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Tredje delen i antologiserien Folk-
rörelse på arbetsplatsen har samlad
legal aktion som tema. Det handlar
om mer eller mindre Iyckade me-
toder alltifrån övertidsblockader
till strid om shorts som del av som-
maruniform. Målet är att få till stånd
nödvändiga förbättringar. Skrev om
tidigare delar i PAP 2l-13.

Lyckad brevbärarkamp
Antologin är extra hett stoff i och med

wå bidrag från brevbärare som fätt nog.

Första fallet är från 90-talet när betinget
togs bort och utspelas på ett kontor på Sö-

dermalm. Bakgrunden till en genomford
övertidsblockad var omänskligt utökade
distrikt, vilket innebar att man måste stan-

na kvar efter ordinarie arbetstid. Facket var
wungna att hänvisa till fredsplikt. Men
med hjälp av namnlistot möten, skrivel-
ser, rimligt arbetstempo och total enighet;

kunde personalen inkassera en seger efter-
som fer brevbärare anställdes.

Mindre lyckad brevbärarkamp
Den andra berättelsen från Skärholmen

återges av trappsnigeln och aktivisten
Gunnar \Westin. I ett skede for några år se-

dan var det nära att vanmakt tog överhand,

då man inte visste när man var klar for da-

gen. Man slutade stressa genom att åter-

vända med i forekommande fall outdelad
post och initierade övertidsstopp. Mot par-
ren var tåImodig, I slutänd.an splittrades

de protesterande och fer anställdes inte
trots att det ofta var kaos.

Allt slutade ändå inte i moll. Med Seko:s

bistånd kunde den omhuldade fredagsfru-
kosten behållas och wå omtalade demon-
strationer genomfo rdes.

Utveckla strategi
Redaktören for Slutsnackat skriver att

det drabbade kollektivet måste agera uti-
från en uwecklad strategi. Saxat ur ett tal
till sjuksköterskestudenter som drev kam-

panjen inte-un de*24 000- i-lön:
"f arbetsliuet far ui inte bcitne uillkor fi)r

att det är synd. om oss eller f)r att någon an-
nan räd.dar oss. Vi han inte fa något annat
äru det ui sjrilua cir beredda att slåss fir./Man
kan kcimpa for sina gemensamma irutressen

äuen om mdn tycher olika om en massa An-

nat. "

UngePår samma yrkesgrupper fu repre-

senterade som i tidigare delar. Här finns
forutom inifrånskildringar från nämnda
sjuksköterskor, SJ-anställda med utökad
helgtjänstgöring, bagare med forsämrade

lönevillkor och personliga assistenter

utan månadslönens fordelar. Det ges en

beskrivning av de turer som beskrivits i
pressen om sjukskötare på barnintensiven
i Lund som mangrant lämnade in sina

uppsägningar.

Avgörande med sammanhållning
Efter läsningen note rur jag hur sega och

vanskliga striderna är och hur avgörande

det år med sammanhållning. Märk väl

enstaka anstiftare ska inte bana väg utan

samfållt agerande * melodin. Samman-

fattningsvis en bok med engagerande e{a-
renheter från ett hårdnande arbetsklimat.

"Det är inte så att arbetsgiaarnd uill fi bort

stress och press - de uill bara slippa betalafi)r

d,et" (replik från sopgubbar som skulle bli
av med sitt ackord).
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