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ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

som vi har få mandat av er a bevaka. Det är det vi
håller på och gör! Om det är fel då har vi gjort mycket
fel.

HNS 2 ‐ förhandlingar avslutade

F

örhandlingarna om upp‐
sägningarna är färdiga. Det
blev 34 personer som får sluta
mot sin vilja. Sen digare har
beviljats 26 företagspensioner,
15 avgångsvederlag och 9 per‐
soner som valt a sluta själva eller blivit ålderspens‐
ionärer. Totalt är det inom kollek vet 84 personer (82
Pappersmedlemmar) som kommer a sluta jobba på
bruket fram ll årsski et. Överenskommelsen inne‐
fa ar även 16 undantag från turordnings listan.

Nu är processen över och vi måste ta hand om både
de uppsagda och de som är kvar på bruket. Arbetslivs‐
resurs har påbörjat si arbete och kommer a boka
de första mötena med de uppsagda. Det första in‐
trycket är a det nya omställningsföretaget är mer
professionella än de förra. Vi tror på dem och önskar
a även ni som är uppsagda gör det och ger Arbets‐
livsresurs en chans a hjälpa er.
Nerdragningen kommer påverka kompetenssprid‐
ningen nega vt. För a jämna ut den kommer företa‐
get behöva omplacera folk och det kan påverka indivi‐
dens livskvalité. Därför är det jä evik gt a perso‐
nalavdelningen gör e bra förberedelsejobb och ge‐
nom e konstruk vt samtal hi ar lösningar som inte
skapar drama k.

Är ni nöjda ‐ frågade NT journalisten mig två dagar
e er a förhandlingarna avslutats. En svår fråga a
svara på, tänkte jag! Hur kan vi vara nöjda när 32
medlemmar tvingas lämna bruket! Jo, men det kunde
slutat med a 124 gå hem ‐ envisades journalisten.
Nej jag ville inte svara på den frågan ‐ vi låter våra
medlemmar bedöma om vi har gjort e bra jobb eller
inte. De är de enda som kan utvärdera oss.

Vi behöver alla några lugna år för a hi a llbaka ll
trygghet och glädje. Vi behöver d för a planera bru‐
kets posi va fram d. Organisa onsförändringen var
omfa ande. En trygg och lugn arbetsmiljö är det
enda möjliga alterna vet som säkerställer a föränd‐
ringarna faller i god jord. Nu går det bra igen för oss
rent ekonomiskt. Vi har rä pale av produkter, kun‐
nig personal och nöjda kunder. Det borde vara en bra
grund a stå på. Vi vill prata utveckling istället för av‐
veckling.

HNS‐processen var tung och slitsam för alla oss. I mer
än tre år bro ades vi med nerdragningar. Över 300
jobb försvann på kollek vsidan. Organisa onen slim‐
mades i två steg och vi hamnade i e läge där färre
antal anställda producerade mer papper och dessu‐
tom levde i konstant rädsla a inte vara bland de som
sägs upp. En fruktansvärt jobbig arbetsmiljö.

Byggnads

De sista månaderna kunde man höra från de oseriösas
mun a Pappers förhalar processen och sä er käpp i
företagets hjul . Men man vågade inte konfrontera
oss. De ville istället påverka er medlemmar a vända
ryggen mot oss. De lyckades inte för a ni gav oss så
mycket stöd just då när vi behövde det som mest. Till
dessa fega munnar vill vi säga a vi inte är e gäng
buﬄiga och ansvarslösa idioter som njuter av a djäv‐
las med företaget. Vi är måna om företaget och har
e stort intresse a vårda det e ersom det är vårt
levebröd. Men ‐ vi är framförallt måna om er, Pap‐
persmedlemmar. Lagar och avtal ger er rä gheter

Nu är det bestämt a ISS tar över byggnads! Vi bad en
oberoende konsult granska beslutsunderlaget. Han
kom fram ll a det råder en stor osäkerhet om
outsourcingen kommer a resultera i en besparing.
Beslutet uppfa as därför mer som strategiskt än eko‐
nomiskt. Konsulten föreslår i sin rapport a man un‐
der e års d prövar a driva byggnads i egen regi
med å a anställda precis som ISS tänker göra. Först
då skulle man få en rä uppfa ning om de fak ska
kostnaderna. Vi försökte få företaget acceptera kon‐
sultens förslag men lyckades inte. Man var inte kom‐
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AVTAL 2012 ‐ TIDPLAN

F

örra avtalsrörelsen slutade med a de nya avtalen
hade olika avtalsperioder d v s löp derna för avta‐
lens gil gheter. Nu har emeller d LO‐förbunden inom
Facken inom industrin och tjänstemännens organi‐
sa oner inom FI enats om en gemensam avtalsperiod
så a förhandlingarna ska kunna föras gemensamt.
Tidplanen ser ut så här:

promissvillig i den här frågan. Verksamhetsövertagan‐
det kommer ske den 1 september.
Alla anställda kollek vare på byggnads kommer erbju‐
das en möjlighet a gå över ll ISS. Pappers har am‐
bi onen a även i fortsä ningen organisera de an‐
ställda på byggnadsavdelningen. Men det är de själva
som genom sin organisa ons llhörighet bestämmer
om det kommer bli Byggnads eller Pappers som kom‐
mer a få avtalsrä en.

15 feb ‐ Pappers genomförde två lönebildningskonfe‐
renser (se PM nr 1)

Valsverkstad
April ‐ Facken inom industrin (FI) håller konferens

Företaget har beslutat a lägga vår egen valsverkstad
i malpåse. Fortsä ningsvis vill man driva valshante‐
ringen med Metsos hjälp genom e serviceavtal. Före‐
taget tror a man genom den här åtgärden kommer
a öka kvalitén och sänka kostnaderna. Förändringen
kommer inte a leda ll uppsägningar. I skrivande
stund har vi inte tagit ställningen i frågan.

Maj ‐ Distriktsmöten inom Pappers. Avtal 2012 på
dagordningen.

Maj ‐

LO samlar ll Avtalsråd

Hamnen

Aug. ‐ LO:s styrelse summerar läget

Hamnen kommer även fortsä ningsvis a drivas i Hol‐
mens regi. E vik gt och posi vt beslut som fabriks‐
ledningen fa ade. Mer om det kan ni läsa på sidan 4.

Aug. ‐ FI ‐ Facken inom industrin fastställer sin
pla orm

Aleksandar
29 aug. ‐ Extra representantskap inom LO

ROBERT NYBERG

30 aug. ‐ Pla ormen för avtal 2012 fastställes

5 sept. ‐ FI sä er siﬀror på kraven

7 sept. ‐ Pappers håller e extra förbundsmöte
29 sept. ‐ kraven överlämnas mellan parterna

1 dec. ‐ avtal klart eller risk för konflikt
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FRÅN KAJKANTEN

Hannele i hamnen 8 april 2011

A

pplåder mö e platschef Hannele Arvonen när
hon fredagen den 8 april i hamnens matrum
meddelade a Hallsta pappersbruk tänker fortsä a
driva verksamheten i egen regi. Det är e bra beslut
och då inte bara u från a vi får vara kvar som Hol‐
men‐anställda. Vi tror a det är e rik gt beslut även
u från ekonomiska och verksamhetsmässiga krav. Det
blir inte billigare med en entreprenör och ingen dj‐l
slår oss på fingrarna när det gäller a lasta papper –
där vi är proﬀs!!

dagar före schemat. Onsdagen den 30 mars kom det
första kvällståget enligt Rail 11, visserligen aningen
försenat ‐ men det kom. I och med a bilutlastningen
minskat så har utrymmet för järnvägslastning ökat
dag d vilket i sin tur medfört a vi hinner lasta 12
vagnar under dagen och på det sä et undviks behovet
av kvällslastning. De a kan naturligtvis förändras
framgent. De problem som finns runt järnvägen är nu
framför allt behovet av e ny lok och önskvärt är
också e större spårområde.

Förhoppningsvis kan vi nu för en längre d framöver
slippa oroa oss för nya hot om outsourcing och istället
koncentrera oss på jobbet.
Förändringarnas d är dock inte förbi. Vår sek ons‐
chef Herman Leife avslutar sin anställning. Från klub‐
bens sida har samarbetet med Herman fungerat bra
och vi beklagar a han slutar. Kanske vågar vi hoppas
på y erligare förändringar som skulle vara mer väl‐
komna än denna. Tillförordnad sek onschef blir Ing‐
var Lemdahl som gör en, åtminstone temporär, come‐
back på kajen.
Ny sedan sist är också a järnvägen nu fungerar som
tänkt. I skrivande stund ligger vi ll och med några

Herman Leife
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TF 68

50‐facken längs järnvägskajen är nu tömda så när som
på en rad. E rasskydd är beställt och skall byggas upp
bakom F 84 och norrut.
På företagets begäran har vi accepterat a kameraö‐
vervakningen även kan vara igång dag d och vid ar‐
bete kvälls d. Tyvärr började de a olyckligt på så sä
a vakten i kameran såg en person röka på kajkanten
utanför llåtet område. Medlemmen blev bryskt ll‐
rä avisad och rapport skrevs. E
llbud på vaktens
agerande skrevs också. Kameraövervakningens sy e
är a klara säkerhetskraven från Sjöfartsverket inte
a övervaka våra medlemmar.

Mot bakgrund av a TF 68 under 2010 gick med e
stort undersko beslutade årsmötet a höja månads‐
avgi en med 10 kr, från nuvarande 60 kr ll 70 kr. I
övrigt gäller samma villkor som digare. Höjningen
gäller fr.o.m. 1 maj med första avdrag på lönen i april.

Historien slutade med a den utsa e medlemmen
fick en varning för o llåten rökning. De a aktualiserar
det vi digare påtalat flera gånger – a opropor on‐
erligt många varningar utdelas i hamnen i förhållande
ll övriga bruket. Det finns nu anledning a följa upp
de a.

PRO
Pappers avd. 68 var inbjudna ll Häverö PRO:s 70‐
årsjubileum lördag den 2 april 2011 på Folkets Hus i
Hallstavik. Vi representerades av ordföranden Alek‐
sandar Srndovic och "allt‐i‐allon" Ulrika Enlund. Alek‐
sandar överlämnade en blomsteruppsä ning och höll
e litet tal, där han sa a det är vik gt a folkrörel‐
serna håller ihop. Därför har Pappers avd. 68 för något
år sedan beslutat a betala första årets medlemsav‐
gi för våra nyblivna pensionärer som går med i PRO .
E erbjudande skickas ll pensionären om a hämta
e presentkort på avdelningsexpedi onen. Avdelning
68 vill s mulera medlemmar som går i pension a
vara fortsa ak va och ha en social kontakt med
gamla arbetskamrater eller nya vänner. Häverö PRO,
vars ordförande är vår digare kassör Sune Alm,har en
omfa ande verksamhet på orten och det är vår för‐
hoppning a det ska fortsä a så även i fram den.

Glädjande är antalet llbudsskrivningar när det gäller
överställningar i magasinet ökat. Överställningar är e
säkerhetsproblem som måste tas på allvar.
Till sist kan vi rapportera a vi i samband med besöket
på Sjöfartsminnesmuséet i Älmsta i augus framställ‐
de en förfrågan ll ordföranden i föreningen om de
var intresserade av a ta emot (och exponera) stuve‐
rimaterial från vår hamn. Vi hade en gång ambi onen
a själva göra en museihörna i nordvästra hörnet av
60‐års magasin. Nu inser vi a materialet skulle
komma ll bä re användning på t ex Sjöfartsmuséet.

Stoppbock och kärra

Ingen annan ort eller företag i Roslagen har svarat för
en mer omfa ande sjöfart i modern d än Hallstavik.
Det skulle väl försvara sin plats på museet. En förnyad
kontakt har nu tagits, även via Hallstaviks Nätverk,
och vi väntar med intresse på en reak on från Sjö‐
fartsmuseets sida.

5

FRÅN ÅRSMÖTET

E

n ganska hek sk period under en förenings eller
organisa ons verksamhetsår är årsmötet. Mycket
är det som ska beredas och förberedas för a mötet
ska fungera bra. Avd 68:s årsmöte 2011 hölls på Fol‐
kets Hus den 22 mars.

facklig‐poli skt arbete!
Men i vanlig ordning avhandlades självklart också en
mängd val och beslut, bl.a. valdes Anders Lidén om ll
kassör och Roger Berglund ll studieorganisatör, båda
på två år. Till styrelsen i övrigt valdes
Mikael Holmberg, Patrik Lundberg och Ker u Hauta
om på en period om två år. Till suppleanter på e år
valdes Tommy Croon och Daniel Norberg.

Mötet leddes av avdelningens hedersordförande
Johnny Karlson. Sune Alm valdes ll årsmötessekrete‐
rare. Men innan mötet öppnades må ades de första
bitarna smörgåstårta, musikskolan spelade och LO:s
film ”Stora resan” visades. Filmen handlar om en
kampanj där särskilda inspiratörer åker runt i landet
och frågar ungdomar vad de egentligen vill med fack‐
et. Målet är a lyssna på 100 000 unga vuxna för a
skapa morgondagens fack!

Till de ekonomiska besluten hörde a medlemsav‐
gi erna skulle förbli oförändrade men a TF68 på
grund av det kra iga undersko et under 2010 ska
öka med 10 kr, från 60 ll 70 kr/mån. Denna ändring
träder i kra fr.o.m. 1:a maj.
Mötet avrundades med a förbundets hederstecken
delades ut. Dessa nålar är en utmärkelse för a man
ak vt fullgjort uppdrag under minst 25 år. De fyra
som uppmärksammats med hederstecken är:
Ah Arcueno, Jan Wendén, Sven‐Olov Jansson och
Stefan Pe ersson.

Flera gäster var inbjudna
ll årsmötet bl.a.
Bengt Sjöholm och Ma s Ju erström från förbundet.
De pratade om förbundets tankar och vilka förbere‐
delser som nu görs innan avtalsrörelse 2012 verkligen
drar igång.
Gunnar Svanborg från Folksam berä ade kort om a
man kan boka d på Röda Villan för en försäkrings‐
och/eller pensionsgenomgång.

Men innan årsmötet rik gt kunde fullbordas pressade
hugade mötesdeltagare ned y erligare några bitar
smörgåstårta innan de förmodat nöjda gick hem.

Från Norrtälje Arbetarekommun hälsade Olle Jansson
a det var imponerande a Avd 68 mi uppe i allt
förhandlande runt HNS 2 även orkar driva e

Anders Lidén
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Musikskolan spelade ljuvlig musik

Ma s Ju erström ‐ förhandlingsombudsman

Bengt Sjöholm ‐ Förbundssekreterare

Glada jubilarer ‐ Jan Wendén och Ah Arcueno

I solidaritetens täcken

Förbundets hederstecken
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SKYDDSFRÅGOR TAISTO HAUTALA

D

et här med svavelväte har kommit upp lite över‐
allt i bruket, man har rapporterat e antal ll‐
bud med höga värden av svavelväte. Tyvärr så har
man inte ha
llräckligt bra instruk oner och kun‐
skap om svavelväte, men nu håller man på a gå ge‐
nom instruk oner och utbildningarna har kommit i
gång som på löpande band, för det är bra med kun‐
skap och om det finns instruk oner då minskar vi ska‐
dorna.

man försöker hi a tekniska lösningar för a minska
llväxten av svavelväte. Första åtgärden är a man
vid varje stopp kommer a spola rent filtra anken.
Enligt Henrik Brundin, som är ansvarig för anläggning‐
en, är förhoppningarna a
ll hösten kunna byta ll
en fil ra ank som har bä re utsug och omrörning.
Vi pratade med operatörerna i blekeriet och frågade
hur det kom sig a man mä e svavelväte. Thomas
Wiklund svarade a PM 12:s linje hade stå några
mmar och då tanken skulle spolas rent började ope‐
ratörerna prata om a det kunde finnas svavelväte i
tanken. Thomas och Olle Eriksson gick ner ll filt‐
ra anken och mä e hur mycket det fanns ‐ det var
höga värden av svavelväte! Då öppnades porten för
a ven lera lokalen och för a få ner värdena runt
tanken så a man kunde fortsä a arbeta. Thomas
hi ade inga bra instruk oner och operatörerna upp‐
lever a det måste hända saker innan man får fram
bra instruk oner eller utbildningar. Nu har operatö‐
rerna få svavelväteutbildningen och bä re in‐
struk oner.

Var och hur uppstår Svavelväte?
Svavelväte uppstår där vi har massa och andra orga‐
niska material, i vårt avloppsva en, i våra massa‐ och
bakva entankar, i golvkanaler som inte är rengjorda.
De a organiska material ger näring åt bakterier som i
sin tur ger svavelväte. I golvkanaler och långa ledning‐
ar eller massakar med långsam omlopps d kommer
syret a förbrukas snabbt.

Vi har ha 6 st olycksfall hi lls i år. Tyvärr så har vi
ha flera halkolyckor i vinter än vad vi brukar ha. Nu
är våren här, hoppas a vi slipper halkskadorna e
tag, men helst ska vi inte ha några olycksfall alls. Vi
har ha 38 nollskador, d.v.s. skador utan sjukskriv‐
ning. Tyvärr så får vi alldeles för många skador, tren‐
den ligger på minst 20 % ökning på e år och det är
absolut inte bra. Vi måste öka säkerhetstänkandet
och vi har flera olika forum som vi kan använda ll a
prata om säkerhet och arbetsmiljö t.ex. arbetsplats‐
träﬀarna, olika morgonmöten och skyddsmötena där
vi kan gå genom vad vi behöver. Det kan vara in‐
struk oner, utbildningar, olika hjälpmedel och så kan
vi använda företagshälsovården ll hjälp med ergo‐
nomi med mera.
81 llbud hi lls i år, men det händer flera llbud än
vad vi rapporterar. Tyvärr så är trenden a vi rappor‐
terar för lite llbud, skulle alla rapportera, e
llbud
per år, då skulle vi ligga på ca 650‐700 rapporterade
llbud och då först börjar vi närma oss de bruk som är
bra på a rapportera llbud. Det är mycket bra om vi
skriver llbudsrapporter för då har vi möjlighet a
förebygga arbetsmiljön ll det bä re och på det
sä et få färre olycksfall.

Ronnie Malmström mäter svavelväte

När de a syre är förbrukat, vilket kan gå väldigt
snabbt vid vissa gynnsamma förhållanden, kommer
svavelväte a uppstå.

Taisto Hautala

Det senaste llbudet hade vi i blekeriet, man mä e
höga värden och det som är bra i händelsen är a
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REHAB & HÄLSA

De som ingår i Karskär Fackliga Sociala kommi é är
handplockade. Det skall vara rä personer som tar
hand om människorna som behöver hjälp. De är som
mänskliga FU = se – lyssna ‐ iak a, slussa vidare ll
uppbyggda nätverk.

Rehab‐Hälsas studiebesök på Korsnäs den
25 mars 2011.
Vi var en grupp på 7st ur Rehabilitering‐kommi én
och Huvudskyddsombuden som åkte iväg ll Korsnäs.
Först stannade vi ll i ”152:an” där har Pappers avd. 3
Karskär sin avdelnings expedi on. Där fick vi fika och
träﬀa deras Fackligt Sociala kommi é och Huvud‐
skyddsombuden samt deras kontorister.

Nätverk ute i samhället som man samarbetar med är
Core (alkoholrådgivare), Företagshälsovården, Arbets‐
förmedlingen, omställningsföretag, Försäkringskassan,
Familjeslanten – Ekonomisk rådgivare, Blåklockan –
Kvinnojouren, S ckan – Mansjouren, Polis, Präst
(företagspräst), bank, Kronofogden, Bostadsför‐
medlingen och KRIS.

Sedan cyklade Karskärs Huvudskyddsombud Yngve
Berglind iväg ll infocentret för a förbereda innan vi
andra kom e er i bilar. Infocentret ligger bredvid fa‐
briken, där kan man se vilka typer av förpackningar
som de llverkar kartonger ll.

Policyn är gjord llsammans med företaget. Företaget
betalar arbets den för Facklig‐Sociala kommi én, fö‐
retaget tjänar på a facket har uppgi en. Facket tyck‐
er det är vik gt a medlemmarna mår bra. Fack och
företag bör ha en samsyn a fånga upp medarbetaren
innan det blir problem.

Kjell Olsson är sammankallande i den Fackligt‐Sociala
kommi én, i den ingår även några skyddsombud från
de olika avdelningarna på bruket. Han berä ade för
oss hur deras handlingsprogram om rehabiliteringen
är uppbyggd. Kjell har även kontakten med företagets
Rehabiliteringsansvarige varje månad och samhällets
övriga stödjande organisa oner. Taisto redovisade
arbetsmiljöverkets syn på rehabilitering och omplace‐
ring på grund av nedsa arbetsförmåga samt a det
är vik gt a skyddsombuden är insa a i rehabilite‐
ringsärenden på sin arbetsplats.

Sedan fick vi en kortare rundvandring på bruket, in‐
tressant a se hur de gemensamma kontrollrummen
uppfa ades. Vid sodapannan var man posi v ll ge‐
mensamt kontrollrum, men man upplevde a djup‐
kunskapen försvann, det blev inte heller någon perso‐
nalbesparing. På maskinerna blev gemensamt kon‐
trollrum väldigt stökigt när det blir underhållsstopp.
Det störde den pågående dri en. Cheferna sa ll en
början med men de fly ade snart ll annat ställe.

Rehabiliteringens sy e är a stödja om man har kom‐
mit sne i livet, rehabiliterings‐utredning, ekonomiska
problem, personliga kriser, alkohol o droger, krän‐
kande särbehandling.

E er rundvandringen så blev det hemfärd.

Rehabilitering‐kommi én på studiebesök på Korsnäs
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KRÖNIKA CARIN JÄMTIN PARTI(S)EKRETERARE

Kampen om Sverige har börjat

som måste söka socialbidrag för a överleva. Be‐
gränsningarna i möjligheten a plugga vidare på kom‐
vux och högskola likaså.
Sverige ska konkurrera med kunskap och kvalitet –
och inte med låga löner. Trots a Sverige går på hög‐
varv är arbetslösheten fortsa hög. Nu försvinner
också 130 jobb från Hallsta pappersbruk. Socialdemo‐
kra n kommer a fortsä a slåss för den svenska mo‐
dellen och vi ska arbeta för det goda samhället där
innanförskapet är en självklarhet.
För a Socialdemokra n ska kunna återvinna förtro‐
endet hos de människor som valde a inte rösta på
oss i det senaste valet krävs det a Socialdemokra n
inser a omvärlden har förändrats, och det förut‐
sä er a Socialdemokraterna utvecklas llsammans
med den.
I både tanke och i handling. Jag kommer a arbeta för
a socialdemokra n ska genomsyras av tre ord‐ om‐
tanke, engagemang och självförtroende. Det är
grundläggande ord för oss som bygger på dlösa vär‐
deringar om alla människors lika värde, rä gheter
och ansvar. Det handlar om respekt mot sina med‐
människor och om solidaritet med varandra. Med
dem som ledord när vi nu nystartar kan jag bara kon‐
statera; Kampen om Sverige har börjat.

N

u är vi äntligen på väg! Vi har påbörjat den
Nystart som vi så he längtat e er. E er en
turbulent d har vi nu en ny par ledare och e ny
lag runt honom. Däribland jag. Nu ska vi jobba framåt
för e bä re Sverige och e regeringsski e 2014.
Avgörande för a vi ska lyckas vinna framgångar är
llit och en någorlunda samsyn. A vi delar en vision
om e jämlikare Sverige som ger alla människor lika
möjligheter. Det är e arbete som kommer a ge
resultat om vi alla som vill något annat med Sverige,
håller ut och arbetar konsekvent mot det Sverige vi
vill ha. Då kommer vi a kunna realisera visionen.

Carin Jäm n (S)
par sekreterare

Carin Jäm n, född 3 augus 1964 i Stockholm, är en
svensk socialdemokra sk poli ker och är Socialdemo‐
kraternas par sekreterare sedan den 26 mars 2011.
Hon var biståndsminister 2003‐2006 och riksdagsleda‐
mot oktober‐december 2006. Hon var även llförord‐
nad utrikesminister under våren 2006. Jäm n är sedan
den 16 oktober 2006 opposi onsborgarråd i Stock‐
holms stad. Hon är 2:a vice ordförande i kommunsty‐

De senaste åren är ingen framgångssaga. Utanför‐
skapet har växt med 70 000 personer, i stället för a
minska som regeringen lovade. Tuﬀare sjukskriv‐
ningsregler och sämre och dyrare a‐kassan har skapat
fler förlorare. E drama skt ökat antal människor

relsen. Hon är dessutom gruppledare för den socialde‐
mokra ska gruppen i kommunfullmäk ge.
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FACKEN INOM POLITIKEN

Byggnads reak on på besöket var a först bli lite
överraskade av besöket e ersom det kändes ovant
med e poli kerbesök under en mellanvalsperiod!

Mikael Damberg på besök i Hallsta
12:e april

D

en Socialdemokra ske riksdagsledamoten Mi‐
kael Damberg besökte den 12:e april återigen
Hallsta. Samma Mikael figurerade frekvent i media
digare under vintern och våren, då som e av de
heta namnen inför valet av ny par ordförande.
Vid en rundvandring på fabriken träﬀade Mikael med‐
lemmar för a bl.a. informera sig om stämningen på
bruket e er HNS 2. Samma dag mö e han även Avd
68:s styrelse och Platschefen. Mikael tyckte a Han‐
nele och han hade en bra diskussion och ll skillnad
från digare besök så kändes stämningen nu lite mer
uppåt. Tidigare hade det ju mest varit nedskärningar
på gång.
Vid rundvandringen, som sträckte sig ll bl.a. PM2
(rivningen), 3,11,12,EMB, Valsverkstad och Byggnads‐
avdelning, kom samtal upp med medlemmar om så‐
dant som t.ex. energifrågan ‐ e ur olika perspek v.
Många kände också oro och hade funderingar om de
alltmer vanligt förekommande bemanningsföretagen.
Under Mikaels besök med styrelsen berä ar han bl.a.
a man nu frikopplar det röd‐gröna budgetarbetet
vilket ger en tydlig signal om en egen poli k.
Med sig hem från Avd 68 fick han frågan om studiele‐
dighetslagen. Bakgrunden är a regeringen föreslår
kra iga försämringar i denna (på regeringsspråk kal‐
lat ”e förtydligande av lagen..”). ”En vik g fråga”
tyckte Mikael som lovat a återkomma om de a.

Mikael i samtal med avd 68:s styrelsen

Annars tyckte man a Mikael kändes som en poli ker
med stor empa , dessutom med e budskap och e
språk utan floskler som lä gick a ta ll sig. Det kän‐
des trovärdigt!
Tyvärr var den något kort och alla frågor hanns inte
rik gt med, men det är y erligare en anledning ll a
hälsa Mikael Damberg välkommen llbaka ll fler be‐
sök på Hallsta!

Text: Anders Lidén
Foto: Taisto Hautala och Mikael Holmberg

Mikael Damberg i samtal med Pappers medlemmar på
valsverkstaden
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DRIFTKLUBBEN

UNDERHÅLLSKLUBBEN

Dri klubben har ha årsmöte den 21 mars och den
nya styrelsen blev så här.

Så kom då konsultrapporten. På byggnads skapade
den klarhet. Lönar det sig a outsourca byggavdel‐
ningen? Vårt svar är nej, det man var rädd för visade
sig vara sant! Med dåligt på fö erna blandas äpplen
och päron. ISS grundbud är lägre – ja, men vad kom‐
mer lläggstjänsterna a kosta? E gammalt entre‐
prenörstrick är a lägga e lågt bud för a sedan ta
igen kulorna på lläggstjänsterna.

Ordförande ‐ Jaana Kuusisto.
Vice ordf. ‐ Sven‐Olov Jansson.
Sekreterare ‐ Hans Svenberg.
Övriga i styrelsen:

Men kan skriva flera A4‐ark fulla om rapporten, men
utrymmet här är begränsat.

Benita Humell
Catarina Eriksson‐Ös n

E annat för oss helt sjukt fall är valsverkstaden – hur
räknar man här egentligen? A köra valsar ll och från
Borlänge resp. Karlstad! Helt otroligt! Det blir säkert
jä ebilligt!? Det måste vara samma gäng som räknar
hela den, eller?

Daniel Norberg
Maja Hammar
Annika Orefalk

Nej, man lider med bygg – och valskillarna. De måste
känna sig maktlösa. Vi andra på underhåll, behöver vi
också vara oroliga? Det beror på om man tänker
räkna seriöst eller inte i fram den. Hoppas bara a vi
får en rä vis chans, för det här handlar inte om a
spara pengar, utan om a visa upp en fin sta s k över
antalet man mmar per ton.

Vi har vissa problem med varu– och drickaautomater‐
na och vi jobbar på lösningar men ibland tar det d,
så vi tackar för tålamodet. Tack ll dem som har upp‐
täckt a vår varuautomat stå öppen.
Vi har få öka våra priser p.g.a. ökade leveranskost‐
nader.
Det har kommit förslag om a fly a ski et på söndag
na ll söndag e ermiddag istället. Vi kommer a
a närmare på frågan framöver.

Till sist, e ps: Om man blöder så stoppar man inte
flödet genom a göra såret större...

MEDLEMSKAPETS VÄRDE

D

et här med medlemskapets värde tycker vi både
är vik gt, intressant och nödvändigt. Men vad
betyder egentligen medlemskapets värde? Är det a
vi håller ihop och inte bara går var sin väg? Är det a
utveckla vår förmåga a ännu bä re llvarata den
styrka vi llsammans utgör? Eller är det a förhandla
och sluta avtal som förbä rar medlemmarnas löner
och anställningsvillkor som är den absolut vik gaste
uppgi en i medlemskapets värde? Är skillnaden tydlig
mellan a vara medlem och a stå utanför?
Vi stämde möte med pappersmedlemmen Johan Jans‐
son för a om möjligt grunna lite mera över de a.
Johan har e ny jobb på e annat företag, i en an‐
nan bransch, men är alltjämt medlem i just Pappers.

Johan Jansson
12

FRÅN FÖRBUNDET

Johan blev uppsagd från sin anställning som elektriker
på bruket, som e resultat av HNS. Han gick sedan
arbetslös en d, men hade e er det både jobb och
utbildning på gång, men de a stupade av olika anled‐
ningar.

Ny ombudsman på Pappers

F

örbundet har anställt en ny ombudsman – det
blev en kvinna. Hon heter Anna Jonazon är 44 år
och är bosa i Bromsten, Spånga.

Johan har nu en llsvidareanställning som servicetek‐
niker på e annat företag och gör ännu så länge ll 95
procent av den jobb inne på Hallsta Pappersbruk
men även på gjuteriet i Herräng, i Norrtälje, på Åland
och på Forsmark. I grunden, berä ar Johan, är han
med i facket för solidariteten och gemensamhetstan‐
kens skull men också p.g.a. av andra förmåner och
fördelarna med försäkringarna man har som medlem,
”då slipper man trasslet med a själv få ihop e bra
och prisvärt försäkringspaket”.

Anna kommer närmast från e bilreservdelsföretag
men har digare jobbat på Handels avd 20 i Stock‐
holm där hon bl a arbetade med studier och datarela‐
terade frågor.
Hon har även arbetat med ekonomiska frågor och har
en ekonomiutbildning i bo en. Är ak v socialdemo‐
krat i sin hemkommun. Anna är den första kvinnliga
ombudsmannen på förbundskontoret.

Det fackliga medlemskapet i all ära men Johan tycker
ändå a det är något speciellt med just Pappers och
tycker a han känner e extra stort förtroende för
Avd 68. Dels handlar det om personkännedomen, här
känner han igen ansiktena, det känns personligt ‐
”som kompisar!” Men förtroendet skulle oavse de a
vara högt, Johans nämner HNS, och nu även HNS 2
(men den erfarenheten med lite mera
”u frånperspek v”), som goda exempel där facket
skö sig utomordentligt bra.

Vi hoppas kunna återkomma med en närmare presen‐
ta on i kommande nummer av PappersMagasinet.

Johan fortsä er: Bra a veta a man kan få hjälp med
facklig rådfrågning och vägledning på nära håll. Pap‐
pers struktur med ”en fabrik, en avdelning” gör så
klart si med en geografisk enkelhet, även om Pap‐
pers näppeligen går in på andra fackliga organisa on‐
ers område i avtalsfrågor.
Lite smolk i den fackliga bägaren blir det ändå när Jo‐
han reflekterar vidare och det visar sig a Pappers är
den enda facklig organisa on som har tagit kontakt
med honom under den hos den nya arbetsgivaren.
De fackliga diskussionerna för Johan sker precis som
innan med arbetskamraterna inne på brukets elverk‐
stad där Johan arbetade digare eller vid besöken på
avdelningsexpedi onen, ”Röda Villan” ‐ Lä gjort med
kompisar i närheten!

Text och foto: Anders Lidén

Anna Jonazon
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BILDREPORTAGE HAMNEN

D

et första som byggdes när Hallsta pappersbruk
kom ll 1913‐1915 var en hamn. De a för a
kunna transportera byggmaterial och maskindelar
sjövägen ll den blivande fabriken. Sedan dess har
hamnen varit en del av pappersbrukets verksamhet.

Idag arbetar drygt 30 arbetare i hamnen. Som mest,
60‐70‐talet, var det över 100 personer men då ingick
även transporten i expedi onsavdelningen.
Tidigare fanns olika yrkesgrupper i hamnen t ex stu‐
vare, kranförare, stroppare och luckbas. Idag är alla
truckförare och förväntas klara stuvning i både båt
och bil. Dessutom finns eget lok som bemannas dagli‐
gen. I ol lastades 620.447 ton papper ut. Det mesta
går på båt, ca 69 procent, resten fördelas på bil (23%)
och järnväg (8%). Under de a år kommer järnvägen
a öka betydligt. Det totala antalen båtanlöp var
förra året 212 st. Det inbegriper då även fartyg som
kommer hit med ved/flis, lera eller annat.
En bil ll kon nenten lastas

Hamnen har en egen klubb – Hamnklubben – som
firade 50 årsjubileum förra året.

Rullarna stuvas ombord på Birka Exporter
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Robert Wahlström lastar järnväg

Ak viteten är hög när båten är inne

Ingemar Frödin susar fram i en terminaldragare

Anders Björck kopplar loss loket
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ÄPPLET STUDIEKOMMITÉN

facklig utbildning ska ske minst två månader innan
utbildning – mot idag 14 dagar. Det kan betyda a en
ny anställd får gå en facklig utbildning först e er 14
månader. För dem som är viss dsanställda eller
kor dsanställda kan förslaget innebära a det går
flera år innan de har rä a gå en facklig utbildning.
Därmed försvårar det för facket a göra snabba utbildningsinsatser och a planeringen av facklig utbildning väsentligt försvåras.

(M ) ‐ a ackerna fortsä er
Den borgerliga ”arrogansen” fortsä er sina angrepp
på fackföreningsrörelsen och dess medlemmar. På
tapeten just nu är en försämring av studieledighetsla‐
gen.
Redan innan valet 2010 hade
man tänkt lägga fram förslaget
men insåg då a de a inte var
någon röstmagnet bland lön‐
tagarna. Man drog därför ll‐
baka förslaget, llfälligtvis, för
a mörka frågan i valet. På
vanligt Orwellikt manér använ‐
der man retoriken för a lura
folk. Man kallar förslaget
”förenklad ledighetslags ‐
ning” men förenklat är det bara för arbetsgivarna –
för oss arbetare som vill studera är det en klar för‐
sämring. ”Arbetarpar et” fortsä er a ljuga för väl‐
jarna.

För övrig utbildning föreslås a ansöknings den ska
vara två månader och a arbetsgivaren har möjlighet
a skjuta upp ledigheten ändras ll sex månader oav-

I korthet innebär förslaget följande (ur förbundscirku‐
lär, det röda mina kommentarer):








Kvalifika ons den för a ha rä a söka ledighet för fackliga studier blir sex månaders anställning eller tolv månader arbete de senaste
två åren. Idag är det ingen kvalifika ons d.

Besök av FGU‐kurs på förbundet 16 mars 2011

Ansökan om ledighet för facklig utbildning ska
ske två månader innan utbildningen. Idag två
veckor.

se utbildningens längd.
Så långt förbundet. Nu är bara frågan vilken av ar‐
betsrä slagarna man ger sig på härnäst.

Arbetsgivaren ska kunna skjuta ledigheten i sex
månader. Idag två veckor. Vid utbildning som
avser facklig utbildning och som högst omfa ar
en vecka gäller orton dagars möjlighet ll senareläggning.

Det har kommit en inbjudan ll Pappers Rehab‐kurs i
Uppsala den 23‐24 maj, anmälan snarast möjligt. För
mer informa on kontakta undertecknad eller Taisto
Hautala. Tyvärr blev vårens Lag & Avtalskurs inställd
så våra anmälda får ge sig ll tåls y erligare en d.
Däremot har vi få bekrä at a Vuokko och Pernilla
kommit in på LO:s Arbetsanpassning och rehabilite‐
ring på Runö‐skolan i början på maj.

Kravet på a arbetsgivare genast ska informera arbetstagare och den fackliga organisa onen vid senare läggning av facklig utbildning, ändras ll a arbetsgivaren endast behöver informera berörd arbetstagare om si beslut.

Gävle‐Dala‐distriktets studie‐ och HSO‐konferens äger
rum i Älvkarleby den 24‐25 maj. Då samlas avdelning‐
arna från Skutskär, Karskär, Fors, Kvarnsveden,
Grycksbo och Hallstavik för a sammanställa studie‐
behovet för 2012.

Förslaget innebär a arbetstagaren inte har rä
ll
någon facklig utbildning det första halvåret som
denne är anställd. Vidare ska arbetsgivaren kunna
skjuta på ledighet för facklig utbildning, som pågår
längre d än en vecka i sex månader. Anmälan ll

Roger Berglund /studieorganisatör

16

REFLEKTION

utvecklat en grundhållning, kännetecknande för den
tredje vägen som han kallar för ”en ny pragma sm”.
Med de a menar han a det är vik gare a se ll
eﬀekterna än sy et och a inriktning ska vara på så‐
dant som är prak skt genomförbart. Några principer
som Giddens föreslår ska vara gällande i e modernt
välfärdssamhälle är: Inga rä gheter utan skyldighet‐
er. Staten ska då hjälpa utsa a människor med, ll
exempel arbetslöshetsunderstöd. Samhällsmedbor‐
garna ska då svara upp med skyldigheter, ll exempel
a ak vt söka arbete vid mo agande av arbetslös‐
hetsunderstöd. En annan princip som Giddens talar
om är a ingen har befogenhet a utöva makt utan
demokra . Med det menar han a i e samhälle som
alltmindre håller fast vid tradi oner så finns det inga
gamla auktoriteter såsom na on, familj eller liknande
som har legi mitet a utöva makt. Auktoritet kan
bara grundas på ak vt, demokra skt deltagande av
samhällsmedborgare.

Tredje Vägen, socialdemokra skt nytän‐
kande bortom höger – vänster.

När det gäller människosyn förespråkar Giddens jäm‐
likhet, men vänder sig emot klassisk jämlikhets poli k
med ekonomisk omfördelning via ska er. I stället ska
poli ken inriktas på a utveckla människors egna för‐
mågor a förbä ra sin llvaro och sträva e er a ge
samhällsmedborgarna lika möjligheter och förutsä ‐
ningar ll de a. Kri ker ifrån vänsterhåll har kallat
de a synsä för meritokra skt, vilket innebär a det
som ska ligga ll grund för mo vering av ekonomiska
och liknande skillnader mellan samhällsmedborgarna
är kvalifika oner och presta oner. Meritokra brukar
förknippas med nyliberalism och även om Giddens
själv även gör det så tvekar han inte a kalla tredje
vägens människosyn för meritokra sk. Dock gör han
en reserva on emot klassisk meritokra då han me‐
nar a det all d måste finnas e skyddsnät ll dem
som av någon anledning halkar e er ekonomiskt.

Tredje vägen är en ideologi som utvecklades under
1990 talet i Västländerna och USA. Själva tanken med
den denna ideologi var a förnya både socialdemo‐
kra och socialliberalism. Tredje vägen skulle vara en
ideologi som frångår klassisk höger ‐ vänsterpoli k
och bli e ny alterna v. Själva grunden ll a ideo‐
login skapades var en kri k mot a välfärdsstaten
inte hade le
ll de förväntade posi va eﬀekterna
och a den ansågs vara all ör kostsam och byråkra‐
sk. Den främsta teore kern inom tredje vägen är
den engelske sociologen Antonhy Giddens. Enligt ho‐
nom så är välfärdsstaten odemokra sk, toppstyrd
och ger för lite utrymme för personlig frihet. Även om
tredje vägens ideologer ll stor del delar nyliberaler‐
nas kri k emot välfärdsstaten så är inte sy et i likhet
med nyliberalerna a minimera eller avskaﬀa denna.
I stället ska välfärdsstaten räddas genom a förnyas.
Tankegångarna är då a stat, näringsliv och ideella
organisa oner ska samarbeta för a skapa e väl‐
färdsamhälle i stället för välfärdsstat.

Samhällsförändringar ska ske genom reformer och
poli ken ska arbeta interna onellt och därmed inte
begränsas av na oner. Den tredje vägen framhåller
vikten av e ak vt medborgarskap där alla samhälls‐
medborgarna är med och ak vt påverkar samhället.
Ideologin hyllar mångfald och Giddens går emot kol‐
lek vism och förespråkar i stället en ny rela on mel‐
lan samhället och individerna, där dessa är ak va i
samhällsförändringen. Samhällsmedborgarna och
deras grupperingar och ak viteter blir då vik gare än
staten och na onen.

Enligt teore kerna inom den tredje vägen så håller
mycket av de tradi onella värdena och skiljak ghet‐
erna a raseras inom det västerländska samhället.
Bland annat så menar de a den klassiska höger –
vänster uppdelningen inom poli ken inte längre är
självklar i många poli ska frågor. Giddens själv har

Robert Wahlström, Hamnen

17

KULTUR

Novellen om den metallicblå trampcy‐
keln…

ställ utanför aﬀären som kombinerade försäljning av
diverse sportar klar med försäljning även av
trampcyklar och televisionsapparater. Nåväl. Hur som
helst så var det e andra kapitel och e klart an‐
norlunda kapitel som familjen Andersson sa e på
pränt i juni månad 1975. Och det var framför allt fa‐
miljens två barn eller möjligtvis tonåringar som höll
bläckpennan i e gemensamt grepp vid köpet av cyk‐
larna. Det kändes lite märkligt halvvuxet på något vis
för de två tonårssyskonen, Gabriel och Elisabeth.

A

ldrig någonsin ska Gabriel Andersson glömma
bort sin allra första trampcykel som hans styv‐
morfar Emil Emanuel Johansson köpte ll honom på
eget ini a v på e Konsum som dåför den, en som‐
marförmiddag anno 1971 var tämligen nyöppnat. A
det var för sina sista pensionspengar den här som‐
marmånaden skulle Emil Emanuel Johansson göra
helt klart för sin styvdo er Adele Andersson när som
hon vid e senare llfälle skulle ta upp den här
trampcykelinköpet i mycket nega va ordalag som i
stort rörde det orä visa i a hennes och maken
Olovs do er Elisabeth tvingades följa med i den fak‐
skt lika metallicblå, nyinköpta Ford Tanusen och se
på hur hennes storebrors trampcykel av märket Fram
‐ King inköptes en dig förmiddagsfredag i början av
juni månad anno 1971. Då grät Gabriel Andersson lika
mycket som sin lillasyster Elisabeth hade gjort där i
baksätet i sin styvmorfars bil hela vägen ll aﬀären
som även om den inriktade sig på a erbjuda sina
kunder allahanda matvaror även hade plats för
trampcyklar. Exempelvis.

Erik Asteving

MEDLEMSFÖRMÅN

R

iva del Sole AB fyllde 50 år i maj 2010, anlägg‐
ningarna byggdes för a ge medlemmarna möj‐

lighet a kunna åka utomlands ll e reducerat pris

Och han grät tyst bakom sin halvstängda barnkam‐
mardörr när han hörde sin mamma och sin styvmor‐
far gräla om den nyinköpta trampcykeln. Nu så tror
jag a det är vik gt för den här historien a inte un‐
danhålla det faktum a Gabriel Andersson vid den
här den inte kunde cykla på en trampcykel även om
han i sin vuxna medåldersversion vrider lite på sig när
jag nämner det här. Men så var det.

och de a gäller for arande, det är din rä a ta del
av dessa semesterparadis.
Riva del Sole ligger vid Medelhavet, i Toscana, 20 mil
norr om Rom.
Mer informa on hi ar du på Pappers hemsida under
”medlemsförmåner”.

Och vid e llfälle tog han med sig brevlådan inför en
av sina grannmäns öppna ögon när han rullade förbi
dennes och hans dåvarande makas vita hus. Det var
om jag inte minns fel först 1972, året e er som en
mer närboende grannman lärde honom a cykla på
sin metallicblå trampcykel som sedermera by es bort
mot en metallicröd, lite större, mer tonårsanpassad
trampcykel av det dåför den fräna märket: DBS
Apache! Hans lillasyster fick då en flickcykel av mär‐
ket Crescent. Värt är även a nämna a Gabriel vid
det här andra nämnda trampcykel llfället, som för
övrigt lldrog sig i samma lokaler där det numera be‐
drivs damfrisering under namnet ”Hokus Pokus!” på
Carl Wahrens väg, tog e kra fullt avsked av sin som
säkert redan har framgå , inte så omtyckta, slitna,
nö a trampcykel genom a skicka in den i e cykel‐
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GÄSTAVDELNING ROTTNEROS

Jag tycker a staten skall tjäna medborgarna, en
människa får aldrig förvandlas ll en kompetens, syre‐
förbrukare, kund, brukare eller en olönsam enhet.

Nya der?

J

ag si er på expe‐
di onen och betar av
e antal protokoll, som
jag i e förvirrat llstånd
har åtagit mig a skriva
då Aleksandar plötsligt
ringer
och
avbryter
tristessen.

Jag tycker inte a privata aktörer skall profitera på
våra ska epengar genom a snika åt sig lönsamma
”kunder” inom vård, skola och omsorg.
Rä visa och solidaritet, smakar go i gommen (det
tar bort den sura smaken av vinet jag just kastat i mig)
Jag tycker a vi kan ta hand om människor som har
ha den tvivelak ga förmånen a bli sjuka eller ar‐
betslösa.

Han frågar, vill du skriva
en snu
ll våran medlems dning, jag blir glad och
tackar genast ja för det är inte många som lyckats se
någon som helst poe sk ådra hos mig.

Kort sagt vad är det för mening med livet om vi alla
skall gå omkring på jorden som snikna egois ska
missunnsamma högerneanderthalare, kan e sådant
samhälle långsik gt existera, har det e existensbe‐
rä gande?

Men vad ska man skriva om i denna legendariska
skri .
Poli k tänker jag, det kan man skriva om, jag skriver
om e stycke ur livet, en lösryckt halv mme ur e liv,
det blir bra.

Dig går det inte a prata med, snäser vårlaken sam ‐
digt som hon nu kastar i sig vinglaset.

För e antal månader sen dinerade jag med en högt
utbildad kvinna som har dubbla e ernamn och e
lönekonto som skulle få de flesta Sparbanker a
slicka sig om munnen av åtrå.

Du är kommunist utstöter hon, och reser sig has gt.
Nja säjer jag, jag är ingen kommunist, jag är männi‐
ska, den gamla hederliga modellen, den som fick
medmänsklighet på köpet.

Hon inledde konversa onen med orden, det är nya
der nu, e ny samhälle, ni Socialdemokrater måste
anpassa er.

Hux flux är jag ensam, ensam är nog stark, ibland,
beroende på umgänget. Jag läppjar långsamt med
stor njutning i mig y erligare e glas vin (det smakar
godare nu) och tänker, derna är dom samma, män‐
niskorna är lika dumma, men jag, jag mår fint….

Vad menar du frågar jag, försynt som jag är.
Jo förstår du säger hon, det går inte a komma dra‐
gande med gamla mossiga idéer om e samhälle som
skall ordna allt, gulla med människor från vaggan ll
graven, det är dags a folket tar e eget ansvar, jag
menar säjer hon, folk vill och är beredda a ta e
steg ur bidragsträsket.

Sensmoralen av de a torde bli, ta all d kampen mot
vårlakarna, dom har all d fel och vi har all d rä .
Till sist får jag tacka för ordet och önska medlemmar‐
na i Hallstavik all lycka och framgång.
Mikael Lilja

Valresultatet pekar tydligt på det.

Pappers avd.89 Ro neros

Jag slänger i mig e vinglas för a på så sä försöka
dämpa obehagskänslorna, det lyckas så där, ska
denna medelålders kvinna med e utseende som en
vårlake få mig a tappa fa ningen, nej tror inte det.
Jag får ta det hela på en grundläggande nivå tänker
jag, men så slår det mig, vad är en Socialdemokra sk
poli k, vart ligger i dagsläget våra värderingar, har
dom förändrats.
Det har förändrats under resans gång, naturligtvis är
det så. En vilja a regera har i olika kompromisser
tunnat ut våran poli k ll en blaskig ragu av okänt
innehåll.

Ro neros
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IDEOLOGISKOLAN KOMMUNISMEN II

Kommunis ska ledare och teore ker

sig själv som en förvaltare och utvecklare av den.
Dock har inte Stalin gå
ll historien som en teo‐
re ker även om han skrev en hel del t ex om socialismen i e land, om na onen och om det stora fosterländska kriget. Stalins gärningar och ogärningar låg på
det realpoli ska planet. Han vidareutvecklade den
sovje ska planekonomin (de inte särskilt lyckosamma
5 års‐planerna) och bedrev en framgångsrik militär‐
strategi mot nazi‐Tyskland. För e ervärlden är han
främst en diktator som med repressalier och mord
tryckte ner all opposi on.

I

vår förra ideologiar kel skrev vi om kommunism‐
en. Vi följer upp den på samma sä som digare
genom a presentera några kända kommunister och
teoribildare.
Den marxis ska teorin är en gemensam grund för alla
som är socialister eller kommunister. Marx och Eng‐
els teorier ses av en del som e levande verktyg som
ger en grund för förståelsen av samhällsutvecklingen.
Andra ser teorierna som absoluta sanningar och a
varje avsteg är förräderi. Precis som i andra ideolo‐
gier eller religioner finns det en skala däremellan.

Mao Zedong (Mao Tse‐Tung), född i Hunan 1893, död
i Peking 1976. Ledare för kommunistpar et och den
som ledde revolu onen som medförde grundandet
av Folkrepubliken Kina 1949. Mao bekände sig ll
marxismen‐leninismen men utvecklade en kinesisk
variant av den, med llägget ”enligt maozedongs‐
tänkande”. De kinesiska fa gbönderna var kanske
inte så intresserade av avancerad marxis sk teori där‐
för omformade Mao det ll bilder och berä elser
som bä re passade för Kina – o a i korta stycken och
citat (Maos lilla röda). Par ets uppgi var a ”Tjäna
folket” och skulle ”röra sig som fisken i va net”. I
Marx värld var det arbetarna som gjorde revolu on,
hos Lenin var det arbetarna i förbund med fa gbön‐
derna som under ledning av avantgardet (par et) var
revolu onens huvudkra . Hos Mao var det bönderna
under ledning av e ”masspar ”. Även Maos teorier
om gerillakriget var en nyhet för marxismen.

Vladimir Iljitj Lenin, född 1870 i Simbirsk och död
1924 i Gorki, rysk revolu onsledare och teore ker.
Lenin he e ursprungligen Uljanov. Lenin var e täck‐
namn som han sedan behöll. Begreppet ”marxismen‐
leninismen” är e vanligt u ryck inom kommunism‐
en. Det skall förstås så a Lenin svarade för en vidareutveckling av Marx teorier. Kri ker menar a om
inte ryska revolu onen lyckats så hade inte heller
Lenins teorier få sådant genomslag som de senare
fick. Utan tvekan var dock Lenin en starkt lysande
stjärna bland kommunisterna i sin sam d. I korta or‐
dalag kan Lenins teorier sammanfa as handla om
par ets roll i revolu onen (avantgarde, demokra sk
centralism och proletariatets diktatur) samt teorin
om imperialismen som kapitalismens högsta stadium.

Leo (Lev) Davidovitj Trotskij (1879‐1940), var även
han en av de ledande kommunisterna i ryska revo‐
lu onen och har ge namn ll den rik ng som kallas
”trotskismen” och som har en egen Interna onal
(Fjärde Interna onalen). Han var med och grundade
Röda Armén. E er Lenins död blev motsä ningarna
mellan Trotskij och Stalin så stora a Trotskij uteslöts
ur kommunistpar et 1927 och landsförvisades 1929.
Han mördades med en ishacka 1940 i Mexico City –
av Stalins utsända påstås det. Det som framför allt
kännetecknar trotskismen är teorin om den permanenta revolu onen – världsrevolu onen. En social‐
is sk revolu on i e enskilt land har inga förutsä ‐
ningar a lyckas om inte revolu onen sprider sig vi‐
dare ansåg Trotskij.
Entrism är e annat begrepp som kopplas ll trotsk‐
ismen. Den innebär a man infiltrerar andra organi‐
sa oner och par er i sy e a vrida dessa åt vänster
något som ll exempel SSU råkat ut för.

Vladimir Iljitj Lenin

Josef Vissarionovitj Dzjugasjvili (Stalin), 1878‐1953,
ledare för Sovjetunionens Kommunis ska Par e er
Lenins bortgång. Även Stalin är e taget namn och
har betydelsen ”Mannen av stål”. Stalin var den som
myntade begreppet ”marxismen-leninismen” och såg
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Rosa Luxemburg, polsk socialdemokrat och kommu‐
nist som levde mellan 1871 och 1919. Hennes ak v‐
ism ledde ll a hon fly ade mellan olika länder in‐
nan hos hamnade i Tyskland och det socialdemokra‐
ska par et där. I Berlin ledde Rosa bl a undervisning‐
en i par skolan och polemiserade mot t ex Lenin och
hans centralism. Luxemburgismen kallas hennes be‐
skrivning av arbetarnas spontana klasskamp. Revo‐
lu onen
måste
komma underifrån
och
arbetarna
måste själva lära
sig a styra sam‐
hället. I samband
med
Sparta‐
kistupproret 1919
i Berlin, som Rosa
Luxemburg organi‐
serade
llsam‐
mans med Karl
Liebknecht, blev
de båda mördade
av tyska soldater.
Rosa Luxemburg

minst för radikala rörelser i Tredje världen och i syn‐
nerhet för Sydamerika. Che Guevara blev den kosmo‐
poli ske revolu onshjälten genom sin gerillakamp i
olika länder, genom sina böcker om bl a gerillakriget
och genom det spektakulära mordet på honom. Che
är den kommunist som blivit mest kommersialiserad
och hans bild dyker upp i alla möjliga och omöjliga
sammanhang.

Josip Broz Tito, 1892‐1980, var en jugoslavisk par le‐
dare och statschef fram ll sin död. Titos bakgrund är
brokig. Han var med i habsburska armén i första
världskriget, togs ll fånga av ryssarna, flydde och
anslöt sig ll Röda armén, återvände ll Zagreb och
gick med i kommunistpar et och ledde par sanerna
under andra världskriget. A Tito försvarar en plats i
de a galleri beror på a Tito bröt med Stalin och
upprä ade en jugoslavisk variant (självförvaltning) av
kommunismen med en socialis sk decentraliserad
marknadsekonomi
som bl a fick åter‐
verkningar i både
Ungern och Tjeck‐
oslovakien. Tito‐
ismen är ingen
egentlig ideologi
utan mer en prak‐
sk poli k präglad
av Tito personlig‐
en.

Che Guevara och Fidel Castro

Här ovan har vi presenterat kommunister som blivit
kända för e ervärlden framför allt på grund av sina
poli ska gärningar men det finns också en uppsjö av
marxis ska historiker och filosofer som med sina ar‐
beten lämnat bidrag ll den socialis ska idédeba en.
Till denna grupp hör bl a Herbert Marcuse, Georg
Lukács, André Groz, Henri Lefebvre, Jean‐Paul Sartre
och inte minst italienaren Antonio Gramsci som ut‐
vecklade teorin om kulturell hegemoni där han häv‐
dade a kapitalismen upprä håller si styre genom
a med sofis kerade medel överföra borgarklassens
värderingar ll arbetarklassen.

Antonio Gramsci
Josip Broz Tito

Nelson Mandela

Kim Jong Il

Vi avslutar denna ar kel med a visa på komplexite‐
ten med de som utger sig för a vara kommunister. Få
känner någon som helst sympa med Nordkoreas le‐
dare Kim Jong‐Il medan däremot sydafrikanen Nelson
Mandela är en hjälte och förebild. Båda är dock
”kommunister”.
Roger Berglund

Fidel Castro, kubansk revolu onär född 1926 och le‐
dare för Kuba fram ll 2008 då han på grund av sjuk‐
dom trädde llbaka. Inte heller Castro är någon fram‐
trädande ideolog men har llsammans med Che Gue‐
vara (1928‐1967) blivit revolu onära symboler inte
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Makarska

Kroatiska kustens pärla
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VYKORT FRÅN MAKARSKA

ALEKSANDAR SRNDOVIC

M

akarska ligger mellan havet och de branta Bio‐
kovoberget (1762m) som sträcker sig längs
stora delar av kusten. De äldre delarna av staden lig‐
ger längs med hamnpromenaden medan de mer ny‐
byggda turistområdena ligger ovanför strandprome‐
naden. Staden har ge si namn ll en cirka sju mil
lång sträcka längs kusten som kallas för Makarskarivi‐
eran och omfa ar flera mindre turistorter, däribland
Brela, Baška Voda och Podgora. Makarska är den
största turistorten på Makarskarivieran. Den erbjuder
allt en semester behöver ‐ fina bad, vackra omgiv‐
ningar och trevliga människor.
Centrala Makarska med hamnen

Centrala Makarska är liten. Bäst tar man sig runt ll
fots. Riva, strandpromenaden, som oﬃciellt utgörs av
gatorna Tomislava och Marineta, kantas av kafébord,
korgstolar och cocktailmenyer. A si a på uteserve‐
ringen och avnjuta en kopp kaﬀe med den blåa havet
framför ögonen ger både avkoppling och njutning.

I gamla stan ringlar sig trånga gränder fram, som
många leder fram till det gamla torget (Kacic) och
kyrkan. Torget fanns redan under 1500‐talet innanför
skyddande murar. I dag ligger det öppet, lä
slu ande och omgivet av a rak va barockbyggnader
från 1700‐talet. Sankt Markuskatedralen är värd a
besökas. Den byggdes på 1700‐talet och är känd för
si vene anskt marmoraltare och ska kammare. Vill
man besöka den är det bäst a göra det på morgonen
i samband med marknadsbesöket. Marknaden som
ligger strax utanför kyrkan erbjuder färsk frukt och
grönsaker samt honung, olivolja med vitlökskly or
och även hemgjorda likörer med smak av bland annat
fikon, körsbär och päron.
Överallt finns små boutiquer som säljer smycken och
spetsar. Kvinnornas spets llverkning är en så gammal
tradi on a den nästan anses vara my sk. Den mest
kända smyckesbytet är örhänget ”Morice”.

Strandpromenaden Riva

Riva är Makarskas hjärta . Den är en social träﬀpunkt
både för de som bor i Makarska och de som bara be‐
söker orten. Palmträd längs hela strandpromenaden
ger på sommaren en uppska ad skugga men också
en vacker syn för ögat. Längs promenaden hi ar man
många bänkar vända mot havet och båtar som gup‐
par i den. E rik gt avkopplings ställe. Två gånger per
år organiserar man karnevalen i Makarska ‐ en på
vinter och en på sommar. En rik gt tävling mellan de
små närliggande ort om vem ska vara roligast och
påhi gast. Flera gånger under sommaren organise‐
rar staden ”Fiskarnas nä er” ‐ en fest för de som be‐
söker staden. Man grillar fisk och serverar vin på
många ställen längs Riva. Publiken underhåller
”Klapa” ‐ små körgrupper som sjunger låtar från Dal‐

Gamla torget (Kacic) med kyrka
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Nere i hamnen ligger barerna och restaurangerna tätt.
På kvällen är det bara a slå sig ner på någon av dem
och njuta av den goda kroa ska maten. Här ska man
njuta av havets produkter. Nyfångad grillad fisk och
utsökta röda viner llfredställer även de mest krä‐
vande besökare.

Härlig januari morgon i hamnen

Snäckmuseet, med ingång från Franciskanerklostrets
gårdsplan, är betydligt roligare än vad det låter. Sam‐
lingen påstås vara störst i världen. Över 3000 snäckor
från Adria ska havet och tropiska och subtropiska
hav med sina vackra färger lovar en trevlig e ermid‐
dag.
Grillad fisk är e måste i Makarska

Skribenten har testat de flesta dalma nska röda viner
men den som jag vill rekommendera heter ”Ivan
Dolac barrique” och går a köpa även på Systembola‐
get.
De som inte tror på havets läckerheter behöver inte
bli oroliga. Grillad kö kommer a få smaklökarna a
jubla. Om man väljer kö
ll huvudrä ska man in‐
leda middagen med lu torkad skinka ‐ Prsut och den
fantas ska osten från ön Pag. Väljer man fisk är det
lämpligt a börja först med bläckfisksallad ‐ Muzga‐
vac sallad.
Snäckmuseet

Det finns många desserter man kan smaka men jag
vill gärna rekommendera glassfyllda pannkakor med
körsbär sås. Dessert vinet ”Prosek” är e måste!

Morice

Vill man göra u lykter är det a rekommendera be‐
sök av städerna Mostar (12 mil), Dubrovnik (12 mil),
Split (6,5mil).
Från Makarska kan man åka med färjan ll ön Brac.
Där kan man besöka Zlatni Rat , en av de mest kända
badstränder i Kroa en.
De som önskar sig äventyr har möjlighet a åka
ra ing. Turen går på en av Kroa ens vackraste älvar,
Ce na, som mynnar ut i Adria ska havet vid staden
Omis.
Till naturälskarna rekommenderas a besöka naturre‐
servaten Biokovo.
Makarska är det gastronomiska paradiset!

Glassfyllda pannkakor med körsbär sås
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Donja Luka
Donja Luka

Nugal. Makarskas vackraste strand ligger o llgängligt,
30–40 minuters härlig promenad längs vindlande s ‐
gar med start just öster om hamnen (följ kustlinjen).
Vid s gens slut öppnar en mindre bukt upp sig mellan
branta klippor.

Bad och stränder är traktens största lockelse! Man
kan välja mellan tre olika strandområden:
Donja Luka. Go om folk. Hög volym. Friskt turkos‐
skimrande va en. All d nära ll mat och förfriskning‐
ar, mjukglass, pilsner, snaps, pizza, grillad kyckling,
majskolvar och hamburgare. Donja Luka ligger väldigt
central.
Ramovo. Någon kilometer väster om Donja Luka är
s llsammare och omgivet av tysta olivodlingar. En
konstgjord pir går rakt ut i havet. Man kan ta sig dit
genom a gå eller genom a kliva på det lilla turist
tåget som är en roligt grej för sig. Tåget trafikerar
mellan Donja Luka och Ramovo.

Nugal

FAKTA OM MAKARSKA
Land: Kroa en
Län: Split‐Dalma en
Tidsskillnad: 0
Språk: Kroa ska
Valuta: Kuna (HRK) 1HRK = 1,28 SEK
Telefon: +385
Befolkningsmängd: ca 14 000
Sol mmar: 2750 när temp. är högre än 20°C juni‐sept
Badva en: 22 ‐ 26°C i perioden juni ‐ september
Priser: Enklare mat som pizza cirka 60 kronor,
varmrä cirka 100 kronor, öl 50 cent. 20 kr
Visum: krävs inte för svenska medborgare

En roman sk vy från Ramovo

25

KRYSSLÖSNING NR 1

V

Vinnare av NR 1 krysset är:

Å R D A G A R

1: pris 2 st trisslo er Gunilla Sjöberg Humell
2: pris 1 st trisslo er Peter Nilsson

LOTTAS MUMSBITAR
Härligt sega kakor med bitar av choklad
200g smör/margarin
4 ½ dl farinsocker
¾ dl strösocker
1tsk vaniljsocker
2st ägg
200‐250 g hackad mörk
blockchoklad

6 ½ dl havregryn
3 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 tsk bikarbonat

Sä ugnen på 200 grader. Vispa smör och de tre sock‐
ersorterna mjukt och smidigt. Tillsä e ägg i taget
och vispa. Tillsä övriga ingredienser och blanda ll
en deg. Klicka ut glest på bakplåtspappers klädd plåt.
Grädda i ca 10 minuter, anpassa den e er hur sega
kakor du vill ha.

Amerikanska chokladkakor (stor sats)

KALENDARIUM 2011

KO‐träﬀ

Styr
AVD
KO
LS

STYR

AVD

HKO‐träﬀ

10 maj

17 maj

08 juni

14 juni

12 juli
09 augus

13 september 22 september
18 oktober
07 oktober

06 sept

15 november

11 oktober

13 december

6 maj

10 novembar

Anmärkningar
Distriktsmöte ‐ Skebobruk

25 november
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Styrelsemöte
Avdelningsmöte
Kontaktombud
Linjesamordnare

Tid
11‐12 maj

KRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM

D

ags för e ny kryss. Från och med de a num‐
mer behöver du inte lämna in hela krysset när du
löst det. De bokstäver som hamnat i de tonade ru‐
torna bildar e ”lösenord”.
Lämna in de a lösenord llsammans med di anst‐nr,
namn och avd. så deltar du i dragningen.
Du kan även maila ll oss lösenordet:

Bland de inlämnade rä a svar kom‐
mer vi lo a ut:
1: pris 2 st trisslo er
2: pris 1 st trisslo er

Vågrä

avd.68@holmenpaper.com

1. Måste tyvärr gräsma an

Lycka ll!
1

5. Läget vid flötet

2

3

4

5

8

6

7

9

10. Obetydlig

10

11

11. Enögd och smal

12
13

14

8. Hockeyort vid Sundsvall

12. Salamandrar

15

16

13. Ibland
16. Allena

17

18

19

20

21

17. Finns i Hallstavik
22

23

18. Penningvärdeförsämring

24

22. Röda i almanackan
25

27

26

28

29

30

25. Grönklädd i Sherwoodskogen

31
33

32

28. ”Vintern rasat ut…”

34

31. Taniga

35
36

24. Spår om sol & regn

B N

32. Herr Rapace

37

33. Ljust öl
35. Nuddade
36. O a under häl
37. Londonflöde

Lodrä

9. Finns i öl och whiskey

23. Uppsalaförsamling!

1. Hippa

10. Sparkskydd

26. Eldsvåda

2. Elektronikjä e

14. Blunder

27. Åkrar & ängar

3. Torterad

15. Snål

28. Inflamma onsvätskan

4. Rycks på försommaren

19. Sköts av advokat

29. Spole

5. Kryssning

20. Brolin med bollen

30. S‐bonden Persson

6. Mao Ze‐Dong

21. Lokal motorklubb

31. Levengood

7. Förälder

22. Fön

34. Fuskpryl för orienterare
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Stora Resan är början på en förnyelse av facket.
Senaste åren har LO och dess medlemsförbund förlorat medlem‐
mar framförallt bland yngre. Arbetsmarknaden har förändrats
mycket och vi har inte lyckats nå ut ll unga människor.
Stora Resan är e sä för oss a öka förståelsen för unga männi‐
skor och deras jobbsitua on. Vi ska lyssna på 100 000 unga vuxna
för a ta reda på vad de tycker om facket och vad de har för be‐
hov och önskemål.
Det här är början på en förnyelse av facket. Var det landar vet vi
inte ännu. Följ oss på den här sajten.
Resan mot fram dens fack börjar nu.
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