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Årets ftireta lsnerevisionsträff
har avfråtr11ts i NorrköPing.
1 båset iin vanligt,
l,f er trf:ngt
'Lersöffi
AåCe regering tcir för*
ef
bund håiier crs under för*
*torirrgsglas*t fijr att upptäcka
eventueli.a §vertramP utanfiir
den uppsatta 5% ramen "
vår.t krav på 3. 60 kr I t,Lr*, irån
hal"våreskl"ftet i ntäIl.et föt'
L,80 kv,/tLm. från L/L *8s mottcg*
j.nte nred Jubetr, utan klassades
§öm hrott ?flot andemening*n i
året* centrala uppgSrelse trots
at* vi vi.d tslefånkontakh rned
f,i$rbundet fått klartecken för
d*tta "
Vårt kz.av på 3.6ö Ligger f;:st.
Beträffande produltticnrupremi*n
1*vad* bo?aget att rnan §nåi"a§t
skal"l kornrna rned ett nytt fdrclag
f ör berätrtrring &v prerilien, r!är
r!e:: snabbare märke? &v #*! brultet
g,är bra { eIler då1igt } }vs. katare
tj.d söfi heräknj"ngsun<Ier3"a'§," ltlan
l"lrt ccks ä an* att en *väntueii
nivåhöJning på der: rör3"Lg* delen
va,r tilnkber " Vå.r.*,r*å;sn f i*råriga
krav, på en firupp 5 **h eJ.oPanrie
fiv avgrunden m*lian F,r"3 c)*hl
g,".4 på underhiä11 tr:;is uPP åin
en gång ech mån kanske skYmtan
ert 1.jusn.i-r:g 1ångt b*rk,
l|a* vär från bolagets s idi:
heredrJ ätt: undr:r hSaien *iiS starLa
r.rtr)p rtiskuesioner k-ring vårt
nu'rarande 1önesystem. Inget är
ärinu kåart ang.. avtaiet för'utom
det so,1r f5rbundet och regerången
f'örirandL*t åt t:s6.
Bernd Schiil"er
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reäIlffnerna sJönk med i0?å
unrJer rie borgelåga r*gerings:
ånen. Eri he1 månari*länl

T ei*!ql"aratiönstider rlrahbad*s
de fåeets av 0§§ &v en tvivel*
aktåg tid*ing $åm kaliades ftag*
att reegere " fr*n var utgi"ven
*v rredler$rftärna i skattebetalärnå§*
f ärenång - Srabbarna och t"j e j erns
seifli gni{lier liver den }ri5ga märgin*1
sk*tten msn ånte beteiar någon
.skatt F8ä. ä3.stiga avdr*9,
fdsn framför ett förslag sorft inne* bär atä al"la skall ha §S% kvar
ef ter skatt o §aiyrffia f ör*lag har
frarnfSrts å!r mocl*r*terna.
i-iar du tittnt i rkattet*beli"en
v
och funderat ved tlette innebär
f *r, *ig????
fim dr: är ensemFtående skaJ.l du
tjäna 3"7L00 krln&naå *ch firr du
i§r gift 18##S krlroånad innan
du behöver bstala §C,% i ekatt,
*rE EJU lnta ilar några avdr*g
t'örståss, d.å skail du t jäna ä.nnu
rn*ra. I av 3.S åSntagars t jänar
måndre än så, många öe. häl"f te*
oe h då h*t*J.ar mftfl 35S i skatt.
*m drl tjänar ?frCI* kr/mån. *å
b*'Lnåer du ?38ä kr i skätt
äniigt skettebetaiarna a*h "
n-r*derat*nn*s f*ör*Lng skaLl du
b*tala 35** kr. §n nätt *1it*n,'
r
skatt*hö jnlns r,'ted 6 u 38 kr/tirn. ,
1j.1"8 kn/rirån* etrlert 1"34t6 krlår.
Iiar du rå* rned det???
vl iir rieppade Sven att,ui bara
f år 1 ,8O kr.ltim. i påSk, ften ändå
v
k*rnmer många av våra kamrater
att r{jets på börgarna i hcist
ffir ett aänka LSrrer: rred
6, 38 krlt§.mn r#änk* sjukpenningen
o*k* avgiften ti11 Å-kassan,
f örsämr& åriletsrfii L jö1"agen, f tir*
sämra r*öJ ligi"reterna ti.].1 s tudi **
stiid ti11 trägutbåi,darie och för*
sämra anstäliningsskydriet.
i'f en vilL
skrota fnnderna, som
k*mm*i" att g* den största
investering#n å svensk industri,
någ*i"rsin. l,lcg är rlet väL d.ags
*tt tärrk * e{te r, den 20 pef:tenber
*.r det för ssn.
rä
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Det som iräat deri seri**te 'ci"rien visar
hur sveg *em*kret"ti: år i *tt'
kapitalist1sk-t syoter*"'§ve:"ige ha.de
,så g'Jtt s*m lyckat* täl sig ur derr
ekanomiaka krig *txn u;rsr&atrnå lt"r*ci
för"enade anstr'än5inLngar skapat' itrrder'

slna sex regeringsår" Tf].i *ch r,recl
n§ringslivets *xperter tvingades
rn*dge att den p*åltik scrc den s*cial*
demokratiska r'egeringen f$rt varit
framgångsrik. Tleyte ledde til"l att
oponlonssiffrorna stegt'cr*väckandett
fdr' det socia]"lstiek*- b:.ocket vld
varje ny r:ätnin&. De ekonomiska makthav&rna insåg snart att cletta vai
inte gtrck att k3,ara herfl nrerl clen
tradi tionelJ.n vaLkampanJ*r'i trots
att man har radlo,t:v och 9C\% av
pressen t-iiL sin hjä1p. Här insåg
andra metoder
man att riet nåste tili
rnå*t*
va}*egerrm&rr
för ati k\ar:a en
vidiage
att
tvi.ng* re6leringen
"

ol:e!.:väma" åtgärd*r

"

Cch så btjrjade er: piunti,ger" dans
tl").i rnusik e'r niaekerarle "bockf*ting&r"
med svansen väl uppbr"rrriien under rlen
kritstrecksr*i'leliga kavajei'i' Il*t hdrje;med en rtrejlt där 'tgenetalerna" ,vtil" rrrrti)'vetna om stilterr-arbetsgivarall§ sviErigireter
at1; g&, rie *tx'ejkar',{,c r,il"i mötes på grund
av ti.cligare SverEn*kor*, ei.se:- neri a]"14.

andra fackförbui:drdek?arera.r al;t m;ln inte

h

ar xtägat samhäiiaan-qvar Sedan kor';mer" bönder'na i- err vä1. r:r'ganiserarC
,laridsomfatian<le ttBpontanr' akticn rrriclanriet'
på. sina iraporterade 1/7- ml.ljonersr:raktorer, *pärr'ande vägar *cii städer r:ch forclrar
imperntstopfr p& det som vi kan til.lver}<a
**h odla e.iäIva., l4an blokerar sina egna
fabriker fi-ir aLt alLmä.n1":eten skail upp*
fatta hur r-irabhade rnan är"
Efter detta eå k*,nmsr det ve:'kliga dråp*
eiaget,ett ireit c1ärkl.arl"i5-1t vaLuta.utflöcle av .sä].la;: *kådat s1a4 riom på några
tiagar hctar" att fördärv* alit scm vjarireta,re g*rlt:irl {Lera års uppof frtng,at
ltjälpt tiil" att !:yefea upp igen ur bor61a:r'n;:tu
ruinsr" §en mest rilttno. val,kanpenJen
i §'rerige har at" a\Lt att dömrra startat
lvr'åp,t påi:eja* av rrår t":hjekti"ra'u r*rl,i"t>
och Tv s*n i verje åiige n*ge ifr'å:gasätter
reg,e:^i:rgens
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f,r»r*for 6r!lrtlarnr riil
ui:i k t+rie r och mejerit.r.
Ii&ndtirna hlockerar
e;.q*tii,ller cle

rina egra föreiag.
Ilet giir de förbannrrt
ri;tl i. Mellanh&ndern&
nori)?lr åt sig alldeles
iirr n-ryckel Utan nt( rie
ltråhtlg* bonderrronopo"
krr: brlnta* blir rieå inte
hiittrr bErtnlt för bönrier.
l:n r:lier iägre mat.priser

fiir iit;nsu.mentern&.
ålönderna år på riltt
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f detta avtal,srlin vf haft i
1,5 år,fr,arnhåiJ.s att clet är viktipt
att varje anstältrrJ skall kunna
pri uerka c i n arbe
ts s i turr t i. cn .
?ycker di.t att rlet är så nå riin
ar.hetsplatrE?c?+ Om rj*t inte
är
sri 1a*n rlu _iu stiiila krtiv 7t!1 zyX
få det.

I

I

L1!11 BttlÅt. r*iL BAq'Å.
Å)t 6åql t.äTr*rGia[. 1 [k, .
o[1 §iNFrt EN l,,iÅ§5å, ö
Rt:lr;1 HEL,{E 1E ö(-'iS;

Rol.f Iil,

f*l"keie främsta och säsnste"
*gen*k*p är a:mndeju.kaa, eniigt en
§ven*ka

nyLigen gioyd und*rsökning: av'&TFC,
orh reakticnerna mot beslutet orn
fritt fisko i skärgårrien, beyj.sar
ju atä d.et etäuner nned verklighetea"
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Långsilnrra funcleringar.

llan hilr vcrrt och velat,rfien nu har" *entern
hestärlt s ig , ytterii lr,are en p.,,ång, angiiende
sjultpenninf.cn. lJu vili rnan inte sänka
den. Kan det |ia något samband rned att

Fijldin iir s.juksl<ri ven????
Detta ijr e.qentl.igen al].deLes för all*
vr:rli.qt; *tt skiimta om.
On det når frt h*vete i vaJ.*t så skali
cente:'rr nrql sirra L2% av vHijarna bakom
sig iåt;r b,i.i att slinka sjukpenningen
I en regerin4, clär motleratern* mod ?5r5fl
och folknartiet. med 6% nv rösterna skall
giira det. l.lår hjä]per ciet n*g inte att
partilerlaren är sjukskriven. Iiå handlar
rJet inte on vit,ja cch sunt förnuftrdå
iir rlet frågan om riennokratisk maiematik"
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Xurt

Ileri 7 nraj inl.*dcie L!§A en handelsr
bojkott mct Nicaragua, Å11 handeJ",

aii flyg* och fartyg*trafik *toppades.
Detta kuncle väl värlrlen förväntat *ig,
. men likviii är mativeringen fantastisk"
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"lJen l{icaraguanska regeringen utgiir
ett utomorclantligt hot mot U§Å. r s

säkerhet" l{är m&n tar fram kartari
me d scirlra och norr* Amerika på' och
jiimfiir så förstår man hur liittskr"iimrl
"Onkel $åmr' är" Inte ått undra på
att rnan trllr *ur dän horta när PaJ-rne
elter någon ännån i västeuropa vå6:,ar
varft krttisk. Vi kanske också hlir
'iett utomorrlentligt hot"och hli lroj*
l<ottad och inte får köpa väpenrdata*
utrustning, tape eJ.ier Itnå11*st' från
115Å.

I(urt.
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Karnratei:

ni vetrsri vaide ni rni r. at? rcpre*
s€ntera våra anrlelar i iistra iiinteqar*
fonden,det gä1ler ä0 OfiO l]*aktier sorn
ger tjugo (20) riietcr"
Ilorgarna hnr skrikit i, prlsrs och tv
Som

oft vilken rnaktkonsentration fa*ket s].rt-ti-i.r:
bli rnecl i6r:t.aB-arfonder. I'lu vet i a1la
fall" jag vi.lken m*kt vi har meci vår;r
2C röster" T förtec:i<ning*n iiver aktie*
åigare kan man liisa att lrik Sörierberri
bara har 1- Lfr? O8O röster och Cias
Reuterskiijld endast l" L$7 0r-l0 nijster,fie*
då Xr' *'et, tnt* tal om n*litkoncetration,
Jag han kan*ke missunpf;:ttat vnd riet
hetyderrmfin orn nu lirik och Clas *kulirl
starnpa ned fot.err s;fi skuiie aiia chef*r
i ltolmen happa,rren varl tror ni skuj.le
hlirida om jag starirparie mc'd nlia vrir:r
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Å.*kaesa

* åelttrd

Från vecka 36 konmer regierna för
vår A-kaesa ett änclras så att våra
kamrater ssm jollbar deltirl lättare
klanar sått t*arbetsviilkorilTldigare eå har det varlt sr.årt
fijr de Bom delar pfi ett sklft att
klara åv att arbetå 10 skift och

7A tLnnar per månad,fem m&nader
av de senagte tolv.
Den nya r€p,Bln lrinebär att sran
måste Johba 75 dagar under tolv

fllre arbetsLö,qheten. llan
arbetade tiden sksll fiirdeias på
minst fem kalendermånader och nrlnst
3 timmar per dap,. 0m regeringen
m*dger det så kernmer man att höja
månader

ersättningen'rid arbetskjshet tttl
i*ax.3l5 krldag från samrEri tid"
Hurt.
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ktn nl;ln slrr!a riilr* r,ilcr sllusu.
Fiir crr riel iir rirt llit l, l'ör urrrlr;: s:Varrre. lJet Rvgörrlrtic iir *ti rrtrur Inr
rr tillräckligt stirrk rrro(ivilrinlr at{
slut*, oclr drt r;ie it r i ;r!!rr:ii*lre r inlr
nler, r'J] 5,llig ilutrskäfr $ttl uil r,ttcr ar
Visst

fartigt att r(ikrr». Mrn lnås!c ocks*
yet* r;ilka oclr hur *lora hlilsr:rirkcrn
rir. insr atI rlr giilk'r cn sjrilv ocir vt,ir
att dcl lön*r sig o*h hur nran g(ir fiir
att slutu riilia.
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E"fäfi, har rått ansrätLning på
Hnimens och naturligtvis
tiLlhi.
Pappers avd.6B. Ta.g, kontakt me'g.'
ditt kontaktornbud elLer någon annån
fijrtroenclevald'och kräv ati
eå
en f acki ig grundkurs. Orn du få
i nte
kiinner tii] vem du skali fråga
hJäiper dina arbetskamrater ärrl,- i
Kursen ger dig insyn i det fackåiga
artretet och mö.jLighet att framföra
di.na åslkter" fiu kan vara med och
pfiverka beelut söm har betydelse
för både din i?n och,arbetsmii3a.
Du kcmmer o*kså inom en snar framtid
utveckl.ingsavtalet,att få
'genorfl
varä
med och bestämma över ditt
arbete och då har eiu nytta av
kunskaperrra. En annan god sak
-"
att du kan Läsa denna kurs och är
få
betel"t under tiden. f,ftereom
strjdierna hedrivs på fritiden så
tr*ta1as det, även övertidse16ättning.
Tn
på chansen att tjäna *:ct"*-_vara
*iedan
riu Iän rlig något extra
",
Lycka tili med atr.ldisrna.
fr4* Jänzon

f/

O
Fråga

*

/ti/ t//
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1. Hur får

clu dagarna

att

H*#ire.

gåtz

UH: När jag tnte är på Hoimens så jobbar
jag åt ver"dandi. på rain frititi så är

aktiv i Sionskyrkan"i andra för*
eningar och om riet blir tid 6ver så
lagar jag skor.
Jag,

Fr;iga

2. varför artretar du ;lt

vertianrli???

tJli: Jap, tror på iden.Vi måste stäiIa
upp fön varandrarvi måste hjälpas åt
att lösa var*ndras probJ.em om de uppstå:'
på arbetsplatsen eJ.J"er på fritiaen.
Ilet är ingen annan som gör det åt oss.
Fråga 3. En socialbyrå har rört uPP
en storm i rnassmedia för att man stälIt
krav på de hjäJ.psökande. vad tycker
du om det som.verdandist??
UH: llan skal.i ställa krav,men dessa
måste den hjälpsökande ha mäJllghet

att uppfyJ.la. t4an kan inte kräva att
en som inga kl§<Ier har akall. sluta
att fr.ysa och lnte att den som intr.en
mat ha skali sluta att vara hungrig
r:tan ett man ger dem förutsättningar
att klara kraven,
Fråga zl. [r rJet möJliet att vara
verdandistrsociaiist r:ch krtsten??
'{}}l: .}a.
lnnebrär

Att varä sociail"st cch vertlandist
att man skall stäl1.a upp för

varanrlra,tänka på varanrlra v&ra kamreter

som

det så fint heter. Att vara. kristen

lnnehär preeis samrna sakrmen tliir visar
kär1ek ti11 varandra.Den rnan älskar
vill man inget ont.

nan

Fråga 5. 1{är man ser orättvisan i
viirlden,med svält och ei"ändå,lyx och
iiverflöd. Tyci<er du lnte då att elet
är svårt att tr:o på en god cch r"ättvis
gtsd??

tlt{:

NEJ.

Vi kan inte göra som vi

brukar,*h.yLla

nösl och elände ,egna och anrJras durnh*ter
på någon ännänrvarken hdgr* eller" lägre
nrakt, Vl måste stä114 upp fbr varandrdl.

tun,

det

flr hjåiip och kraft att, ork;: rned

g4cnan

min trc*
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