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Ledare
I denna ljuva sommartid är det åter dags för ett nytt nummer av vår 20-års jubilerande tidning.
Det som först dyker upp i huvudet när jag sitter här och ska skriva är alla låga anställningar på
våra två arbetsplatser. Det är alla de ofrivilliga deltidsanställningarna som jag anser vara det viktigaste vi jobbar med just nu. Ständigt känns det frustrerande när flera av våra kompisar inte kan
leva på sin lön. Man tvingas ha flera jobb eller fortsätta bo hemma hos föräldrarna fast man är
vuxen. Det påminner om när jag själv var ung med små barn och hade ett deltidsjobb. Vi hade
precis det vi behövde men inga marginaler, vad man längtade till barnbidraget den tjugonde
varje månad. Det var lite andra förutsättningar då, lättare att få jobb och kanske hade vi det
även enklare på något sätt. Känns det inte som om livet snurrar fortare och fortare nuförtiden?
Nåväl, som ni troligtvis redan har läst i vår Lill-pap som skickades ut i april, har vi tagit ett
litet steg vad gäller nya fasta tjänster på högre procent. Efter en tvisteförhandling där Posten
överstigit mertids- och övertidsuttaget på timanställda, har vi istället för att få pengar, som är det
vanligaste när det gäller skadestånd, valt att få ett antal nya tillsvidaretjänster. Dessa finns nu ute
för sökning. Alla med lägre procent på ODR och GBT kan söka! För övrigt tycker jag framtiden
verkar spännande och då speciellt terminal 2016. Vi ska få nya maskiner och förhoppningsvis
en terminal med alla processer under samma tak. Det är också riktigt roligt att ODR-personal
kommer hit och jobbar i processerna. Jag tycker verkligen att du som jobbar på GBT ska ta
chansen att göra några arbetspass på ODR när frågan kommer. Jag har bestämt mig för att göra
det! Jag vill också ge alla Er som jobbar på golvet en extra fin blomma, ni är tillmötesgående
och glada och ni gör ett fantastiskt jobb trots allt som inte funkar.
Jag har under de sista månaderna varit lite krasslig och under tiden som jag varit hemma
funderat en del runt detta med stress. Det är så lätt att glömma vad som är viktigt i livet för alla
måsten som trycker på hela tiden. Tar man inte hand om sig själv först, gör det att man till slut
inte kan finnas till för någon annan heller. Passa nu på att ladda dina batterier under semestern.
Försök strunta i alla måsten som finns runt dig. Med facit i hand är det förvånansvärt lite som
inte ordnar sig på ett eller annat sätt, utan att man behöver oroa sig i förskott. Varför oroa sig
två gånger!

Många kramar till Er alla!

Lena Liifv
Klubbordförande
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Redaktören har ordet
Socialdemokraterna kongressade som bekant i vår stad. Undertecknad rörde sig i vimlet för att
nätverka, lyssna på ombud och tillägna sig utbudet i montrarna. När jag för andra gången träffade på
min vän LO-ordföranden var det i baren på Gothia Towers. Då fick han på begäran nya Sekonden
där en artikel täckte hans flammande föreläsning i Mölndal, vilken utgjorde plattformen för det bejublade tal han höll på kongressen. Löven (höll ett lika bejublat tal) och partistyrelsen manövrerade
skickligt, slapp grundstötningar trots att beslut togs framåt natten. Kompromisser till varje pris var
parollen, inte minst gällande uppslitande konflikten om ”vinster i välfärden”. På ett anmärkningsvärt
sätt sprack emellertid sammanhållningen i och med valberedningens och Stockholms arbetarkommuns schabbel. Helt otroligt att man inte tog lärdom av den slutna kritiserade nomineringsprocess
där doldisen Juholt utsågs att leda partiet. Nu ändrades stadgar i sista minuten, rutinerade personer
med förtroende petades och i en dryg vecka pågick vad som kommit att kallas Omargate. Mina facebookvänner i (S) tog raskt ställning för eller emot invalet av Omar Mustafa i VU. Anklagelser om
antisemitism och kvinnodiskriminering fick spridning. Den springande punkten måste ändå vara
att en ordförande i Islamiska förbundet kommer sitta på två stolar, vilket inte (M))brytt sig om då
Omars företrädare Waberi är riksdagsledamot. Risken torde vara överhängande att en religiös ledare
ser sin trosuppfattning som överordnad socialdemokratisk politik. Sent omsider torgförde partiledaren denna avgörande synpunkt, medan sekreterare Jämtin på ett parodiskt sätt undvek svara en
ihärdig reporter. Härvan har orsakat onödiga skador. Men ett lite sargat parti bör ändå känna segervittring inför kommande valrörelse, allra helst om de samarbetar med Jonas Sjöstedt (mest övertygande i SVT:s partiledardebatt). Alliansen har inte ens styrfart, skickar iskalla budskap till väljarna,
nedmonterar samhällsservice, slösar bort miljoner på huvudlösa åtgärder och uppmuntrar aktörer att
sko sig på utförsäljningar. Hur återerövrar (S) väljarnas förtroende? Under möte i Folkets Hus hördes
Göran Johansson säga, att mycket av vad som borde genomföras, inte blir av för att säkra väljarmajoriten. Vill erinra om att flera av dagens stolligheter i mer blygsam skala initierades av (S). Beträffande
avregleringar, vapenexport, skatteflykt, kärnkraft, och överskottsmål yrkar jag på en total nyordning.
Internet är tillgängligt för att vi ser fördelarna, en källa till kunskap och förströelse, kommunikation och nyttigheter. Handeln på nätet har bidragit till att rädda heltider på GPT, samtidigt har tyvärr
elektroniska bedrägerier ökat markant. Bloggar, kommentatorfält och forum för anonyma användare
har blivit arenor där hat och hot publicerats. Därför har debattsiten Newsmill slopat alla kommentarer. Särskilt frekvent förtalas kvinnor i offentligheten, vilket uppmärksammats av såväl Uppdrag
granskning som Publicistklubben. Av lika delar slentrian och förnuftsskäl påstod Jan Guillou att
förövarna dominerades av kränkta SD-män. En av de som snabbast på Facebook gillade ett foto på
mig tillsammans med LO-ordföranden var en socialdemokratisk valarbetare (nu blockad),
vars grova upprepade hot mot just kvinnor, delvis kullkastar Guillous bedömning. En
kvällstidning gjorde inför kongressen en grej på denna skandal. Mannen greps av polis i
höstas och har erkänt. Upprörande att åtskilliga i (S)-kretsen inte fördömt tydligare, utan
behållit denna förvirrade farliga man som vän på Facebook. Vill ni bevara sinnesfriden
ska ni inte googla på Cecilia Simmerud, Tom Floman, Maria Palmaeus, Marcus Arnesson eller Bilderberggruppen.
Fackliga framgångar hör inte till vanligheterna längre. Desto mer glädjande
att vaksamhet inkasserade nya heltider och många upphöjningar. Syftar givetvis
på info utskickad med senaste Lill-PAP om att flagranta brott mot skyldighetsavtalet kunnat styrkas. Egendomligt att inga markörer var inlagda i tidsrapporteringen, istället har somliga fått jobba hundratals timmar över tillåten gräns.
Efter en förnyad förhandlingsrunda blev resultatet sensationellt bra. Med tanke
på pensioneringar och flitigt bruk av bemanningspersonal finns behovet. En
eloge utdelas till båda parter.

MATS HALLBERG, chefredaktör
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Pensionerad varvsveteran från Dyrön
blickar tillbaka - Medlemsintervju Karl-Henry Hilmersson
”Hilmer” är tacksam för att termi- son som utmärkt
nalchefen såg till att hans anställ- lärare, vi låg på
ning kunde upphöra i början på året. hos vår chef för
Undertecknad känner honom som att först få lära oss
före detta GCF:are och BFM-maski- FSM, blev besviknist, fotbollsälskare och löpare; men na för att vi inte
framför allt var han känd för kritik fick lönetillägg när
mot kvarligg och mot vår enligt ho- vi skaffat oss maskinbehörigheter.”
nom mesiga fackförening.
Personal behandPappan var fiskare och träffade mam- las olika Mannen
man i Skagen. De bodde under kriget i jag intervjuar, kan
Skagen. Pappa som var motståndsman fick inte förstå varför
fly 1944 för att han blivit angiven. Samma lönesättning sker
godtyckligt.
år flydde också mamma med två små barn. så
Sex år och en på sex månader. "Fattar inte Han stördes av
hur hon klarade av det". Kålles uppväxt att de som ofta
sammanföll med den redan då storväxte röker kan ligga på
namnen. Första sju årskurserna gick han en hög lönenivå,
nämligen i samma klass som PAP:s tidi- medan de som
inte går ifrån risgare chefredaktör.
Postala karriären inleddes i mars 1971, kerar bli tillsagda
en svåger var brevbärare och fixade in ho- även om de är
stora intressen. Han är supporter till ÖIS
nom på 416. Innan dess hade han jobbat högpresterande.
och Liverpool FC, har sprungit sexton
Ett problem handlar om ledarskapet.
på GT:s vaktmästeri, brodern var jourGöteborgsvarv (personbästa 1.35), brukar
nalist på tidningen. ”Såg Posten mer som Vissa borde, enligt Kålle, skärpa sig, inte
jogga i Änggårdsbergen eller Ruddalen.
ett riktigt jobb, även om det inte var så bra bara snacka värderingar, inte ha kompisar
”Ångrar lite att jag inte tränade mer interman gynnar. ”Fattar inte hur olika man
betalt.”
vall och i backe, hade grunderna från brevHilmer sammanfattar sina tjugoåtta år behandlar folk på terminalen, verkar som
bäringen, har haft lite ofrivilligt uppehåll i
inom brevbäringen: Från början trivdes att man är inriktad på att tävla snarare än
år.” Hilmer gillar också att promenera och
han riktigt bra. Men det blev jobbigt på att samarbeta, är dålig sammankoppling
spela boule.
90-talet när de började med alla projekt mellan skiften.” Trots att Hilmer säger sig
Läsa och lyssna på musik är annat han
som bara var kostnader för Posten. För haft en himla tur, genom att numera helt
ägnar sig åt. Han framhåller deckare av
att inte tala om alla dessa dumma och rå över sin tid, levererar han sina uttalanÅke Edwardsson, Keppler samt biograonödiga ledare. Ulf Dahlsten och Lennart den om arbetsgivaren i presens. Klagomål
fier. De två konstarterna sammanlänkas
Grabe var ju inga höjdare i toppen precis.. riktas mot Postens hårda vinstkrav, ”har
när han berättar att han läst om Bruce
”Kolleger jag känner har det inte roligt idag gått alldeles för långt”. Hilmers synsätt är
Springsteens uppväxt, en favorit han sett
när andraturen ska påbörjas mitt på dagen.” att klassa återkommande kvarligg som
fyra gånger. ”Har många böcker och filbedrägeri gentemot kund, liksom han
mer/Tv-serier
jag inte hunnit se, gäller att
Tiden på terminalen
upprördes över att stämpling av frimärken
börja
beta
av,
har
aldrig förstått pensionäFörsorteringen på plan 6, som startade i periodvis försummats.
rer
som
inte
har
sysselsättning,
skulle vilja
mars 2000, betecknar han som ganska enhur bemanningen sköts har han starka
skriva
om
mitt
liv.”
formigt jobb. Efter deras avveckling fasade åsikter om. ”Varför godkänna att heltidare
I höstas gjorde han en oförglömlig prisen del för att tjänstgöra extremnatt och jobbar över för att de vill resa? Varför så
värd
resa till Kina, där de tysta snabbtågen
för att lära sig sköta maskiner. Farhågorna mycket bemanningspersonal (beklämvar
otroliga
att åka. Karl-Henry tycker om
kom lyckligtvis på skam, Kålle trivdes jät- mande)? Varför ta ner alldeles för många?
att
bo
i
Göteborg
men oroas över utvecktebra med sammanhängande ledighet och Varför sådan bristande samordning mellingen
i
många
förorter,
både utanför Paris
med nya göromål. Han var inte lika för- lan terminaler? Facken (särskilt ST) borde
och
nu
i
Husby.
tjust i att bli inlåst i sin bubbla, ville gärna gjort mer när tidigare terminalchefen höll
få rotera på mer än till KSM. ”Ledningen på som värst och Futurum användes.
fördärvade totalt med sin förändrade organiMats Hallberg
sation, det som tidigare funkade vad beträf- Att fylla livet
Apropå nya tillståndet påstår han att
far arbetsväxling.”
Bäst förutom arbetstiderna var det goa det fortfarande känns som semester, blev
tjötet arbetskamrater emellan. ”Jag för- sittande inomhus under vintern. Han har
sökte göra ett bra jobb, tyckte BFM var en två vuxna döttrar och meddelar stolt att
fantastisk maskin, hade Hans-Erik Jans- han blivit morfar. Sport jämte friskvård är
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Att bli långtidssjuk kan kosta dig 35 000 kr
Det kostar på att bli sjuk, exemplet ovan är baserat på en lön på
ca 24000 och ett års sjukskrivning.
Dock enbart det du förlorar i inkomst, andra ökade kostnader på
grund av sjukdomen är inte med.
Tjänar du mer än 27 812 kr inklusive
tillägg, slår du i ersättningstaket

Vad är
sjuklön?

Vad är sjukpenning?

Vad är
SGI?

Vad är ett
prisbasbelopp?

och förlorar ännu mer. Se om SGI här sar dessa och några andra lagar till vårt avtalsområde. Här ska vi försöka reda ut det
nedan.
Nedanstående styrs båda av lagar och grundläggande som händer när du blir
avtal. Lag om allmän försäkring (AFL) sjuk. Hur mycket avdrag du får, hur stora
reglerar bl a ersättningarna vid sjukdom. ersättningarna är och varifrån de kommer
Den kompletteras av Sjuklönelagen (Sjll).
Vårt branschavtal med postcentrala til�Jan-Anders Lindqvist.
läggsavtal (PVA) kompletterar och anpasDen
som är anställd
för minst en månad eller har
arbetat sammanhängande i 14 dagar hos
samma arbetsgivare har rätt till sjuklön från
arbetsgivaren under de första 14 dagarna av en
sjukperiod. Den första dagen är en karensdag. Dag
2-14 är sjuklönen 80 procent av lönen.
Är den anställda sjukskriven mer än sju dagar
måste hon eller han visa ett läkarintyg
för arbetsgivaren.

Den som
är anställd och som är sjuk
mer än 14 dagar kan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan från dag 15 i sjukfallet, det vill säga när sjuklöneperioden upphör.

SGI är
Sjukpenninggrundande Inkomst
Den är 0,97 x 80 % av din årslön inkl fasta och
rörliga tillägg, dock maximalt 7,5 prisbasbelopp.
Vilket för 2013 är 44500. 7,5x44500 är 333 750 kr. Omräknat till månadslön blir det 27 812 kr.
Den maximala sjukpenningen blir då 21
582 kr per månad i år.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att
bastalet 36 396 multipliceras med ett jämförelsetal
gentemot prisläget i juni 1997. Det avrundas till
närmaste hundratal kronor.
2013 är prisbasbeloppet 44 500 kr
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får vi något
från ITP-P?

I vårt
pensionsavtal ITP-P finns en
sjukpension som motsvarar 10 procent av
den pensionsmedförande lönen. Dessa 10 procent
betalas ut under dag 91 - 365.

Vad är
ramtid?

Man kan
som längst få sjukpenning på
normalnivå i sammanlagt 364 dagar under
en period på 450 dagar (cirka 15 månader). Dessa
450 dagar kallas ramtid.

Behöver
jag göra
något?

Men rehab?

Period
Dag 1
Dag 2-14
Dag 15-90
Dag 91-364*
Dag 91-365
Dag 365-550

Arbetsgivaren (Posten) betalar
automatiskt ut sjuklön (dag 2-90) och skall
aktivera sjukpensionen enligt ITP-P dag 91-365.
Sjukpensionen betalas ut av SPV. Dock bör du kontrollera att denna aktivering sker.
Försäkringskassan betalar ut sjukpenningen. Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan.

Det
är din arbetsgivare som
ansvarar för att utreda ditt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabkejan börjar
redan första dagen.Tillsammans med Försäkringskassan kommer man att kalla till avstämningsmöten. Dag
1-90 med prövning mot arbetsplatsen. Dag 91-180
påbörjas prövning mot hela arbetsmarknaden.
Dag 181-365 gäller prövning mot hela
arbetsmarknaden.

Typ
sjuklön
sjuklön
sjukpenning
sjuklön
sjukpenning
sjukpension
Sjukpenning

*)Ramtiden är 450 dagar			

Ersättning
0%
80 %
80 %
10 %
80 %
10 %
75 %

utbetalare
Posten
Posten
Försäkringskassan
Posten
Försäkringskassan
SPV (ITP-P)
Försäkringskassan,
efter ansökan

Källa är i huvudsak Klubb Årsta Postterminals hemsida samt Försäkringskassan
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Hopsnackat/Hopskrivet –
Folkrörelse på arbetsplatsen
Den facklige kämpen Frances Tuu- arbetsgivaren inte vill erkänna att persoloskorpi är redaktör för dessa två nalens enighet varit orsak till att förbättantologier. Hon blev känd som fack- ringar uppnåtts. Vi blir också upplysta
ordförande i dokumentärfilmen om att chefer försöker splittra, vilket blir
Fackklubb 459 – sista striden på Ba- påtagligt i redogörelser om kamp mot Ingarn. I antologierna finns rapporter dividuell lön eller gemensam övertidspoom hur arbetare organiserat sig och licy. En självklar regel lyder: LÅT INTE
formulerat sig på sina arbetsplatser. NÅGON ENSTAKA PERSON BÄRA
För uppdatering: www.folkrorelse- HUNDHUVUDET, visa hur många som
samfällt agerar.
linjen.wordpress.com
En manifestation vi får ta del av uppHopsnackat från 2010 är inte en bok
märksammades
stort i media, nämligen
man ska sträckläsa. Den har sin främsta
massvis
av
sopbilar
parkerade utanför
funktion som handbok – inte minst för
företagskontoret
i
Stockholm.
Åkarna
fackliga med idétorka - och som värdefull
snackade
med
cheferna
för
att
få
till
stånd
dokumentation av strider på arbetsplatser.
ändring
av
beslut.
Förhandlingar
initieraSpråket är ledigt och målande, de insamlade exemplen aktuella och ändamålsen- de av Transport tog vid, vilket resulterade
liga och båda böckerna översköljer läsarna i att alla fick lön enligt avtal.
Lägesbeskrivningar och aktioner hämtas
med tips och råd.
från
många ställen: Sjukvården, verkstäder,
Huvudfokus ligger på att skildra anbagerier, bilfabrik, restaurangbranschen,
lager och till och med arbetsmarknadsutbildning.
Uppslag och metoder
• Kom överens om rätt tempo när bemanningen minskas, stressa absolut
inte utan låt de som bestämmer få ta
konsekvenserna.
• Ventilera problem på eget förmöte
innan personalmöte för att AG inte ska
lyckas köra över de anställda.
• Övertyga ledningen genom handling
att man blir effektivare om korta pauser
tillåts.
• Arbetsnedläggelse för att påtala att man
vägrar vara utbytbar och utnyttjad. Felrapportera om nya arbetskamrater får
jobba utan utbildning/introduktion.
• Lägg fram motförslag, exempelvis scheman, när AG aviserar hastigt påkomna
oönskade förändringar.
• Sittstrejk då oseriös bemanningsfirma
anlitas och felaktiga lönespecar uppställda som agerar genom kollektivets
täcks.
styrka. När arbetsgivaren bestämt sig för • Sammanställ protestlista om AG vill
att förändra, genomför man sina åtgärder
sparka någon på oskäliga grunder.
trots att personalens förhållanden försäm- • Planera övertidsblockad när förhållanras..(Detta är ju tyvärr inte obekant för oss
den blivit olidliga.
postisar) Sällan lyssnar arbetarnas motpart • Om fackexpeditionen inte är välbesökt
på argument. Däremot kan de tvingas
börja med uppsökande verksamhet eller
ändra sig för att situationen blivit okonflytta närmare medlemmarna.
trollerbar eller förlustbringande, vilket be- • Ha delar av APT i egen regi.
rättelserna påvisar.
• Inkludera bemanningspersonalen i kraVad som tydligt framkommer är att
ven på förbättringar.
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• Glöm inte att samarbeta. Kommunicera med andra avdelningar vid aktioner.
• En effektiv ”stridsåtgärd” är att utföra
sysslor exakt enligt detaljerad arbetsbeskrivning.
• FACKETS FRONTKÄMPAR BÖR
STÅ TILLBAKA OCH DE SKA INTE
HA UPPDRAG PÅ HELTID.
• Framgångsrika uppror startar underifrån, vilket innebär att alla synpunkter
från medlemmar ska tas på allvar.
Hopskrivet
Flera av arbetsplatserna återkommer i
antologin som kretsar kring det skrivna
ordet. Spännvidden är stor. Alltifrån järnvägarnas anrika ansedda tidning Spårhunden och skarpa ideellt baserade Kvasten
på Volvo, till provkartan av bloggar, mejlkorrespondens, anslagstavlor, hemsida,
facebookgrupp samt egna enkäter. Stort
utrymme ges åt redaktörens erfarenheter
och medlemsbladet Livstecken, vars utgivare hon var i flera decennier.
Vårt yrke och en annan SEKO-bransch i
form av tågvärdar är representerade. Vi får
förklaringen till att Viseringsavisen så ofta
är illustrerad med pingviner och förstår
varför de som är så utspridda behöver ett
samlande organ.
Om det kaotiska tillståndet i huvudstan
gällande Posten får man veta mycket i två
bidrag. Arbetsmiljöns brister dokumenterades i enkät, följdes upp på medlemsmöte, publicerades i klubbtidning; för att
följas upp med ett ”tackbrev” till Andreas
Falkenmark. ”Tack för att vi med våra alltmer slitna kroppar får bidra till det goda
resultatet…”
Den andra berättelsen levereras av brevbäraren Gunnar Westin. Han skriver om
deras kaxiga nya forum Sekoekot, som fyller ett stort behov med sin fräna saklig ton.
I ett självständigt nätverks regi gjordes
först en tidning som floppade. Responsen
ökade drastiskt när klubben blev utgivare.
Medlemmarna gillar den nu lika mycket
som cheferna ogillar den. Ett förhållande
som känns igen?
Mats Hallberg

MINA VIKTIGASTE UNIVERSITET
-- Vad är det som får en människa som
är femtiofem år att börja lyfta tunga
paket? frågade min personalchef vid
en tidpunkt.
Svar direkt från mitt håll:
- Jag gör vad som helst för pengar!

innebar för min del ett avståndstagande
från denna vänster.
Min radikala grundinställningen rubbades emellertid inte och behovet av att lära
känna det folk, som betytt så mycket för
min ungdom, växte.
Nu kom denna bildningsresa att gå hand
i hand med en fördjupad kännedom om
betydelsen av tungt fysiskt arbete – båda
saker som hade med uthållighet att göra
och jag drog mig mer än en gång till minnes en saklig upplysning från polske teaterpedagogen Jerzy Grotowski:
- När du tror att du är helt slut har du
minst 50% kvar att ge!

Tio år är alltid tio år, men trots allt en
avgränsad tid och effekten för min del var,
att jag blev i alla avseenden starkare - och
än mer gladlynt. Jag hade lagt ett nyttigt
avstånd till det så kallade ”kulturlivet” och
dess avarter, det låg det en anmärkningsvärd befrielse i.

Men sanningen var också den, att det var
Djupt frustrerande var det emellertid, att
jag tvungen till. Efter några år av bekymjag aldrig lyckades ta körkort för truck.
merslöst liv innebar 2000-talet en vändKanske var jag rent faktiskt för gammal
punkt och jag behövde nu helt andra inför att vänja mig vid så snabba rattar och
komster. Och impulser utifrån.
för första gången i mitt liv misslyckades
Efter att ha sett filmen När solen står
jag med något jag absolut föresatt mig.
som högst av vietnamesen Tran Anh
Hung gick jag till banken och lånade 50
- Det var väl inte Guds mening, att jag
000 till en två månader lång Vietnamresa
år 2002. Det hade jag inte kunnat göra Även den fysiska teaterträningen jag ägnat skulle lära mig att köra truck, suckade jag
tid åt kom till hjälp i tunga lyft och för- modfälld när mina kurskamrater ångade
utan fast anställning.
hindrade ryggmen och liknande besvär.
förbi.
Jag hade å andra sidan hunnit bli sextio
Jag omtalar gärna Svar direkt från killen bredvid:
när jag flyttade över
Posten är ett av mina
Posten som ett av - Döhh - det var nog inte Guds mening
till paketterminalen
HPT, där vi påstods
viktigaste Universitet. mina viktigaste Uni- att nån av oss skulle jobba här!
versitet. Inte det bästa,
ta lyft på mellan fem
men det viktigaste.
till tio ton per natt – Inte det bästa, men det
Det andra var dagstidfem nätter i veckan.
viktigaste.
Kjerstin Norén
ningen Information, i
Studio 23 B
Köpenhamn, där jag
Jag hade börjat på
undersökning av scenkonst
GPT fem år tidigare. Det var inte särskilt var heltidsanställd teaterkritiker i tio år
terminalarbetare på GPT och
tungt, snarare gemytligt. En anställning – exakt samma tidsrymd, med andra ord.
HPT 1999-2009
De ”riktiga” lärdomsanstalterna vägde
till 75 %, varannan vecka helt fri. Vi som
var ’hälsoinspiratörer’ fick kurser i mas- inte lika tungt längre, speciellt befann sig
sage och jag utvecklade en lämplig paus- den humanistiska universitetsutbildningen i fritt fall
gymnastik efter Martial Arts’ modeller.
Inför heltidstjänsten på nybyggda paketterminalen i Fläskebo föreställde jag mig Jag vill understryka, för att ingen skall
att en del av arbetstiden skulle vigas åt att frestas tycka synd om mig, att jag
fördjupa den typen av insatser, men där aldrig gick till arbetet motvilligt. Det
tog jag fel. Arbetet som väntade erbjöd gav en frihet av tidigare okänt slag, ett
nytt slags oberoende.
inga sådana pauser.
Jag använde alla dessa nätter till att
Varför valde jag då ett så kallat okvalifice- gå och tänka, vilket inte ligger lika
nära till hands i yrkesuppgifter som
rat arbete?
Svaret är mycket enkelt: jag önskade kva- kräver utstuderade resultat.
lificera mig inom ett område som fullstän- - The body fuels the mind, lyder ett
digt saknades i min bildning. Det ovanliga amerikanskt talesätt och jag lade snart
var väl att det inföll i slutet av mitt yrkesliv, märke till, att jag fördubblat min läsnär det för de flesta är något de drar igång hastighet. Den kroppsliga ansatsen
skärpte koncentrationen på alla plan
sin bana med.
Dessutom är det så här jag tycker en och jag arbetade upp en databas av instrategi för ett konstnärligt arbete och liv tensiva idéer och perspektiv, som jag
skall se ut: ta reda på det andra inte vet; kunde realisera genom kortare tjänstuppsöka, resa, undersöka, försöka förstå – ledigheter eller låta mogna tills det var
dags.
sedan berätta.
Det är dem jag arbetar med nu.
Resan till Vietnam var väl förberedd och
gick tillbaka ända till 60-talets nyvänster- Ett livslångt arbete av det här slaget
Foto: Agneta Ekman-Wingate
aktivism. Svåra övergrepp efter fredsslutet kan vara både tröstlöst och slitsamt,
1975, i Kambodja men även i Vietnam, det skall man inte blunda för.
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Terminalkonferensen –

en kraftfull markering som uttryckte oro

När framtiden är oviss och mycket
verkar gå åt fanders, när utveckling
vänds till sin motsats och personalen kommer i kläm, när avtalsförhandlingar inte sköts som de borde.
Vilken strategi anbefalles? Jo, att vi
är pålästa, kreativa samt visar samlad styrka. Så kan dagarna i Silja
Lines lokaler med strålande väder
sammanfattas.
Alla brevterminaler kunde närvara, förutom Alvesta. Vår klubb representerades
av vice ordförande, kassör och två ledamöter från Samverkan produktion; vilka kunde ta del av gediget program utformat av
ironiskt lagda arrangörer från Värmland.
Från skyddet resonerades kring arbetsmiljöenkäten, vars dystra resultat gemonsyras av alltmer värk och stress. ”Svårt att
se ljus i tunneln.” Att timanställda och
heltidsfackliga inte alltid får svara är ett
problem, liksom att vissa frågor är irrelevanta. Upprättad handlingsplan måste
vara ett aktivt dokument. Hur löser vi
problemet med att rotera på ett vettigt
sätt för att undvika belastning på samma
kroppsdelar?
När sektionen i Malmö reserverade sig
mot 2-timmars pass med videokodning,
lämnade HSO anmälan (6:6a enligt AML)
till Arbetsmiljöverket. Där har man hittills
beslutat i Arbetsgivarens favör, trots att de
flesta kodare hävdar att det blir ohållbart
om längre kodpass permanentas.
ODR berättade om vikande volymer,
bemanning och olika typer av maskiner. I
Norrköping har man hållit till i den nedlagda brevterminalen, en nedläggning som
en central chef anser vara Postens största
misstag.
Sundvall beskrev färskt avtal kring egentidsplanering. Med regionchefens stöd,
har man gjort möjligt att lägga önskeschema (endast en handfull behövde göra
ändringar) framför dator på fritid. Drygt
1/3 av personalen har tagit chansen att
kunna bestämma när man vill vara ledig.
De har 36- timmars vecka, får tidsbonus
vid tjänstgöring på oattraktiva tider, har
planeringsperiod på uppemot ett kvartal.
Systemet garanterar rättvisa, att timmisar
täcker upp samt säkerställer pass utifrån
kompetens. Avtalet genererar två administrativa tjänster.
Något för oss?

Foto: Anette Gunnarsson

Hallsberg i drift 23/9
frustrerad skärskåda pågående och senare
Posten är oroväckande trygg med allting års avtalsrörelser. Kontentan var att handnär förutsättningar inte precis är idealiska. lingsutrymmet är marginellt eftersom förEn klar majoritet av personalen består av utsättningarna redan slagits fast av LO, IF
nyanställda, lagringsutrymmen saknas, Metall och Medlingsinstitutet.
brevområdet har 30 mils omkrets och den
Motståndet från vår motpart gör inte
KSM-modell som är ökänd i Årsta ska saken lättare, är väl känt att man tycker
användas. Som kuriosa kan nämnas att att personalstyrkan är för stor. ”Besvärligt
hundra pall reklam från kursade Expert för oss som vill förbättra när de vill försämra,
ska testköras. Vi fick en redogörelse för fast Meddelande går ganska bra.” En annan
organisation, rekrytering och utbildning.
svårighet han pekade på var att Posten för
Ett tiotal delprojekt inom Storstock- närvarande är ledarlöst och har flera nya
holm pågår i samband med bygget av höga chefer.
Rosersberg. Avveckling av flera terminaler
Tillman sa att en avtalsrörelse går ut på
kommer ske med hjälp av pensioner och att fördela det utrymme som finns. Yrkanfuturum. AG vill ha annan åldersstruktur den från LO görs utifrån bedömningar
och deras krav på kompetens riskerar bli av rådande läge och i botten ligger den
gallringsverktyg.
solidariska lönepolitiken. Noterbart är
att
SEKO reserverat sig mot IF Metalls
NOVA – Malmö pilot
3-åriga
avtal. Medlingsinstitutets anmärkVi fick en grundlig genomgång av detta
ningsvärda
spekulationer om hur mycket
förbättringsprojekt där den outtalade mållöneökningar
samhället tål, förpassar dem
sättningen varit att spara in på folk. Intill
andra
vågskålen.
riktningen lika mycket på rationalisering
Möjligen bitter, men definitivt insiktssom slöserier ville inte ledningen kännas
full
delgav den rutinerade förhandlaren
vid. Personal involverades, kartläggning
sin
syn
på konfliktvarsel, inklusive de som
gjordes, dagliga tavelmöten genomfördes
lagts
i
år.
”Det svåra är att sopa upp efteråt,
och SEKO deltog genom att lägga förslag.
därför
viktigt
hitta rätt fråga och veta att
Efter flummig inledning i höstas har
man
har
resurserna
för genomförande.” Han
Nova, som också omfattat två brevbärarmenade
att
ofattbara
löneskillnader är ett
kontor, haft varierande utfall. Fokus från
hån
mot
vanliga
löntagare
och passade på
SEKO har varit arbetsmiljö och anställatt
avslöja
pikant
detalj.
en
tidigare VD i
ningar, vilket inneburit arbetesgrupper
bolaget
krävde
två
p-platser
för sin bil av
för manuell layout, ledning & styrning,
rädsla
för
att
någon
skulle
repa
lacken.
klumphantering jämte videokodning.
Kritisk förhandlingsansvarig
Tom Tillman gjorde en sorts bokslut
inför stundande pensionering genom att
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Mats Hallberg

”Livscoach Nidia har gett mig nytt liv”
Nidia Bäckstrand är en intensiv verbal kvinna som tävlat i kampsport
för Kuba på OS-nivå. På anslagstavlor har hon gjort reklam för sina
tjänster som personlig tränare. Nappat på erbjudandet har tio personer
gjort, varav energiske Bosse Widheden är den allra största framgångssagan efter sin mirakelkur. Rubrikens citat är från honom.
Vi träffas i Krutet, ett gym med bollplan
beläget på GPT. Bosse värmer upp armar
och ben i redskapet Crosstrainer. Snart ska
han bli dyngsur av svett efter en timmas
genomkörare. Hans ena ben är två centimeter kortare och medfödd sjukdom har
orsakat stora hinder vad gäller förmågan
att ta sig fram för egen maskin. Periodvis
har vår kämpande arbetskamrat varit rullstolsburen, ofta behövt kryckor och fram
tills alldeles nyligen behövt duschpall.
Idag kan han till och med åka kollektivt. rande reklampelare för sin ”trollande”
”Nu ryker färdtjänsten.”
handledare. ”Eftersom hon lyckats med mig,
Styrkan i benen har femfaldigt ökat och ett specialfall, kan hon klara av alla med
muskler har tillkommit. Inte heller behövs olika skavanker, mår så bra, trivs verkligen i
längre någon sömnmask. En annan dra- mitt nya tillstånd.”
matisk förändring är att han kunnat sluta
Min nattjobbande kollega Bäcksstrand
ta de sex tabletter han ordinerats dagligen. har tjänat 800:- per timma i egenskap av
Problemen med yrsel (batränare på gym. Posten belanssinnet har varit rubbat)
talar henne enbart mertid.
"Nu ryker
och ischias är borta, liksom
Hon blir glad och hedrad av
ett antal kilo av magen. Nu
färdtjänsten!" att kunna bidra till att adepkan han jobba obehindrat
terna skaffar sig påtagligt
utan hjälpmedel tack vare
ökad hälsa.
en extremt kompetent kubanska.
Previa tycker att utvecklingen, inte
minst för Bosse, har varit rent otrolig.
Postens diamant
”Gäller att hitta vad varje individ behöver,
Det sjukgymnaster misslyckats med, har
göra personligt program, utforma hälsoråd
Postens diamant – ett epitet myntat av
där kosten inkluderas, självdisciplin är vikhälsoinspiratören Ditte Poulsen - fixat på
tigt (överviktiga kan inte stoppa i sig mer än
mindre än ett halvår. Bosse säger att det
kroppen förbränner) samt att träna förebyghände, att han till och med fick sjukskriva
gande.”
sig, efter behandling hos den yrkeskår som
gick bet på att göra honom bättre.
Den lycklige mannen ser sig som vand-

Inte utan stöd
Nidia varnar ovana för att vara i Krutet
själva, risken finns att de gör fel. Apropå
Bosses ryggproblem, inflikar hon att träning är bästa receptet. Tuffingen som tränat elitsatsande män, anser att vid maskinarbete där man riskerar ensidig belastning,
måste rygg- och magmuskler förstärkas.
”Jag känner också att jag får ont, men hade
jag inte tränat hade det känts tre gånger
värre.”
Vi enas om att denna hälsobringande
verksamhet till viss del borde få ske på
arbetstid. Både HSO och en produktionschef tipsade om detta jättepositiva
reportage, sällan PAP kunnat publicera
liknande scoop.
Mats Hallberg

Håll koll på fridagarna - även om Posten nu har det
Som ni kanske vet så har vi rätt till minst 104 fridagar per år (utöver semester, arbetstidsbanksdagar eller dyl).
Under 2013 får den som jobbar enbart måndag-fredag 115 fridagar inräknat alla röda dagar och aftnar. Men om man, som många
av oss nu gör, jobbar var fjärde söndag + tjänstgöring ett antal andra röda dagar (t ex annandag jul) är risken stor att man inte får sina
104 dagar.
Posten har nu lovat att ha koll på detta från kvartal 3 och lägga ut fridagar för de som riskerar att få för få. Men, för säkerhets skull,
notera själv antalet fridagar från årets början. Då kan du när du får schema för sista kvartalet 2013 se vad resultatet blev. Om du då inte
får 104 dagar så kan man begära ut extra lediga dagar innan årsskiftet upp till 104 dagar. Går inte detta har man rätt att få kompensation med 8 timmars kvalificerad övertid per dag. I detta sammanhang är fridag = kalenderdygn.
Jan-Anders Lindqvist
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Del 2: På Alla Plan 1996-99

20 år

PA

1993-

1996 var Det Nya Brevnäten den stora händelsen. All
verksamhet koncentrerades till
Plan 2 och mängder med nya
maskiner installerades. Vi hade
också mängder med chefer
vilka intervjuades i strid ström.
Det var flera chefsintervjuer i
vaje nummer.
Till vänster är klubbstyrelsen 1998. Några av oss är
kvar i styrelsen, några har
andra uppgifter och några
är idag pensionärer. Vi
hade dessa år också ett
antal sektioner med egna
styrelser. vars presenttioner även de fyllde ett
antal sidor. För att inte
tala om oräkneliga
medlemsintervjuer!
Bläddra gärna vidare
på vår hemsida.
sekopt-gbg.se
Där har vi nu PAP
1993-1999 samt
från 2003 utlagda.
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r med

AP

-2013

1997
var det
dags att
demonstrera
mot Postens
planerade nedskärningar.

1999 bildades GCF (Gbg Centraliserad
Försortering) och flyttade in på Plan 6.
När den några år senare lades ner flyttade
personalen ner till plan 2.
Samma år tog Riksnätet över
Gruppreklamcentralerna
från Utdelning och vi
fick en ny enhet inom
GPT. Detta ändrades
igen efter några år då
ODR bröts ut och
blev en egen terminal. Som ni vet
är ODR nu åter
en enhet inom
GPT. Det är
rundgång i
omorganisationerna!
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Hösten 1997
blev Bo Norén, som då
var terminalchef i Malmö,
t f terminalchef för GPT.
Tongångarna var annorlunda då, vilket syns redan
på rubriken.

Värdefullt bokseminarium på Runö
Efter uppehåll var det åter dags för
den mötesplatsen Boken på arbetsplatsen, som denna gång sammanföll med Världsbokdagen. Bland arrangörerna finns både ABF och SEKO.
Runö håller hög klass som kursanläggning. Dessa dagar träffade jag
flera författare jag läst, tillsammans
med bland andra Kjell Johansson
hade vår grupp alla rätt på tipspromenaden. Här följer några höjdpunkter.
Monica Zak har levt äventyrligt som
journalist, dokumentärfilmare och författare till barn- och ungdomslitteratur. Ur
Foto: Magnus Nilsson
hennes stora produktion kan nämnas Alex
Dogboy, Kasta syra, Pumans dotter (filmen bara ondskan påverkar de unga läsarna, att han har språket, tilltalet och perspekbelönades med Guldbagge) och senast Jag särskilt märkbar i Pumans dotter där det tivet. Detta rakt-av-skrivna mästerverk utär en pojke med tur. Stora släkten kommer redogörs för folkmord på mayaindianer. tolkas muntligen på ett mästerligt vis av
från Tjeckoslovakien, mamma var svenska Brevväxlingen mellan indianbarn och upphovsmannen. Kjell cirklar kring uppoch själv växte hon upp i Örebro. Båda svenska skolklasser blev en bästsäljare som växten i arbetarklass, imponerande facklig/
recenserades i ansedda Times Litterary politiska meriter, predikar om kollektivet
Supplement. Zak skriver ofta om karak- men söker ensamheten, drogrelaterat dötärer som saknar det mesta av bekvämlig- dande, folkresning i Spanien, yrket som
het och trygghet, däremot har de mycket trädgårdmästare och agitatoriska läggmod och osannolikt mycket energi. Ett ningen.
sådant gripande öde hörde vi om då Zak
I tonåren såg han Dexter Gordon i Köpå kvällsprogram pratade om ensamkom- penhamn. Trots vagabonderande tillvaro –
mande flyktingbarn samt läste ur sin se- ”rest som en galning” - hyser han stor passion
naste bok med samma inriktning.
för att gräva i jorden och odlandets konst,
särskilt äppleträd. Föräldrarna läste aldrig,
Kjell Eriksson från Uppsala är numera ändå började Eriksson skriva noveller och
bosatt på ö i Brasilien och i Barcelona. Han fick samtala med självaste Ivar Lo. Han
är mest känd för sin omfattande deckarse- betecknar sig som radikal och omöjlig,
rie om sin delade hemstad med kommis- blev ändå föreslagen av valberedning till
sarie Ann Lindell i centrum. Detta bygge Lantarbetarförbundet och stod i talarstohar fungerat som en lukrativ plattform att len på LO-kongress redan som 23-åring.
agitera utifrån. Åsa Larsson är den kollega Han talar med hetta om nedläggningen
han håller högst. ”På ett småputtrigt sätt av samhällsfunktioner, utförsäljningar och
Foto: Marianne Garnelius
försöker han tillrättavisa världen", är omdömet på Henning Mankell. Den vitale
föräldrarna läste högt för Monica, vilket 60-åringen fick i år fackföreningsrörelsens
gjorde att hon kom att älska böcker. Hon Ivar Lo pris för sitt samlade författarskap.
I höstas fick jag veta av GP-recensent att
skaffade sig stort ordförråd, redan som
självbiografin Simma i mörker skulle vara
8-åring skrev hon i skoltidningen.
Hon tog tjänstledigt från AB för att pla- stark läsning, vilket visade sig vara ett riknera resa till Sydamerika. Där blev hon tigt påstående. ”Var en pärs att skriva sant,
kvar flera år. Efter att ha publicerats i kapi- en tuff match att redovisa det väsentliga och
telform i seglartidning, blev första bokma- samtidigt ta hänsyn, lite av ett facit, ångesnus antaget direkt av Bonniers. Hon har ten och supandet finns med, blev delvis fragspecialiserat sig på att genom noggrann mentarisk.” Han menar att en läsecirkel i
research porträttera utsatta barn från UNT havererade för att det akademiska
tredje världen. Ett genomgående tema är Uppsala inte kunde ta till sig budskapet.
överlevnadsstrategier, nödvändiga för att Han har på succéartade klassvandringar
varken huvudpersonerna eller läsarna ska guidat i barndomskvarteren. Självbiografin flödar av patos och mörk humor.
duka under.
Foto: Marianne Garnelius
Berättarbegåvningen är medveten om
Författaren nämnde inte hur den ofattPå Alla Plan | sid 14

privatiseringsiver; en våg som sköljer över
Europa.
Apropå färska boken om korrumperat
polisvälde i sambans hemland, säger han
att ”det inte är småmysigt med mord i Brasilien.” Stridbare Kjell har alltid tagit parti
för förtryckta, rest mycket i tredje världen
där han sökt upp lantarbetare. Han behöver sina nya hem för att kunna skriva och
har ny stor familj i Brasilien. I nya familjen har ingen någon relation till böcker
eller fiktion. I Sydamerikas mest ojämlika
land saknar stor del av befolkningen allt,
fisket går allt sämre och naturen skövlas,
enligt Eriksson.
Magnus Nilsson är en rapp litteraturprofessor i yngre medelåldern som
associerar blixtsnabbt. En kul replik var
att ”95 % av all skönlitteratur handlar om
olycklig kärlek”, jämte hur glada vi ska vara
att det är Strindberg vi jubilerar, inte Heidenstam. Min vän har med stor kunskap
och självständighet studerat samtidens
och forna tiders arbetarlitteratur. ”Vi vet
vad fenomenet är, men inte riktigt hur det
ska definieras, därför intressant att laborera
med, de som har plats till offentligheten har
makten att bestämma, arbetarlitteratur är
en tradition utan kärna där saker hakar i
varandra.”

Nilsson anser att inflytelserika kritiker
är en anledning till att genren varit så unik
och stark. Vidare hävdar professorn vid
Malmö Högskola att författare är mycket
duktigare än politiker på provocerande
tankar, extra viktigt idag när marknaden
dominerar. ”Litteraturen visar oss världen,
andra saker än de som brukar beskrivas.
Författarna avmaskerar myten om det postindustriella samhället” Han skojade om att
den missmodiga tesen om arbetarlitteraturens död i hans handbok omgående blev
ogiltig efter att boken gått i tryck. In på
parnassen stormade ju prisade Åsa Linderborg och Susanna Alakoski. De följdes av
Jenny Wrangborg, Maria Hamberg, Kristian Lundberg, Johan Jönsson med flera. I
Foto: Sandra Mischliwietz
andra länder ges inte pris till arbetarförfattare, vars klassperspektiv ska överordnas
kritikers besatthet för jämställdhet.
re och att man stannar vid underhållande
Den bittre akademikern tyckte att det kulturinslag på årsmöten. Till sist också en
mesta gått fel senaste åttio åren. Hans vid- syrlig salva till andra sidan: ”svenska borräkning med arbetarrörelsen är svidande. gerligheten lämnade walkover på kulturens
”Tankesmedjor och PR-byråer är bortkastad område.”
tid, använd författarna. LO borde verkligen
Mats Hallberg
satsa på kultur. Fackförbunden borde arbeta
med identitet och värderingar. (S) har ofta
uppfattat arbetarförfattare – Folke Fridell
och Kurt Salomonsson är bra exempel – som
irriterande röster”. Han kritiserade att man
inte lyssnar på denna litteraturs företräda-

Hedrande pris till redaktören!
ABF-Göteborg som fyller seklet jämt i år, hade undertecknad och Kerstin Wennergren från Hammarkullens Folkets
Hus som gäster på årsmötet. Vi var inbjudna för att ta emot
KULTURPRISET.
Redaktören tog förstås chansen att från talarstolen hålla ett självironiskt presentations- och tacktal. Tack till alla som gratulerat till det
pris som självaste Kent Andersson och Ulf Dageby belönats med. Utomordentlige författaren Kjell Johansson anser att jag har anledning
att vara stolt. Utan tidigare redaktörens och Postens generositet hade
kanske aldrig genombrottet kommit. Generationsteaterns humoristiska show om fördomar var som en god dessert efter genomgången
dagordning. Nu håller paret som gör de utåtriktade programmen på
med planeringen inför hösten.
För mig har det under vårterminen blivit besök på litterärt symposium om kollektiv i arbetarlitteraturen, kulturpolitisk paneldebatt i
frustrationens tecken samt Folkets Scen då innehållet i antologierna
Skitliv och Hopskrivet speglades. Under den varma årstiden erbjuds
åtskilliga guidade klassvandringar. För uppdatering se deras hemsida. Bildningsförbundets avdelning har mycket god ekonomi, vilket
bland annat innebär att alla programpunkter är avgiftsfria, frånsett
just vandringarna och författarfrukostar.
Mats Hallberg
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”En uppbygglig
tidning”

Tja mina vänner, det är nog dags att
göra ett så kallat bokslut av mina berättelser om livet.
Det jag nu denna gång skriver om är
inget ovanligt i våra liv. Det som är annorlunda och varierar är hur vi bemöter
livets hårda skola. En del av oss klarar
av saker lättare än andra, det är bara att
acceptera.

Befinner mig i en ständigt kreativ
process. Overkill kallar min högra
hand det vi håller på med. Vi önskar
mer respons och medverkan från läsekretsen.
Ibland är jag lite orolig för att vi inte
förmår spegla medlemmarnas verklighet
eller eländet i världen. Girighet och maktfullkomlighet, skenhelighet och orättvisor,
korruption och klassklyftor, skatteflykt
och egoism, förtryck och rättslöshet, rasism och sexism. Lobbygrupper, både
lagliga organiserade av näringslivstoppar
och olagliga organiserade av maffian, har
enligt granskande teveprogram avgörande
inflytande i EU.
Att vissa storföretag, driftiga entreprenörer och banker kan agera som de gör
är högst anmärkningsvärt. Tänk bara på

Telia Sonera, HM och skandalomsusade
Lundin Petroleum. I praktiken följer man
inte sina etiska riktlinjer, därför att moralen underordnas vinstbegäret.
Arbetarrörelsen är långt ifrån alltid ett
föredöme, Fas 3 används där det borde
vara otänkbart. Per capita har vi lika få
sjukhussängar som i afrikanska länder,
elevers läsförmåga sjunker snabbare än
i något europeiskt land och svårt sjuka
ska stå till arbetsmarknadens förfogande.
Ändå finns mer pengar i Sverige än någonsin. Vi befinner oss på ett sluttande plan.
Hur hitta balansen mellan negativa
nyheter och eventuella fackliga framsteg?
Vill ju förmedla hopp. PAP ska vara vass i
kanterna, ha gott omdöme och innehålla
läsvänliga kvalitativa artiklar. En skarpsinnig kulturredaktör som menar att vi lyckats är John Swedenmark på Arbetet (före
detta LO-tidningen). Hans yttrande som
är rubrik på denna notis, syftar trevligt
nog på På Alla Plan.
Mats Hallberg

Denna sista berättelse handlar om min
mammas sista tid i livet. Hon hade varit
märkt av sin sjukdom i flera år. Det var
hemskt att se min mamma sakta tyna
bort. Åkte jag inte och hälsade på henne
så mådde jag dåligt, var jag där så var det
samma sak.
När jag kom dit så satt hon på sitt
rum och klappade ett gosdjur.
- Hej mamma! Hur mår du?
- Jodå, det är bra, sitter här och klappar
Håkan.
- Men mamma, det är jag som är Håkan.
Mötte hennes tomma blick. Hon hade
glömt mig men ändå inte.
Tänkte avsluta med några ord som jag
tillägnar en speciell person i vår närhet.
Naturligtvis är det riktat till alla.
Du är unik, låt ingen sätta sig på dig. Du
är lika viktig som alla andra, betyder lika
mycket.
Du kan gå med högburet huvud, du är
den du är. Du ger så många den kraft de
behöver.
Stå för den du är, Du är unik.
Vill härmed tacka alla för de positiva ord
ni har gett mig. mvh. Håkan
Håkan Bergqvist
Jobbar dag/kväll på gpt

Se EM-fotbollen live!

SEKO Klubb 630 bjuder medlemmarna på biljetter till två utvalda matcher.
Vi har 3x2 biljetter till Finland-Sverige 13/7 och 2x2 biljetter till semifinal 1 24/7.
Semifinal 1 går mellan vinnarna i kvartsfinal 1 och 4. Båda spelas på Gamla Ullevi och
matchstart är 20.30.
Skicka in nedanstående kupong till oss senast 27 juni Biljetterna kommer hem till
dig några dagar senare. Om du lägger till din e-postadress kommer ett meddelande om
du fått biljett eller ej strax efter vi gjort utlottningen. Skickas till SEKO Klubb 630,
Kruthusgatan 17, 405 10 Göteborg eller läggs i vår röda låda på Plan 4.
Jag vill delta i utlottningen av biljetter till Fotbolls-EM

q Matchen Sverige-Finland 13/7
q Matchen Semifinal 1 24/7
Namn: .........................................................................................................................
Adress: .........................................................................................................................
Postadress: ...................................................................................................................
E-Post: .........................................................................................................................
På Alla Plan | sid 16

D. G. har ordet
Lönernas andel av BNP (bruttonationalprodukten) har inte varit så liten
sedan början av 1900-talet. Årets
avtalsrörelse har inte precis ändrat
detta förhållande, snarare har löneandelen blivit ännu mindre.
Årets avtalsrörelse är i princip avslutad.
Denna gång var LO-samordningens krav
2,8 procents löneökning i ett kort ettårigt avtal. Det var inte speciellt höga krav
med tanke på de enorma profiter som görs
inom produktionen i Sverige. Trots att
kraven var väldigt blygsamma så valde IF
Metall att gå med på ett ännu sämre avtal, ett avtal som ger 6,8 procent på tre år.
Efter att detta hade slutits så var ”märket”
satt. Det är ingen som på allvar vågar gå
emot detta.
Transport tog visserligen ut en del av
sina medlemmar i en lunchstrejk, men efter en timme var den över. Själva lönen var
inte den stora stridsfrågan för Transport.
Det gällde i första hand att få större inflytande när företagen hyr in arbetskraft.
Det Transport fick igenom var några skrivningar i avtalet om att företagen först skall
förhandla med fackföreningen innan de
tar in bemanningspersonal. När det gäller
lönerna så blev det ”märket” som gäller.
Även Kommunal hade varslat om strejk.
Det var inte så att Kommunal motsatte sig
”märket”, de ville att avtalet skulle skrivas
i kronor och ören istället för procent. Parterna enades till slut om att löneökningarna i genomsnitt skulle bli 1700 kr under
en treårsperiod. Räknat i kronor är detta
drygt 100 kronor mindre än vad Transports avtal gav.
Märket är heligt
Det är bara att konstatera att LO-facken mer eller mindre har lagt sig platt för
arbetsköparna även i denna avtalsrörelse.
Visserligen finns det några få grupper
som ännu inte har slutit avtal, t.ex. det
avtal som ni postanställda arbetar under.
Tro för allt i världen inte att detta avtal
blir så mycket annorlunda än de som har
slutits. Det är treårsavtal och 6,8 procent
som gäller, möjligtvis kan det bli som för
Kommunal, att avtalet skrivs i kronor och
ören istället för procent. Och det skulle då
handla om ungefär samma summa som för
Kommunal.
För de svenska fackföreningarna är det
helt otänkbart att gå emot och ta strid för
något som är bättre än ”märket”. Skulle
någon fackförening trots allt göra det så
blir det ett enormt drev mot dem. Inte

bara från arbetsköparna, utan även från
LO-ledningen, regeringen, Medlingsinstitutet, pressen m.fl. Har väl IF Metall slutit
ett avtal så är det ingen som får ta sig friheten att ta strid för något bättre.
Trots att storföretagen gör enorma profiter och trots att vi har en borgerlig regering som hela tiden gynnar överklassen
och kapitalägarna; så väljer LO-fackens
ledning att lägga sig platt. Det är inte så
svårt att förstå att andelen fackföreningsanslutna minskar. Många ställer sig säkert
frågan varför de skall betala dyra avgifter
till en organisation som ändå inte vågar/
vill ta kampen för högre löner och bättre
anställningsvillkor.
Lönesänkning
Inte sedan 1910-talet har svenska arbetare fått en så liten del av BNP. (BNP är
det samlade värdet av de varor och tjänster
som produceras under ett år i ett land).
Detta är inget som tillkommit under regeringen Reinfeldt. Mycket skit har de
gjort men denna process startade långt
innan Reinfeldt blev statsminister.
Redan under 1970-talet började den
här politiken planeras. Den historiska
kompromissen mellan den reformistiska
socialdemokratin och borgarklassen hade
nu spelat ut sin roll och började alltmer
angrippas från höger. Nyliberalismen blev
det nya evangelium som skulle gälla. Även
socialdemokraterna anslöt sig nu till denna politik.
När socialdemokraterna återtog regeringsmakten efter valet
1982 så inledde de med
en stor devalvering, med
det uttalade syftet att sänka
lönekostnaderna och öka
vinsterna. Den dåvarande
finansministern, Kjell-Olof
Feldt, har sagt att syftet var
att få fart på investeringarna. Han medger också att
detta inte blev resultatet.
Trots detta så fastslog socialdemokraterna att det var
denna, nyliberala, politik
som skulle gälla.
Under 1980-talet så
sjönk reallönerna med 0.4
procent och aktiekurserna
steg med över 400 procent.
1991 beslöt socialdemokraterna att överge den fulla
sysselsättningens
politik
och istället skulle det vara
inflationsbekämpning som
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gällde. I början av 1990-talet så öppnade
även socialdemokraterna för ett svenskt
EU-medlemskap.
När sedan Sverige blev medlem i EU
är det lagstadgad högerpolitik som gäller. Skattereformen i början av 1990-talet
och skattesänkningarna under regeringen
Reinfeldt är också exempel på den nyliberala politik som gynnat kapitalägarna och
överklassen. Resultatet har blivit att lönernas andel av BNP har blivit allt mindre
under de senaste 30 åren, samtidigt så har
vinsterna i storföretagen och aktiekurserna
rusat i höjden.
Tyvärr så är det bara att konstatera att
de fackliga organisationerna har medverkat till genomförandet. Genom att hela
tiden acceptera den nyliberala politiken
och att aldrig ta strid för medlemmarnas
lön er och arbetsvillkor, så har denna högerpolitik kunnat genomföras. Samtidigt
som arbetarna har fått allt mindre del av
det som produceras så har överklassen blivit allt rikare. Vill vi verkligen ha det så?
Med dessa små, små ord av kärlek så ber
jag att få önska alla läsare en riktig skön
sommar..

D.G = Den Gamle

Gästkrönikör:

Anna Palmér
För drygt 6 år sedan tillträdde en
borgerlig regering. Sedan dess har
vi sett en hård attack på den svenska
modellen och en ännu hårdare attack på de personer som är utanför
arbetsmarknaden.

Vår näringsminister vill möta arbetslösheten med att sänka ingångslönerna.
Vem tror att det kommer att ge fler
jobb?
Samtidigt har mängder med människor
utförsäkrats från sjukförsäkringen de senaste åren,
Vem tror att de har blivit friska av detta?
Vi tror inte att människor väljer att låta
bli att jobba. Vi tror inte heller att människor låtsas vara sjuka för att kunna sitta
hemma och lyfta sjukpenning. Arbetslösheten är inte ett individuellt problem,
utan samhällets.
Vi begriper att de pengar regeringen
satsar på att höja företagens vinster, via
sänkta arbetsgivaravgifter och momssatser, istället borde gå till att upprusta våra
ungas utbildning.
De skulle ha gått till investeringar i infrastrukturen. De skulle ha gått till forskning och utveckling, till att
konkurrera med kunskap, kvalitet och
kreativitet istället för med låga löner.
Men värst av allt är Fas 3, där företag
kan håva in 5000 per månad för att ”sysselsätta” en långtidsarbetslös. Det finns
företag vars enda affärsidé är att ha så
många platser att ägarna kan leva gott på
det, medan personerna som är sysselsatta i
verksamheten får usel ersättning.
Är inte bara ett slöseri med mänskliga
resurser, det visar också på en taskig människosyn. Över 34 000 är inskrivna i Fas 3.
Samtidigt som Fas 3 nu likt en gökunge
sysselsätter allt fler, både arbetslösa och
arbetsförmedlare så har möjligheten att
få en arbetsmarknadsutbildning minskat.
Utbildning och en rejält ordnad praktik
är de två bästa vägarna till den kompetens
företagen behöver.
Är då verkligen allt så illa?
Visst har väl de flesta det ganska bra,
nog har de som har ett fast jobb fått mer
i plånboken?
Visst är det så och det är finns ingen vilja
att förändra den bilden.

Utdrag ur hennes Första Maj-tal i Falköping 2013

I ett socialdemokratiskt Sverige så är
skillnaden vilket fokus vi har. Vårt fokus: ett samhälle där alla är med, inte
2/3 delar.
Vi socialdemokrater kommer att satsa
mest på de som har behov, istället för på
de som redan har det bra Vi förstår vad
som skapar framtidstro och tillväxt.
Det är ett problem att regeringen ensidigt stöttar de som redan har det bra.
Det är ett problem att resurser som
borde användas till utbildning, infrastruktur och till att utveckla näringslivet; istället används till att vi välbeställda ska få ännu mer pengar att handla
för.
Allt färre arbetslösa får ersättning från
a-kassan, i dag är det bara 3 av 10, allt
fler tvingas ta hjälp av de kommunala systemen för att överleva. Av de som söker socialbidrag har allt färre sociala problem, de
är ”BARA” arbetslösa eller utförsäkrade.
Även de sociala nätverken utnyttjas
hårt. Vuxna barn tvingas bo kvar hemma
och låna av sina föräldrar. Om en i familjen är arbetslös får den som har jobb en
orimlig försörjningsbörda. Den som har
en fattig äldre mamma eller pappa hjälper
ofta till med pengar, tid och omsorg, eftersom kommunerna inte klarar sitt uppdrag.
Det vi ser nu är en väg mot absolut
orättvisa där samhället träder tillbaka. Direktören betalar mindre i skatt per krona
än den som är arbetslös, föräldraledig eller
pensionär.
Istället för att skillnader överbryggas,
växer de för varje dag.
Istället för att rusta Sverige för framtiden, vill regeringen sänka människors förväntningar och trampar därmed på deras
värde.
Ordnar sig allt bara Stefan Löfven
blir statsminister?
Blir det snabbtåg och motorväg och
massor av jobb? Nej, det är inte så enkelt.
Vi kommer behöva mycket tålamod. Jag
kan lova att det blir bättre, men väldigt
mycket av vad den borgerliga regeringen
har genomfört, kommer det ta lång tid att
göra något åt.
Det vi måste börja med är att skapa förutsättningar för fler jobb. Det gör vi genom investeringar och framtidstro, satsa
På Alla Plan | sid 18

stenhårt på en bra skola och att vuxna har
möjlighet att lära nytt och lära om när det
behövs. Vi ska verkligen erbjuda möjligheten till ett livslångt lärande.
Det finns idag ingen arbetsmarknad för
den som saknar grundskolebehörighet,
knappt ens för den som inte gått ut gymnasiet. Det är där vi ska lägga krutet. Att
alla unga får en färdig utbildning.
Självklart ska dumheter som Fas 3 upphöra. Är du arbetslös ska du få en individuell prövning och en plan så att du har
möjlighet att ta de jobb som finns.
I skrivandet stund är det 471 dagar kvar
till riksdagsvalet. Vi ska inte bara prata om
vilket Sverige vi lever i efter drygt 6 borgerliga år, utan också om vilket Sverige vi
vill ha i framtiden.
I det landet ska arbetslinjen betyda att
alla som vill och kan har ett jobb, inte att
piska de som saknar jobb.
I det landet mår barnen bra och får en
god grund i livet, på lika villkor.
Framför oss väntar en svår uppgift, men
vi kommer att vara glada över att få bygga
Sverige starkt igen. Vi socialdemokrater
ska vinna valet 2014, men det är således
inte valet som är vår stora utmaning, utan
att med glädje och kraft skapa en bättre
framtid för hela Sverige.
Anna Palmér
Ombudsman LO Västsverige
Kortat och redigerat till skrivspråk av red.

Den europeiska ekonomiska krisen
Den europeiska ekonomiska krisen Arbetslösheten i Europa har nått nya
är nu inne på sitt sjätte år. Två förkla- toppnivåer. I Spanien och Grekland
överstiger arbetslösheten 25 procent.
ringar till krisen är särskilt centrala.
För det första har skattebetalarna i många Allt fler europeiska politiska företrädare
europeiska länder tvingats rädda falleran- ställer nu krav på ett stopp för den misslyckde banker vilket har gjort att de offentliga ade åtstramningspolitiken. Istället vill man
skulderna i dessa länder har skjutit i höjden. att de långsiktiga tillväxtfrågorna ska betonas tydligare. Ett sådant exempel är Italiens
För det andra finns det stora oba- nyutsedda premiärminister Enrico Letta.
lanser
i
konkurrenskraft
inom
eurozonen. Det avspeglas i att Europeisk nedskärningspolitik förlorar
exempelvis Tyskland har haft ett stort by- också stöd i forskningen. Under de setesbalansöverskott medan exempelvis Spa- naste åren har EU-kommissionen förenien har haft stora bytesbalansunderskott. språkat en hårdhänt åtstramningspolitik
bland annat med hänvisning till forskDen akuta krisen för euroområdet utlös- ning av ekonomerna Carmen Reinhart
tes när Greklands allvarliga ekonomiska and Kenneth Rogoff. Men nu visar det
sig att Reinhart och Rogoffs resulproblem blev allt mer kända. När det
tat baseras bl.a. på räknefel i Excel.
politiska systemet i EU visade
sig vara oförmöget att finna
Jag menar att det är hög tid för
en kraftfull lösning på
Europa att lämna den misslyckade
Greklands problem så steg
ekonomiska åtstramningspolitiken.
marknadsräntorna snabbt
Det betyder inte att reformtakten i
även i andra euroländer
Europa ska sänkas. Tvärtom
som uppfattades som
måste den höjas. Men Euekonomiskt
utsatta,
ropa måste byta
såsom
Portugal
fokus från kortoch Irland. Till
siktiga
bespaslut
tvingades
ringar till långett halvhjärtat stödsiktiga reformer. Låt
paket till Grekland fram från EU
och IMF. Det har därmed följts av stöd- mig peka på två centrala områden.
paket till Portugal, Irland och Cypern.
Stödpaketen till ”krisländerna” har följts av
hårda krav på offentliga åtstramningar. Syf- Bankreformer
tet med åtstramningarna var att stärka för- En central förklaring till krisens djup är
troendet för ländernas betalningsförmåga. bristen på europeisk reglering av banker. Det är hög tid att omreglera hela
Men åtstramningspolitiken har inte fung- banksektorn. En europeisk bankunion
erat. Tvärtom så har åtstramningarna bi- bör komma på plats så fort som möjligt.
dragit till att försämra den ekonomiska Den bör innehålla gemensamma verktyg
utvecklingen och har bidragit till att län- för att reglera, övervaka och avveckla
dernas skulder som andel av BNP har ökat. europeiska banker. Banker som tar hög

risk, och därmed riskerar orsaka stora
skador på den reala ekonomin, bör betala
höga offentliga straffavgifter. Banker bör
förbjudas att ägna sig åt handel i värdepapper för egen räkning.
Strukturreformer
Europas globala konkurrenskraft behöver
förstärkas med breda strukturreformer.
Många länder i Europa behöver genomgå
stora förändringar. Skattesystem måste
ses över och reformeras. Investeringar
som bygger produktivitet måste sättas i
fokus. Pensionssystem måste reformeras i
flera länder. Välfärdstjänster måste byggas
ut så att kvinnor kan jobba.
****
Den nuvarande ekonomiska åtstramningspolitiken inom Europa har misslyckats. Det är hög tid att fokusera på
långsiktiga reformer som ger tillväxt och
jobb.

Torbjörn Hållö
LO-ekonom

Facktuellt om Stefan Löfvens (s)vaga svar
Kommer ni ihåg min mejlintervju Lena Jansson, Lars Johansson med särskilt terade i Facktuellt 1/2013 min intervju.
med Socialdemokraternas ordföran- ansvar för postfrågor (som besökte GPT i Rubriken löd ”Oraklet från Sveavägen
början av december) och på Hillevi Lars- har uttalat sig” och ”blänkaren” avslutades
de i nummer 4/2012?
Jag såg ett värde i en fråga, fylld med son som bjudits in av terminalsektionen i med "??????"
påståenden, om vår arbetsgivare. Utan ex- Malmö. Hade de vidtalats hade vi troligen
Mats Hallberg
akt kännedom blir slutsatsen, att Löfven fått substans, istället för allmänt resoneinte konsulterat sakkunniga inom partiet. mang. Redaktören för SEKO:s kampskrift
Tänker på vår tidigare gästkrönikör Eva- på Stockholms brevterminaler kommenPå Alla Plan | sid 19

Arbetarlitteratur presenteras:
Stål (2010) - Roman av Silvia Avallone

Har blivit hög tid att gå bortom landets gränser. 80-talisten Avallone
har nominerats till pris i Italien och
mycket välförtjänt blivit en bästsäljare. Hennes grymma utseendefixerade fiktion, har hyllats av Åsa
Linderborg och Åsa Beckman, varit
reafynd och gått som radioföljetong.
När man träder in i de två brådmogna tjejernas sexualiserade värld är
man fast.
Anna och Francesca är två snart 14-åriga
bästisar som delvis är varandras motsatser,
vilket innebär att vänskapen utsätts för
påfrestningar. De är utrustade med farligt bländande skönhet och en stark vilja,
samtidigt som de är fjättrade vid familjer
där kvinnomisshandel, slitsamt jobb och
ekononiska brott är legio. Perspektivet
vidgas då vi får ta del av handlingar och
tankar från åtskilliga i tjejernas omgivning.
Miljön är industriort i Toscana med utsikt
mot till synes ouppnåeliga turistön Elba.
Anmärkningsvärt är att det dröjer långt
in romanen innan vi får några skolinteriörer. Huvudpersoner och intrig ger mig
lite vibbar av Fucking Åmål, Diva och
Ingenbarnsland. Språket är smidigt och

översättningen lysande.

sida. Det klara
och livfulla
Fabriksjätten härskar
landskap som
Författaren har gedigen kunskap om tillhörde fatillverkningen av räls vid stålverket som miljerna på
tvingats rationalisera. Alla detaljer om det s ö n d a g s e f nedbrytande arbete de anställda tvingas termiddagen.
underkasta sig känns trovärdigt skildrade. Det är det som räknas. En
”Och han höll noggrant reda på stålets ny skinande blank bil, träd och hus som
temperatur. Tittade både tre och fyra gånger speglar sig i motorhuven. Det är tecknet på
på termometern. För att vara säker. För att framgång.”
sköta sitt arbete ordentligt. Han andades in
De vackra långbenta döttrarna drömkoks i djupa andetag, var noggrann, tappade mer om att bli akademiker respektive mointe koncentrationen medan han gjorde sam- dell. Då det i romanen inte existerar några
ma rörelse i åtta timmar.”
föredömen, vill jag påstå att de stundtals
Det finns alltid grader i helvetet. Ales- blir odrägligt medvetna om hur de kan
sio, småfifflande storebror till en av tje- förhäxa alla i sin närhet. Kanske är det ett
jerna, kör travers hög på droger och inuti sätt att behålla kontrollen, att försöka behörselskydden dånar hardcoremusik. Han stämma villkoren själva, fast de inte kan
har också lyckats ha ett förhållande med hindra andra att ständigt betrakta deras
en elegant kvinna som kommit tillbaka i knoppande kroppar.
egenskap av personalchef.
Båda arbetarna går förresten ett gruvligt Ytan alltför avgörande
öde till mötes. Männens oanständiga beBerättelsens motor är den komplexa reteende kanske kan ursäktas något av den lationen mellan tonåringarna, vars samvastenhårda svettiga tillvaron på företaget. ro abrupt avbryts när Francesca vill bejaka
Men ett samhälle som införlivat tutt-tv, sin lesbiska läggning och Anna går hela
Berlusconi och maffiaekonomi, verkar vägen med en underskön uppdykande
ha gett upp tanken på att kompis till brorsan (han jobbar också på
skapa det goda gemen- stålverket). Fram till dess har de upptäckt
samma samhället.
egna gömställen, exponerat sig på stranden till fädernas fasa samt hårt sminkade
Att styra eller styras
prövat poser i badrum med öppet fönster.
Mammorna i de två De njuter av den manliga blickens uppfamiljerna som är mest hetsning.
i fokus förfogar knappt
Under en tid lever de i separata univeröver sina liv. Genom att sum. Anna studerar för att kunna läsa vivara bundna till att ta dare. Hennes forna bästis vill väcka avund.
hand om sin familj har Hon skaffar sig oväntad väninna och väljer
de förfallit i förtid enligt att göra formidabel succé som strippa. I en
Avallone. De har besku- betagande slutscen återförenas tjejerna, de
rits sin frihet, är beroen- som har sådan glupsk aptit på livet.
de av makens humör och
Fixeringen vid flashiga attribut, en senförmåga att försörja dem. suell uppenbarelse och cool stil är ganska
Den ena städar och har besvärande och ovan för svenska läsare.
ett politiskt engagemang Tyvärr genomsyrar det antagligen Italien,
medan den andra kvin- ett mecka för mode som nu genomlider
nan i sin förtvivlan inte stor kris. Åsa Linderborg beskrev den
klarar av att ta emot hjälp. mogna debuten som en berättelse om misRadikalisthustrun som är skildrad med ömhet och respekt. ”En
upplyser dottern om att inkännande roman om två flickor som inte
det finns en samhällsklass har något annat än varandra.”
befolkad av parasiterande
lata skitstövlar, har en
Kultur-Mats
frånvarande
desperat
make som söks av polisen.
Denne självbedragare filosoferar så här:
”Nu var också han på rätt
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Uppskattad avtalsutbildning!
Den 13 maj körde vi en avtalsutbildning med enbart
deltagare från ODR. Kent Nordqvist från klubb Posten
Göteborg höll i utbildningen. Sedvanligt assisterade
vår duktige studieorganisatör Èlodié Aragón-Kristoffersson med det praktiska

UTBILDAR
Försäkringar, familjejuridik och konsumenträtt
En dag där Folksam, Fonus och Konsumentverket är inbjudna att informera
inom sina specialområden samt svara på deltagarnas frågor.

Arbetsmiljö - Stresshantering
Vi upprepar succén då alla inte hade möjlighet att vara med förra gången.
Syftet med utbildningen är att ge dig en inblick hur lagstiftningar reglerar arbetsmiljöns situation på arbetsplatsen, samt hur stressen påverkar oss.

Pensioner
Självklart fortsätter vi med pensionskurserna.
Är du intresserad av att deltaga i något av ovanstående kontakta klubbens studieorganisatör Elodie Aragón Kristoffersson, telefon 0706-917924, e-post
elodia.k@gmail.com
Allt är intressebaserat, det ni vill ha genomför vi. Datum och tider planeras först
när vi fått in tillräckligt många intresserade. Vi är öppna för fler förslag om utbildningar. Hör av dig till Elodie!
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Adress o telefonlista
SEKO Väst, Avdelningsexpedition:

Må-To 9.00-16.00 Fre 9.00-15.00
Lunchstängt 11.30-12.30
Fjärde Långgatan 48
A-kassa och medlemsavgift tel 0770-45 79 00
www.seko.se/Avdelningar/Vast
SEKO Göteborg Klubb 630:

Göteborg Postterminal plan 4
405 10 Göteborg
klubbexp. tel 031-15 62 31
www.sekopt-gbg.se
Ordförande
Förhandlingar, rehab, diciplinärenden, arbetsmiljöansvarig , samv. Terminal
Lena Liifv
tel 010-4361735, SMS: 0768-15 07 18
e-post lena.liifv@posten.se
Sekreterare
information, schema, arbetstider
Jan-Anders Lindqvist
tel 62 38 76 mobil 0708-73 52 02
e-post jan-anders.lindqvist@seko.se
Kassör
Schema, arbetstider
Solweig Kalén
mobil 0768-772228
e-post solweig.kalen@comhem.se
Studieorganisatör
Allas lika värde. Ungdom
Èlodié Aragón-Kristoffersson
mobil 0706-91 79 24
e-post elodia.k@gmail.com,
elodia.aragon-kristoffersson@posten.se
Avtal, fackligt/politiskt,
Hans Skog
tel 0703-22 80 15
e-post hans.r.skog@posten.se

”

Försäkringar, pensioner, ungdom. Allas lika
värde.
Håkan Bergqvist
tel 0707-29 91 97
e-post: hakan_bergqvist_63@hotmail.com

Vill ni hålla er uppdaterade?
Numera anslås protokoll
från Terminalsamverkan
och Produktionssamverkan i
informationsrummet bredvid snurran. Ta
gärna kontakt med oss vid frågor.

Outhärdligt!

I förra På Alla Plan fanns det en artikel
om Outhärdliga Ministrar som var
outhärdligt jobbig att läsa i tryck. Här är
den mer lättläst:

"Och så grillar vi lite korv i dag”. Ett uttalande i radio 25/2 av en omsvärmad kändis
med kusligt stor makt och orimliga förmåner. Antingen skrattar man åt hennes
floskler eller blir förbannad.
Bottenbetyget på näringsminister Lööf motsvaras av Expressens överkorsade geting Den
grandiosa självbilden och oförmågan att lyssna,
Vice sekreterare
delar hon med flertalet kollegor. Jag har åtskilredaktör På Alla Plan, kultur, samverkan Proliga vänner på Facebook som talar om att de
duktion
skriver interpellationer i riksdagen, med hopp
Mats Hallberg
om att få svar förstås. Antagligen gagnar frågan
tel 0734-40 13 39
deras sak, fast ansvarig minister nästan utan
e-post mats.hallberg@hotmail.com
undantag slingrar sig bort från ämnet.
Av intresse printade jag för några sedan ut en
Susanne Mossberg
interpellation ställd till kulturministern. KunSamverkan Produkton
de med stigande vrede läsa god dag yxskaftTel: 0702-912703
fraser över närmare fjorton(!) sidor. Politikerna
e-post: susanne.mossberg@posten.se
på högsta beslutande nationella nivån, borde
bli disciplinärende om de ständigt förolämpar
SEKO ombud ODR
medborgare och frågeställare. Oppositionens
Enver Cakir
företrädare är inte alltid bra på att svara för sig
mobil 0704-94 13 91
och agerar inte alltid klokt, men situationen
har nu blivit helt oacceptabel.
GPT Huvudskyddsombud
Arbetsmarknadsministern kör sitt race, moGertrud Ivarsson
difierar inte lagd politik, trots larm om utnytttel 010-4361668, SMS: 0768-15 04 83
jande av arbetskraft, Fas 3-stolligheter och vare-post gertrud.ivarsson@posten.se
selvåg. Intervjuas hon live lyssnar jag inte klart,
prioriterar hellre mitt välbefinnande. Den
ODR Skyddsombud
avgående/avsatte försvarsministern Tolgfors
Zvonko Oroz
orerade omständligt osanna påståenden på sin
mobil 070-751 20 81
sista stora presskonferens.
Två socialförsäkringsministrar ur Alliansen
parodieras i Den flygande handläggaren på
Folkteatern, något de förtjänar. Kommunikationsministern har inte gjort någon boende i
Västsverige glad. Och den kyla vår känslokalla
statsminister sprider omkring sig, tvingar mig
som redan är frusen att stänga av när han förekommer i media.
Red.
Vice ordförande
Försäkringar, pensioner, schema och arbetstider, samverkan Terminal
Anette Gunnarsson
tel 0739-87 80 22
e-post anette.b.g@hotmail.com

Citatet

”

"I åtminstone ett hade vi uppnått gemensam åskådning:
att levandets utgångspunkt borde för alla människor vara lika,
ingen född till varken härskare eller träl." "
(Ur Gunnar Adolfssons bok Människobukett från 1981)
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TÄVLING
Hur är det med din yrkeskunskap?
1. Hur många två-positionsorter finns det i Sverige? Stockholm, Göteborg och Malmö räknas inte.
1 16		
X 18		
2 23
2. Vilken är maxlängden för ett brev, ej rulle?
1 400 mm
X 500 mm
2 600 mm
3. Vilket är Sveriges lägsta postnummer med 5 siffror?
1 100 03
X 100 07
2 100 12
4. Vad hette Generalpostdirektören som lanserade postnummer-systemet för svenska folket?
1 Ove Rainer X Nils G Hörjel 2 Ulf Dahlsten
5. Vilket år kom självhäftande frimärken ut i Sverige?
1 2000
X 2002 		
2 2007
6. Vad heter Postkakan som är en klassiker från Wien?
1 Apelsintryffel X Sacher		
2 Postnöt
7. Vilket är utlands-prefixet till Åland?
1. AX		
X BX		
2 AD
8. När startade Det Nya Brevnätet?
1 1 april 1995 X 1 oktober 1996 2 1 april 1996

Svaren skall vara oss tillhanda senast den 26/8. Priser:
Biobiljetter
Bland alla svarande lottas ett extrapris ut till den som
kan ange vem som konstruerat tävlingen denna gång.
Skicka in svar till: SEKO Klubb 630
		Kruthusgatan 17
		
405 10 Göteborg

Rätt svar och vinnare på tävlingen i nr 1:
1-Thailand, 2-Tulpaner, 3-LO, 4-Potatis, 5-Del av regeringen,
6-Angered, 7-Torbjörn Nilsson, 8-Sundsvall
Vinnare blev: Meliha Harbas, Jan-Gunne Andersson och Eva
Mickelsen, grattis!

SVAR:

Namn: ________________________________________
E-post: _______________________________________
Adress: _______________________________________
Tävlingskonstruktör är: _________________________
På Alla Plan | sid 23

1
1
2
3
4
5
6
7
8

X

2

Avs: SEKO Väst Klubb 630
405 10 Göteborg
tel: 031-15 62 31

Motståndets estestik

Avgift
betald
Taxe perque
Sverige

Jag går längs de öppna vatten
och ser kropparna flyta upp från det
tjugonde seklet.
Vintersolen står lågt och reflekteras
i fönstren på Strandvägen.
I dessa fönster finns inga julstjärnor.
Överklassen behöver inget evangelium.
De lever redan i livet efter detta.
De fruktar intet. Staden är deras.
De är inte längre ens feta;
i denna världsdel är fetma tecknet på
fattigdom.
Denna låga sol bländar. Och för första gången
sedan 1789 finns inget revolutionärt hot mot det
kapitalistiska systemet. Det är ensamt.
Det expanderar. Det spricker sönder
endast inom varje människa.
Vågorna av TV-reklam
sköljer genom trappuppgångarna.
Högar med trasiga kartonger utanför hissarna.
Desperationen är helt och håller privatiserad.
När detta hot försvann visade
kapitalet sitt rätta ansikte.
Genom Nord och längs alla vägar
i Syd härskar girigheten.
Trehundra dollarmiljardärer tjänar
mer än halva jordens befolkning.
Politiker är självutplånade rester av folkvalda.
När de öppnar munnen formas
deras läppar till böner.
Förnedringsriterna har blivit så
självklara att de tas för
realism, förnuft, ansvarstagande.
Göran Greider
Ur diktboken Världen efter kommunismen, 2000
Denna tidnings redaktör har deklamerat dikten stående på en stol under facklig
ungdomsträff.

