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Det har gått ett år sedan Svenska Logoped-
förbundet, Slof, fattade beslut om att ingå i 
SRAT. Sedan årsskiftet är övergången 
genomförd och jag är glad och hedrad över 
att kunna hälsa närmare 1700 logopeder 
välkomna till förbundet. 

Vi har förberett oss väl för att få 
övergången att gå så smidigt som möjligt för 
alla nytillkomna medlemmar. Jag tycker att vi 
har lyckats bra. Vi kan vara mer än nöjda 
med det effektiva och välfungerande 
samarbetet mellan alla inblandande – från 
DIK, som tidigare organiserat logopederna, 
vårt eget förbund och förstås logopederna 
själva. Alla har månat om att det ska bli så 
bra som möjligt för medlemmarna och 
samarbetet har varit befriat från prestige och 
revirtänkande. Det kallar jag för ett modernt 
fackligt ledarskap. Tack alla ni som har 
bidragit till det!

Jag har haft förmånen att lära känna 
logopedernas företrädare sedan tidigare, 
bland annat under många års samarbete inom 
Saco hälso- och sjukvård, och framför allt 
under det gångna året då våra kontakter har 
varit täta och givande. SRATs arbetssätt, att 
integrera de professionella frågorna med de 
fackliga, har varit framgångsrikt. Nu ska vi 
dra nytta av de erfarenheterna i arbetet med 
att stärka logopedernas ställning, visa 
professionens samhälls- och patientnytta och 
öka yrkets status. Med logopederna företräder 
SRAT nu fem legitimationsyrken, och det ger 
oss en än starkare ställning, särskilt inom den 
landstingskommunala sektorn. Den goda 
dialog som vi på förbundet har haft med 
logopedernas företrädare har bäddat för ett 
fortsatt bra samarbete med Slof, som alltså 
numera är en av förbundets yrkesföreningar. 

Det är just dialogen – både att lyssna på 
och reflektera över andras erfarenheter och att 

Den goda dialogen

uttrycka sin egen mening – som är grunden 
för all positiv utveckling. Det gäller både i de 
stora samhällsfrågorna och i de mindre 
sammanhangen. Det är naturligtvis långt 
mellan en terrorattack och våra vardagspro-
blem. Men vår grundlagsskyddade rätt att 
yttra oss fritt är värd att uppmärksammas 
också i vår, för det allra mesta, så trygga värld. 
Det är därför manifestationerna för och 
debatterna kring yttrandefriheten efter de 
hemska händelserna i Paris berör oss alla, som 
medborgare och demokrater. De väcker frågor 
som vi också kan och bör ha med oss till 
vardags, på våra arbetsplatser och i vår egen 
fackliga organisation. 

Ibland krävs både mod och tålamod för 
att stå upp för sina värderingar, att protestera 
och att slå larm om missförhållanden. När 
patientgrupper kommer i kläm för att 
organisationerna är för hårt slimmade. När 
arbetskamrater mobbas på arbetsplatsen. När 
fackliga företrädare eller yrkesutövare utsätts 
för hot och hat.

Det är en viktig uppgift, för oss i de 
fackliga organisationerna och för arbetsgi-
varna, att bidra till ett klimat där alla kan och 
vill säga sin mening. Inom Saco har vi, i 
likhet med en rad andra fackliga organisatio-
ner, länge krävt att privatanställda ska ha 
samma rätt som offentliganställda att påtala 
brister på arbetsplatsen och i arbetsorganisa-
tionen. Det arbetet fortgår förstås. Men jag 

vet att många, också i den offentliga 
förvaltningen, känner den mentala munka-
veln. Rädslan för att uppfattas som obekväm 
och hamna i onåd, att missgynnas i löneför-
handlingar eller att inte komma ifråga för 
karriärtjänster är mänsklig och begriplig. Men 
den är verkligen inte bra!

”Alla vill ha rätten att säga och höra saker 
som bekräftar de egna åsikterna. Men 
yttrandefrihet kräver saker av dig också. Att 
du ibland får höra, läsa eller se saker som du 
inte håller med om.” Orden är Jonathan 
Lundqvists. Han är ordförande för organisa-
tionen Reportrar utan gränser och han var en 
av talarna vid manifestationen i Stockholm 
efter terrordådet i Paris. Resonemanget är 
användbart i vårt eget interna arbete i 
förbundet och yrkesföreningarna! Det handlar 
om hur vi informerar varandra. Hur vi kallar 
till och organiserar medlemsmöten, så att alla 
har möjlighet att delta och säga sin mening. 
Hur vi hanterar obehagliga frågor och 
personer som anses besvärliga. Hur vi hjälper 
varandra, både professionellt och i sådant som 
rör villkoren på arbetsplatserna.

Det är lätt att prata om yttrandefrihet. 
När man bryter ner den till vardagsfrågorna 
kan det krävas civilkurage. Då är det en styrka 
att vara många tillsammans, som stöttar 
varandra och som både lyssnar och talar. Så 
låt oss göra det!  n n n
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