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',I.ärl'randlir,lgarna komr*er

att föra.s
på ctt annat sätt än vad vi var*it
vanå vlå, sÅF varken får elLer
kan företuräda elna fbrbund. I
konsekvene därmed har t0 Begt
att det akall. för:as e.amardnade
förbundsvisa förhandåingar.Setta
kan medf,tina nya probl.em som vi
inte kännen tiit men det ger ackså
nya möJligheter. lli 4a* våd upFrepade tilLf,ällen krävt att få
stöire lokal.t i.nflytande över
avtalets utfor«rnlng. .Nu har vi
chaneen för föret* gången.
Vårt förbund lntedde för etn detr

§katl vi satsa på de lägsta
gruppernarpå de som har lägsta

lönon? Setta ger som sagt nya
möJllgheter men även ett ökat
ansver.Nu får vl rpraktiektrbeviaa
vad vi menår med golidarlsk Iönepo1i.tik.
ViLJ" du påuerka qvtal.ets

formningrkom

den lU1O

kI

till

ut-

Folkets

'

Hus

15,45.
i.."tl** *$*ns d*t

,

fu*4ere§, n&r.

llörrsrr

kr}rss

rficker ri[I *qaain
ocä ftp*e.

med en avtalshonferens dbn X.S,/g.

D§refter har avdeLninganna
ntäJltghet att dlskutera avtalsfrågan,denna lokala dlskussion
akaltr sarnmanfattas på distriktens
å:r.enöton,t vånt fatl den ZL/L}"
Avdelnlngsmötet den Z? /9 beslutade
att ett extra möte f6r att

diekutera avtalet skall håIlas
och det blir den tl/L0. Det åtr
naturllgt stt ätäILa lönekrav
så att vå konpenaerats ftr infta-

§Jtana
På

koasrmsffitar

rlt Wrd0t mru rfälvtdart

'llgot
på dt rfgvcrlt
ett e§dsnnn
rkr plmrrr I dcn tägrtr tämgruppon
§rmtHlgf yct msn
rtt rtåtftrnm ttttydllet umband
mslhn åfi vllätådåt v€rk

tlonen, Vlktigare ilr kanske att
dlskutera föndelningen. En tanke

Ochgod'lönsmh*t

ftirts fraar är att rrfrys6rr
akÅfttilläeg och beredskapesom

eroättnlrqgar t.ex.oeh 1äqga ut

generellt" Den son
har den lfusta årst6nen i kronor
och ören k?ånner av dyrtiden först.
a1J.a pengan

f*ådJg #" ,*$,r*" I"?6?r#
?r *; lr$* §#; /§

a

Llrrn slairrg*e ut r*Fct och stack
*t lruvrtcl*t f«:r iltt $e on] ktlstcn
f ilr klar. . .
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K{l§ twÅN IT§'trH Å{tBmä&
HÅÅd i!{ÅlY §J§GHT -§C}tsffi
F}E}T E,TAN II§G§II§

l),t iir th'rr lristl'rr vr,i'htiglrr.lt.rr: rrlurr lxxtiul
iir rlt'l sr jifi. rriislarr t»uii;iligt. lrlt h.ru ctt t:gqtrl
lir'" ltt lrli t,rrsr.rr.
()r.lr liil.nrirn lill iir.entvrrr
tiigelrlrtt iir lr;,rurr
uliust siirl.r r.. un rrrurr inir,hirr ilirl rrtt IIvrri irr.
I rniin;^i:r Ixrslirrlsorrurolrl,,lr iir rrriljiin tur.liigi.
lh. sorrr lx,r, tliir lurr srrrir .,ll,.r iirllrr,l ingir

Hrflsgdfrä$§{
Te+&ning}

tåffi

BO§Tlk[

SL.§SSffi

irlIs,tI ;rii't.r.kir sirr r'iljii. Itiirli;r
kiirrrn.r rx.ksil rrriirrllir ult rlel sorn lriirxk,r i
*rr'iirh'l itrr. Ix'r'iir th'rtr. ltr.srrltirk:t hlir iril
rrrii.jliglrr.t.r.

trurrr irrln.ssr.tur *ig r.rrlrirr.t tiir. rlerr t.;1ru Iåi_
gr.nlrt.tr.n i stiillt.t lih.
l»r, sili r»n iurrlrir
trxiruriskru' i lxrslurlsornr.rirlt.l rx,li rlt.
$enl$n_
§iutllilil ltl n.,illilr.ttil.
l)r,l r,ir t.tt rlt.l rn, rL.lrlllr"lr. nterl rft,:t Iirrrrs
rrii;;ot sorrr iir rrri,r pi'rllgligt liir rrrrgu rniiuni-

ltt

.:krlt'.

Frmref,dwmkmmm

Ilt»;turlslu'ist. siip4t.r r,lr <lt.l. liiir rlyr.n ]ryrirr.,
siigtrr rrnrh'ar. (.)li* hiirs knrvet på nrirrrlre,
Lilligu liig:nlrctr:r'$r,rlr ung(klrrranro karr lxr i.
Skrrll nrln iigt, lryrir t'ller kiilra lx»trulsråitt,
rlet iir ii'iigor §onl ställs
Mr.tt rriir rrurn viil liitt err lxrstiul giilk.r rlt:
storir li'iigr)r'nil ('rr l»r lxrrrriljii rx.h vr:rkligt
irrllvlarrrlt'. Ålll skull kurrrrri la urrsvtr trlr
viu'u nlrrl rx'lr llestiirnrrtu.

rmffi&tr ffiffiffiffiwffiffiffitrffi}ffi
franrqångsrikt bland annat på
Frund.av drlm llgn löoernir.

fi ffaeketr

,*[n,låäo ;ä'itlå:l*;:*"'

llarmon tu oskyldis-Haä är iäiåä,iitii;:,f,,fåii
-hanDon
var för facket
honom.

och-dedör riggade

ii.n tAUa io,

§å Iät det i en lokd radic.rstation i tos Anseles när
före detri privatdrtektiven
$oeky WÅt tiE; i;;;;:
vjuad.
_D*, här är'den Banna historien om Don Flarmon
och om "unlon,bustetr§,'
f*ckföreningskr;§arnä
- ssm blivit en miljadindu*ri i UsA.
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L0-distriktet i Stockholms län ha:. undersökt
finansieringen av fondmotståndarnas demonstratlon den 4 oktober 1983. 4le oktobe:kommitt6n
har sett slffrorna utan att dementera
Troligen lägger företagarna ner ännu nrycket
mer

I

Vi har kommit fram ti}l fö3.jande siff"ror:
AKTIVITET

tt.

Knappar, dekaler, ånnonser

mm

,._:

.:
:

'; 'j

j

,1 ,;', i:l

1

i

§.000.000
'.1

Tryckt bulletin
Distrlbution

1.oCIo. ooo

ä.400.oo0

t

r" .

centralt

ooo. ooo

20.000. ooo

Polis
Lön och produktinsuoriratl

L0-29.000.000

SUMMA:

50-60. ooo,

?

CIoo

Vi vet a, erflrenhet mycket väI vad det
kostar att göra ett sådant häir u""*åge*"rrg,
Vl vet också att ett antal företag lovat de
anställda kompledigt för att åka tilL
vid

Riksdagen§

i

öj'

2. soo. oo0

Resor

§tockholm och demonstrera
öppnande dbn 4 oktober.

frl:

-

Kansller
Iokal

I qrJe/at ctr å r
§tt? /oo t'åYd.-"

Hrmlå-yxffi,k:fl
ÅI\iD§ft§ wÅLL - känrt ktippkurrg
har sjösatt, sin sr:naste skdpelsd,
inve-stmertiroiaget'Iresor. Bålaget
skall, enligt Walls programförk-la.
-minoritetsr.ing" köpa "betydande

-.-

poster" j rörelsedrivande fciretae fii"
retag och på det sättet kunna gå"in I
styreluerna cch påverl<a föreågens

pclicy.
Utöver?resor är WaJI engageraC i
Votrvo, Invsstrneni ÅE seijär, för.
slikringsbotaget Skandia, Iiandelsbanken, Argeni.us, STC - för att nr.r
bara nämrra några aor de stör-sta.
Och eftcrsom Voh,o, Beiler, Skandia osv i sin tr.lr har *t*ra ågarintressen i andra ftiretag. så inne-bär Waiis

att han har möjtrighet att
påv*ri<a c,ekså des*å " andra
pgsjl;ion

foretag..

"

I:-ar Cel någon sem sade något r:m

panrpväide?

0m

maktkoncentra-

tirn? Orfi nörlvåndigheten av att
spricla ågandet?

Nja *. inte på den borgcrliga kan- .
.l
ten i alla fail.
Inl,r den hår gångcn.
Det är som bekant bara når lön"
tagarna vill vara med *ch besUimnia i närinsslivet sorn borgerligheten börjar skrika orx pampvälde
tlch *kcnomish riikturtur

ffi

jag har fått kritik för att jag skriver
för
mycket i tidningen uill
;ag tala orn hur det ligger
tiIl, tldningen innehåller lZ sidor och om ni
inte
Eft,ersom

fyller

den gör någon

Holf hlesterlund

HEJ

ffi

KAMRAT

Vågar man för:a fram n{gra funderingar
om löntagarfonder??
Hur kan det kommaslg att företqgare
sataar tld och pengar på kampanjen mot
Iöntagarfonder??
Kan det vara av omtanke om oss frjobbarert?
När fick vi en sådan omtanke slst??
Varför blir man eå upphetsad över att
fonderna vill" satsa pengar i företagen??
Har man tillräckligt med kapital redan???
När märktes det i lönekuveret sLat?

:

Varftir skrlker man så högt om foLk-

omröstning och demokrati nu???
När rörtacle vi om det nuvarande syetemet?
Råder det redan demokfati på våra arbets-

platser,för alla

??

Varför oroar map sig för maktkoncentration om löntagarfonder införs??
Kan det bero på att det inte förekommer

nu??
,
iir man rädd att vi skall få vara

med

ocå- bestälnna ???

-6,ffiril
thfåä?i

ftil sist. Niir vi demonetreran på gator
och torg så skätler nmiljonärernal os§
för pöbe1 o:h pack och ka1lar det för
utomparlamentariska metoder. Nåir vl

demonstrerade mot den borgeliga
regeringen så försökte vi sätta oss över
den politiska demokratln.
Jag undrar bar.a vad det kal.las nu när
man demonstrerar sJä1v den 4 oktober???
h;

, EN

li

frNNÅnN

IIA UFÅ
"trar.:*rq ifr§'Eä
I{,,4N VÅL

yvh1trt$W!

Hej Kamrater

§om ni vet finne det nå6ot som kallae
repreeentatlv d*mokrati! miln får gå
och rösta vart 3:dje å:: på vilka jag
vill skaLl" företräda mig i kommun,
landsting och niksdaä aen när ni g
irr genom grindarna vid ltol.mens Bruk
då kamrater förevinner demokratln.
Dåtrför vill jag he löntagarfonder.
Rolf Weaterl"und

Driftklubb
fntreeset för att bil.da en driftklubb
blin alLt stöme I pappersbruket.
iir aet någon annan som är intresserad?
Vi behöver en klubb som motvikt till

:

verkstadsklubben och hamnklubben på

våra möten, n{gon som tillvaratar våra
intreesen som skiftarbetare.
Vi måste arbeta för detta.
Helena Brsndt

Folkpartiledaren Bengt Westerberg
tycl*er sJ/rd om den Soeiaidemokratiska
regeringen, §om är så svag att dön måste
samarbeta med eina egna väLJare i LO, I
stäilet för, med de borgeliga partierna.
§jälv har han ont om ugna oåt5äre därför
får han inte vara eå näga med-vern han
Nye.

samarbetar

med.

Erik

l

Situationen

just

Janeson
I

nu.
;i-rita

a r, ,{6-,.

Hej medlemrvr,t 'du'on, man hibtar
Bjöhn Afzelius',Gfobertrotter"?
ElIer lvlikael t{ies'nKråklåtar'r?

Eller Norrtäfje ElitkapelIe svängiga
tongångar? Var finns boken om Väddö
spelmän eller rapporten om Hallstavik,
bruket och dess människor?
Böcker av Ivar Lc och Astrid Llndgren?
Jo,naturligtvie i ditt eget. hus, )
i Folkete llus Hörnarr*stäi.let diir
återbäringen i.ngår i priset.
Nu vet alla detri:tål'la i.n där.
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Kulturkommitten
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Xcrrinenter

rilL

kcmrentar,

iåg t"rar j,r:te att vårt försvar är
ne"ritr;1lt" Uirrler mån låvstid har de bara
r,lrjutå-"1 j.h,jä1 aroetareornen de l'rå1 inte

a:i11;ri

+ns h:;'sa1r en arbetsglvare.
S.kr.t,i:a elåindet o,;h saiaa pengarna Få -*
flr'etisr$relsen i etäIlet,
4'{
iiet trc:" i*g i{r vår't h'ästa frjrnvar', .tr

L?il-';
'\
i-.3.

';..;1.:",:

Erik Jensscn

':!

trt;dska l*rar.:tr iReci kcn;i:urlistJ sk över'iygeiee i'*; :otrar rtu ;;'Li; *rn*,'ri*Lbp-r't

.ffiffF\:{
w#,{,-r

\r'äs

*i:r princapi;eslut vid
::lör'vnt tn i.rr.ids dcm* tole:: i" Hairnnver'
tju..r.i 3{)*';;11 I I Fe'-'(;as ba.tr.,t €n 6;apha} s

+i

aVsireci"re

,

cfter'

[ 1 ::Y' V i. '::r.r

.}-gen

-

Rtr':d"

:' 1- i.',. i::.i'{:r}"]-Cii'll,'l

V

med l$rieski.1ini.r.'..1:, li,:i l.;rn dr"ift. q,ch.
underhålI , e"L' er k..^l .l;l-n i.:,:-uLi*;-: sagt,
;neli:n *kiit;ar|;:ie t:rs;, 4;;e-3'-,"1r-?r'- s I
'bara iör'e*ag.rls i:*gir"l'i;r.'l-l:"i.,*.re,*tlil- int<,i

på det.
Vi byter- helt *ni,,elt Jahkr *ed jiirnna
mel3,anrum,

f.ox: Fagsere ai:j ';-:;','ervarc;

e,r.Ler

rvetsal:e u !:u31;;r.": l.: 1,ir" *i-.:k-i::;j.k*r,
måssaprovare blir tru*kförsre vici
hamnen etc" etc- ,:ciir u,rrier'h,ii'I"i.s
peroonal.en går ut i driften och över'-

tav' deres i.refattr"i:r;,*r; f6r' erlt &: eil.*r
.
två.
iiet blår rnte bara en J.<.ri:eutjänriirr;..,
u*an o*kgå et.* ri1t:Fä. iiirväxlar:,de erbei:e
scm vä.l al.la hbr Yt';t p.:"äåir. *'r,

[rik;*:n*;:e:r

ffiiffi
'+\***,*r*X**
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AIIDII-F{ING 6& 8CI-{ TRTD§ft§ftEL§EN.

' {nternationelta

hsr blivit ombedd att skrive en artikel em fredeDen crgänisstion vi då ger det sbörsLa
inforrnati*nsb}adet.
i
brqaniaatåcnerne
dels'därfär att Papper* är medlem i
fiett*
FN-filrbundet.
utiyrnmei Sr Svenska
å
l{orrtälje FN*f'ärenj.ngn dels därför
68
trch
avd
Sv*nska FN*förbundet i§FN)
vlil iiverens med srbet*rklässens
slämmer
frerlsarbeLei
å
utt sflNs målsättning
fred"
frlhet
och
Ftråivan efter
g}Iend Srrriga orEanisatlaner, §on'r säger såg k**rpa fiir fred, k*n näran*e:
huenska Rröds- öoh Så<ååjedomsföreninEen (§f§f) med de närat.ående organisatisn*
brne Ini-ernationella Kvj.nnofiirbundet ftir Fred och Fnåitet {IHff ) orh Kristna
kcmrrrittån

Fredsrfireleen, eemt, §venska Fredskontnribtt6n, s*filr är den svenska Srenefl ät, d8n
östetatsdominersde r'11ärldsfredsriireåsen".
Fredsriirelsen är rent paci"fistiska otganieaLioner,
§nSf, trKFF och l{ristns
t'Suerige
kan btirja't neclrusta.
att
bl a anser
hom
'dvenska
paci.fistiska men istäLlet rner ärr lovlågt' prointe
är
Fredskolnrnltt,dn
och t ex kriget i Afghanistan"
på
fredsarbeLe
i
ein
syn
lirujetisk

I

i

ur*n*e uR sFNs

'TADGAR

lfi'li

lilf.l:i-*133'.§x.§l;älää':äffiä:xi::li:ffi;; ILlo:-åH;r;X:å1ffi:t-'

*natutning
1.
§

opinicn*biJ"dning orr flN uch de*s arbete"
Då fanns redan en orgenåsation i SueråEe
Yii';ani*atianer,lil+§lär§vcnskaFN'fsrbundettsflltflgsoar syss]ade med fredafråqar i FNs enda.
lirliäi-lipJ*tipotitittt och relisiixt o!qn{et' Dct är anslu- "-":'-t:
195? döpte sig d*nna organis*tion.äiIL:
aräåiää*
;er.titl wo,rrd
- Feceratisi*oi'i5i.rli*a Nätion*
sv*nska FN-fiirenången f{ellanfolki"igt Ssmi{ådi.yrqÅ1.
'FörbundetharsittsäteiStcckholm.' &rbete fär fred. L95? ombildade nran sig
Lå11 I $veneka FFl*fö'rbundet'
fudamåt
sFN hestår äv ca 150 riksarganisatå*ner
§ 2'
,..- .-,..- ( nt a Papper* och L0) 22 sflN-distrikt'
orflanisa,:,,fn. 1. f'örbunders.iindamål'är au soril central *rs*Ixr.'
,*iäI-fAO-fN-iå;;
cch ungefär
140 FN*fiireninEar'
1,ieit{t}r§=r.{-m*nnauoren i sverisc
rir,ts eyn på fredsfrågen utgår från alls
?,|*mn och

som risser inom srarers ri*r
;.i:ä;äjiffi-:ffi:tläHil]H*.
'
f$r FN:s och dess fackorgans v*rksamhet,

rrmc,r

r::äri*a i$tr*sset för IrN och de*s organ,
stimulera nredlemsor&anisatiouema till opiaionsbildning och
strEllninsstasande i FN-frågor,
verla f$r internationetl sotidaritet, fred och rygghet samt
insikt orn alla länders örnscsidiga beroende'
t:
' iw. 2. För att fullgöra desta uppgifter har förbu*det att
'x*,nla. beärbstå och sprida material §amt utgiva publikettioner,
verkir för er internationalisering av undcrvisnipgea i skoltn
d.ch p-v de* frivill i ga bildninEsverft scmheten'
infarmation via massmedi*,
-sprida
-bidr-e
till kommunikation melian förbunrlets metllernmar atlt
'tateficakterfl å i FN-frågor,
kttrser och konferenser' i egen regi och i samurbctc
--*idneandra
organiealioner samt förrncdla föreliisare,
nrcd
fräryrja bikianrlet av och slödia lokala ouh regionala organ

., {ärbBfidoi"
bitflida ds arelutna otganisationerna
oöh

I

opinionsbiittningen

upplysningsarbetet,

.qfl,lgl:Th1t[f1o-rga-aisationtroch
rfu

plysniau ach opinionsbildning,

*,ffd-läääilää;;*"

.,

or*aiisationer

i

institutioncr
andra

.
för

lärder.

rilr

nåionetit oberoende"
f feClen Skal"l beVaras bl a gennril S k
krttektiv säkerhet" Denna innebiir i kort*
het att en st.at r säm milåtärt angriper en
efin&ft stat, skall mötas au en kolLektiv
flirsversektj-on genornf,tird av de övriga

slaternas inom det kolLektiva säkerhets*
eystemet. Princlpen är "en för 411a, a11"4

for

ön"

Något fungerande kollektivt säkerhetesystem exj.sterar våiL knappast åinnu' även
am etnäuandena funnits ända eedan Nation*
ernå§ fliirbund bl]dadea.
FN erkänner aIla ländere rätt stt försvara
sitt naLionelJ.a oheroende med militära
medeL cch åir alLt.så int.e någon pacifistisk
§amn&nslutning
Förutom grild å{; avd 68, uin Pappors, an§luter

låål-:åt?i?;i"::*-åffirå:ffi"ä:å:ffillä"*r**nu
Frodsforum.

Intr:rnatir:ne11 a kanrmitt6n

.. : . :'

r'iil" l,:,:;./: ..;--.'..:

Ihd,ar

'i
.,',., .,, i-

.. , .: ; :,,,, ,;,

:.'.tl

ett par vaakor i

cktober korner trbtkate fius*f,örenfu:gen

ffi-älLäå:.#ål*ffiiå-*1:Tffi

ffi

?IM*

i

Sallsta,-

taget" Med olagfärd.ågpr uttr?'ckr{l\:.J"La och f?iint sattråaUe hJ.ld,er rrlsar
haa rsrkligheteri be:kon f*.sarienn {Itriytt$a ';åli.fäLlet - bes§k utetå[1l,ni-m6ea.

r d^ecember konrier för&carpnin€erria- en ut*täLrnåm6 cn ighg:ej$bdgkn konstnärea rou bör;]ed,o sea rraJ"sverksarbe*arsn lder om"rlettäruäffi.*
H}f;fi"{ffi$.* stä}Ler ut i l{orrtä}ia Konethal} melLr.rr den g-}0 oktober.
Janota iir-ftiåd i BJeekoslevakåen merq h&r fått eån huwdsekliga konetq{btlilnlrqg i" Sverige" Utstäl-l.nången innehåLLer b8de måIerå oeh graflk"
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har nrr h(;riiit tcckn?r {iirsilkringir lör

sinir t!iur. ,"\iti..drririgeir ;ri u{t dct l:lir irI!l
vrnlig;rtc ai: tiuvar sti;r! <i.1urcn, och gör
rlel :;n:rbhar,; irn m;rft hinnrr err:tti;r rlrlm.
Ufl<lcr i!e,r sista halvårct har l{y4 vilela
ti.,iur stuiirs liån v;i$1iy5lqir zou, trland *tnal en drcmcrJar, tv:i tigrar, ett lejcn oclr
$ex :il riltsirr, hrri- nu tiilr,arnii lyckat s
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Allt fLer inser behovet av föreäkringar.
Ftir dig s+m nredlem är rlet redan ordnat,
§e son är för'utseeride har medftjnsäkrat
sin fru/man/sambo för 1"4.S0 krlmånart i
v&rå Iorsakrrngar.
Xcm upp tilJ. expeditianen på Folkets
Hus så crdnar vi resten.
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*katl presentera lite dyster
statistik från A-kansan,
trian har betalt ut Bt . 5gZ 3SO kr
frir 3S4168 *rsättningsdagar under
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, I gencmsnitt så har alla medlernmar
varit arbetslös i 9,96 dager.
Avd. G8 med 1å57 medlenrnar har

betalat ut ZZe 306 kr,.
§en avdelning somrrleder"
statistiken än Åvd.165 Karlsborg**
verken med 758 medlem{**r och
3 154 B3B kr utbetatt.
Detta är i nanning en dyster
Iä{sning och d* sifJ}or sr:m
ökar snabbast i vårt,fsrbu*d.
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