	  och	  skärtorsdag	  inte	  ger	  lön	  berör	  dem	  inte	  heller.	  Det	  är	  dock	  
sannolikt	  att	  situationen	  är	  annorlunda	  för	  dem	  som	  arbetar	  i	  forskningsinstitut.	  Däremot	  kan	  
ändringar	  som	  gäller	  sjukdagar	  också	  ha	  konsekvenser	  för	  universitetsprofessorer.	  Någon	  egentlig	  
årssemester	  har	  professorer	  inte,	  så	  en	  ändring	  av	  semesterbestämmelserna	  berör	  dem	  inte	  
direkt.	  Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  ändringarna	  kan	  inverka	  på	  kalkylerna	  som	  gäller	  semesterpenning.	  
Totalt	  sett	  väntas	  de	  av	  regeringen	  framförda	  åtgärderna	  ha	  förhållandevis	  små	  konsekvenser	  för	  
professorskåren.	  	  

De	  av	  regeringen	  ställda	  förslagen	  har	  fått	  starka	  mothugg,	  särskilt	  hos	  organen	  som	  företräder	  
arbetstagare.	  På	  fredagen	  18.9.2015	  kl.	  11.00	  håller	  de	  centrala	  fackorganisationerna	  FFC,	  Akava	  
och	  STTK	  en	  demonstration	  på	  Järnvägstorget	  i	  Helsingfors.	  Kallelse	  till	  evenemanget	  har	  gått	  till	  
fackorganisationernas	  medlemmar	  samt	  till	  alla	  andra	  som	  oroar	  sig	  över	  regeringens	  tilltag.	  	  

Inom	  Professorsförbundet	  är	  vi	  väl	  medvetna	  om	  att	  det	  bland	  våra	  medlemmar	  finns	  olika,	  rentav	  
sinsemellan	  motstridiga,	  uppfattningar	  om	  det	  önskvärda	  i	  att	  förbundet	  går	  med	  i	  demonstra-‐
tionen	  18.9.2015.	  Även	  om	  de	  metoder	  som	  regeringen	  för	  fram,	  bl.a.	  om	  inskränkningar	  i	  avtals-‐
rätten,	  kan	  förefalla	  hårda,	  är	  också	  krismedvetenheten	  bland	  medlemmarna	  och	  inom	  förbundet	  
stark;	  åtminstone	  i	  någon	  form	  är	  drastiska	  åtgärder	  påkallade.	  Förbundsstyrelsen	  har	  behandlat	  
frågan	  och	  avgjort	  att	  förbundet	  inte	  deltar	  i	  demonstrationen	  18.9.	  

I	  skrivande	  stund	  har	  förbundet	  inte	  säkra	  uppgifter	  om	  vilka	  AKAVA-‐förbund	  som	  går	  eller	  inte	  går	  
med	  i	  demonstrationen.	  Vårt	  förbund	  är	  ju	  medlem	  i	  både	  AKAVA	  och	  FOSU.	  Båda	  dessa	  
organisationer	  är	  aktivt	  med	  i	  demonstrationen.	  Medlemmar	  av	  Professorsförbundet	  får	  delta	  i	  
demonstrationen	  om	  de	  så	  vill.	  Förbundet	  går	  in	  för	  att	  i	  mån	  av	  möjlighet	  stödja	  dessa	  
medlemmar,	  även	  om	  vi	  inte	  som	  förbund	  deltar	  i	  arrangemanget.	  Vi	  vill	  dock	  från	  förbundets	  sida	  
rekommendera	  att	  inga	  planmässiga	  aktiviteter	  ställs	  in	  på	  grund	  av	  demonstrationen.	  En	  orsak	  till	  
detta	  är	  att	  vi	  den	  vägen	  undgår	  att	  utsättas	  för	  krav	  på	  återbetalning	  av	  löner.	  En	  del	  av	  
professorerna	  som	  arbetar	  på	  forskningsinstitut	  har	  tjänsteavtal.	  De	  är	  alltså	  tjänstemän	  och	  de	  



	  

kan	  inte,	  utan	  att	  riskera	  sanktioner,	  delta	  i	  demonstrationer	  eller	  strejker	  av	  ett	  slag	  som	  kan	  
tolkas	  vara	  av	  politisk	  natur.	  	  


