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Ett företag i Kaos

Winter is here..
Stockholm Central en helt vanlig söndag.
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Slentrian: ” Att göra något av vana eller på
rutin” (Källa Wictionary)
VD för MTR pendeln Dan Hildebrand yttrade nyligen ”det får inte gå slentrian i att
visa uppskattning till personalen”, vilket
är något MTR lyckats med då personalen
känner sig allt annat än uppskattad.
Ordet Slentrian kan istället användas
när det gäller motsatsen då MTR med
stor iver har ägnat sig åt att riva upp en
fungerande pendelverksamhet och ersätta
den med något som liknar hela havet stormar. Fast med närmare eftertanke kanske
ordet slentrian ändå inte stämmer överens
med sanningen då MTR på ett genomtänkt
och välplanerat sätt har gjort vad man kan
för att personalen inte ska trivas..
På kursen Vår Gemensamma Resa (VGR)
talar man vackert om ”ömsesidig respekt”
och den berömda balansplattan. Sanningen är att den ömsesidiga respekten
endast ska gå ena hållet och att den
berömda balansplattan just nu pekar rätt
ner i avgrunden. Nu senast har man riktat
in sig på hjärtat i pendelverksamheten för
att en gång för alla knäcka personalen;
man siktar in sig på våra arbetsvillkor och
scheman.
Personalen som arbetar på POC och Info
har under året tagit ett enormt ansvar
när man trots totalt kaos på något sätt
lyckats hålla skutan flytande. Som tack
för ett väl utfört arbete vill MTR dumpa
deras arbetsvillkor och varken erbjuda:
tidsförskjutningstillägg, X- helger eller
köpa ut semester. Trots underbemanning
och mängder av nya chefer har man inte
utökat bemanningen utan ska istället
lösa problemen med att konstant beordra
övertid.
När det gäller årets gruppval har MTR på
ett totalitärt sätt trots löften om motsatsen, helt rivit upp åratal av framgångsrikt
turlistarbete. Även här förväntas vi att
hålla käften och jobba på. När sedan kaos
utbryter p.g.a. MTRs dåliga planering och
diktatoriska företagsstil ska vi buga för vår
härskare och ödmjukt ställa upp och jobba
övertid.
Från Pendelklubbens sida har vi fått nog
av MTRs översitteri och deras oförmåga
att förstå att utan personal är allt man
har ett gäng halvtrasiga pendeltåg och ett
kontrakt man inte kan uppfylla.

Från manifestationen utanför SLs huvudkontor 29 augusti.

Möte över yrkesgränser
På Pendelklubbens initiativ hölls den 22 oktober ett gemensamt möte med vårdanställda,
sophämtare och hamnarbetare .
Syftet var att utbyta erfarenheter av upphandlingar, privatisering och avtalsdumpning och
att diskutera om det fanns något vi kunde göra
gemensamt för att sätta stopp för detta.Ett
drygt 40-tal intresserade kom till mötet i ABFhuset där rubriken var: Upphandling, privatisering och avtalsdumpning
Hur sätter vi stopp?
Talade gjorde Hamnarbetarförbundets
ordförande Eskil Rönér, sjuksköterskan Katja
Raetz från nätverket En annan vård är möjlig,
Francisco Acosta från Stockholms Sopgubbar,
Jan-Erik Gustafsson från Folkrörelsen Nej till
EU samt Victor Cruces från Reneriet och Rainer
Andersson från Pendelklubbens styrelse. Det
gemensamma för alla dessa var erfarenheterna
av hur upphandlingarna av det offentligt ägda
inneburit försämrade arbetsvillkor och nedskärningar men som också mötts av motstånd
från de anställda.
Försämrade arbetsvillkor
Victor Cruces kunde berätta hur en fungerande
verksamhet slogs sönder när Reneriet tog
över och hur förmåner såsom SL-kort och
fria läkemedel försvann vid upphandlingen.
Hamnarbetarförbundets ordförande talade om
Göteborgs hamn där 140 anställda blivit uppsagda trots att det inte råder arbetsbrist. Redan
nästa dag får de komma tillbaka till jobbet, fast
då som anställda i ett bemanningsföretaget
med sämre villkor.
Sjuksköterskan Katja Raetz menade att det som
en gång var en självklarhet, en god vård till
alla, inte längre är en garanterad rättighet när

offentlig verksamhet ska styras enligt samma
modell som privata företag. Sverige är idag
det land som har minst antal vårdplatser per
invånare inom hela EU. Men samtidigt som
pengar saknas inom vården har bygget av Nya
Karolinska blivit ett av världens dyraste sjukhus
någonsin, där Skanska och riskkapitalföretaget
Innisfree kan håva in miljarder.
En utsträckt hand
Francisco Acosta berättade om vilda strejker
bland sopåkarna i protest mot försämrade
villkor och han sträckte även ut en hand till de
andra yrkesgrupperna på mötet. Vi har alla
liknande erfarenheter av aggressiva motparter
och vi behöver samarbeta, menade han.
“Det svenska näringslivet är rikare än någonsin
och klassklyftorna ökar samtidigt som samhällsfunktioner försämras. Det vore bra om vi kan
göra något gemensamt för att stoppa detta.”
Ordföranden för Folkrörelsen Nej Till EU var
inbjuden för att förklara hur upphandlingarna
och privatiseringarna hörde ihop med EUfrågan. Hans sammanfattning var att allt vad
som sagts på mötet hade med EU att göra, att
EU-direktiven stakade ut en sådan utveckling.
Men han påpekar också att LO-förbunden på
central nivå är en integrerad del av EU, bland
annat genom medlemskapet i Europafacket.
Man biter inte den hand som föder en, som
han uttryckte det.
Kommande medlemsmöten i Pendelklubben
får diskutera om vår klubb ska ta emot den
utsträckta handen och se över möjligheterna
att börja samarbeta med andra yrkesgrupper
som drabbas av upphandlingar och försäkrade
villkor. Ett sådant beslut fattas av medlemmarna och ingen annan.
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Pendelbladet
Klubbens aktiviteter
Mycket har hänt sedan förra
Pendelbladet kom ut. Pendelklubben och dess medlemmar har varit aktiva på flera
områden och då inte minst vad
det gäller uppsägningarna på
Reneriet.
När SL invigde de nya pendeltågsstationerna den 9 juli
var det inte bara tusentals nyfikna resenärer på Odenplan.
Även Pendelklubbben med
många städkollegor var där
med flygblad och plakat som
uppmärksammade städkaoset
som väntade då Reneriet varslat om personalnedskärningar.
Den 29 augusti demonstrerade klubben utanför SL:s
huvudkontor i samband med
att de politiskt ansvariga i
Trafiknämnden höll möte.
Även här var många kollegor
med och protesterade mot
uppsägningarna och vilket vi
hävdade att SL hade ett ansvar
att förhindra då det kommer
att leda till smutsigare tåg och
stationer.
Båda dessa ovan aktiviteter
uppmärksammades av olika
media, främst tidningar men
även radio och TV. Ingen kan
hävda att Pendelklubben inte
har varnat för konsekvenserna
av att Reneriet säger upp
personal när behovet istället
är mer personal om man ska
kunna nå upp till SL:s kvalitetskrav.
Utöver ett antal möten för
SEKO-medlemmar på Reneriet,
med anledning av uppsägningarna och kaoset som det har
ställt till, höll Pendelklubben
två uppskattade medlemsmiddagar i oktober. Några av middagsgästerna fångades på bild.
Högar med vykort har dagligen
anlänt i några veckors tid till
Trafiknämndens ordförande
Kristoffer Tamsons (m),
undertecknade av hundratals
kollegor på pendeln. Han har
säkert blivit glad att vi alla har
tänkt på honom! På vykortet
stod det bl.a. att läsa: ”Som
trafiklandstingsråd är Du i
högsta grad ansvarig för att
pendeltåg och stationer blir
allt smutsigare och vi kommer
att påminna Dig om det.”
Öppnandet av nya stationen Odenplan där Pendelklubben demonstrerade mot “Tamsons städkaos”
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War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Strength
The ministry of truth

MOTSTÅND

Storebror ser dig

En djupdykning i årets turlistförhandlingar för tågvärdarna.

Den brittiske författaren George Orwell skrev
1949 boken 1984 om ett totalitärt samhälle
där oliktänkande var förbjudet. Människor
övervakades och ett förfluget ord till vad du
trodde var en vän var allt som behövdes för att
besegla ditt öde. Olika religioner, regimer och
organisationer har i alla tider försökt forma
oss efter sin övertygelse.
”Vår gemensamma resa”
För att kunna formas måste du först brytas
ned, för att omforma din identitet och din
världsbild måste du knäckas; först då kan
du bli en ny människa som helhjärtat tar
till dig dina nya gudar. MTR har sedan sitt
övertagande gradvis försökt bryta ned oss och
omforma oss och skapa om oss i sin avbild.
Denna process eller ”gemensamma resa” som
de kallar den; har bara börjat..

försenat. Förhandlingarna har varit långa
och tuffa och MTR har fyrat av hela sitt
batteri av härskartekniker såsom, hot och
skuldbeläggningar till att då och då byta till en
vänligare ton. Det som har erbjudits har dock
varit ytterst marginella förbättringar.
Tänk om MTR hade lagt hälften av den energi
de lagt ner på att knäcka facket till att rita
turer och gruppnycklar som kan uppskattas av
de anställda..

Varför har det blivit så här?
Bakgrunden till konflikten är hur man har
gått tillväga när turerna ritas. Istället för att
använda sig av de kunskaper som finns hos
vår turplanerare har man använt sig av IVUs
tidsoptimeringssystem. Hur turerna ser ut och
hur de fungerar för personalen har man inget
som helst intresse av. Effekten blir skitdåliga
I boken 1984 lyckas till slut regimen,
turer både för personalen och för MTR.
huvudpersonen hjärntvättas och boken avslutas Eller vad sägs om en Nynästur med 3 långa
med de klassiska orden: ”Jag älskar storebror”. passresor inlagda inne i turen, eller en tur på 9
Nu lever vi lyckligtvis inte i en totalitär stat. Vi
timmar med en Gnestasväng inlagd.
är inte skyldiga att buga oss för våra gudar och
Långa och Korta turer:
tillbe dem på morgonmöten. Vi är inte skyldiga
I årets turlistpaket har vi väldigt stora
att ägna varje liv och tanke åt vår arbetsgivare
skillnader i turlängd och vi har väldigt många
även om vår nya bibel ”Code of Conduct” vill
långa turer på arbetsperioder över 9 timmar
hävda motsatsen.
(120 st.) och korta turer med en total turlängd
Från Pendelklubbens sida lägger vi oss inte på under 5 timmar (över 70 st. varav vissa så
rygg och visar att vi går med på vad som helst korta som strax över 3 timmar) Det som
vid första tecken på motstånd. Vi står tjurigt
däremot lyser med sin frånvaro och närmast
emot och vi älskar inte storebror.
är ett undantag i årets paket är turer på
mellan 6 till 8 timmar.
Grunden för alla förhandlingssituationer
I förhandlingar är det viktigt att behålla sitt
lugn och sitt perspektiv. Vilket var vårt mål
innan mötet? Hur långt har vi kommit och var
drar vi vår gräns i sanden från vilken vi inte
kan backa. Utan det är man ingenting och har
ingenting vid förhandlingsbordet att göra
Turlistförhandlingarna har nu pågått i 3
dagar och i stort sett inget av värde har
ännu uppnåtts. MTR är nu pressade och går
i sina veckobrev ut och skyller fördröjningen
på Pendelklubben men sanningen är att
det är MTRs totala ovilja att förhandla som
gör att gruppvalet så här långt är en vecka

Minskat antal passresor
De passresor som vår turplanerare tidigare
förtjänstfullt placerat in på riktade grupper
försvinner till stor del in i det svarta hålet till
turlistpaket även om vissa grupper fortfarande
har riktade turer. De turer som vi tidigare haft
som slutar runt 19 (ofta med en passresa inlagd)
lyser med sin frånvaro allt p.g.a. det dåligt utförda
hastverk till turritning som MTR spottat ut.
Ineffektiva viseringsturer:
Att viseringen skulle spridas på flera grupper
det visste vi med tanke på den förändrade
beställningen från SL men att MTR inte

ens skulle försöka optimera viseringen och
rita turer där man viserar större delen av
turen eller i alla fall har 2 viseringssvängar
per varv kunde vi inte tänka oss. Detta har
lett till att viseringen har spritts i stort sett
över hela turlistpaketet. Vi kan även se att
andel viseringsturer har minskat med nära
50 % på de Södertäljeriktade grupperna
och att Gnestasvängar istället har pytsats ut
slumpmässigt bland de CST stationerade.
Raster på slutstationer:
En annan effekt av turritningen är att
merparten av våra raster, över hälften har
placerats ut på slutstationer. Problemen som
därav kan uppstå som svårighet att hålla
sin mat fräsch, risk att raster spricker utan
möjlighet att skicka ut reserver och den leda
och isolering det innebär att man inte under
någon gång på dagen träffar och kan umgås
med sina kollegor är ingenting som MTR har
fäst något avseende vid.
Turer som inte håller avtalet.
Som om inte detta var nog finns det ett
stort antal turer mellan 5.01 och 5.45 där
MTR inte håller den avtalsenliga tiden för
måltidsuppehåll (över 50 st.) varav många
går flera dagar. MTR hävdar även att ett
måltidsuppehåll kan hållas var som helst
även på plattformen på Stockholm City. När
Pendelklubben under förhandlingen visar
vad gällande arbetsmiljöföreskrifter säger
sticker man huvudet i sanden och vidhåller
sin uppfattning. Det som också slår en är hur
många turer som i årets paket endast har
måltidsuppehåll och helt tydligt har en av
MTRs ambitioner varit att minska gångtider till
och från vår rastlokal på 49an.
Från Pendelklubbens sida kommer vi inte
att ge oss och fortsätter med hjälp av
skyddsorganisationen att driva vad vi anser är
ett solklart avtalsbrott.
Ointresse och nonchalans
När Pendelklubben tog upp dessa problem var
MTRs inställning att man överhuvudtaget inte
var beredd att diskutera turerna utan
Fortsättning >>>>>>
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Turlistor station

Det blir viserande värdar på Gnesta även nästa år.

F-dagen riskerar försvinna på många stationer
T18
Inför T18 kommer öppettiderna justeras något.
Tågen kommer få nya tider och det påverkar
öppettiderna. I det stora hela så är det inga
större ändringar vad gäller det schematekniska.
Ligger det en kvällstur på en särskild dag i
din gruppnyckel, så ligger den kvar där efter
ändringarna till T18. Däremot är tiderna justerade
något, så håll koll på detta från 10 december.
F-dagen
Det som hänt med schemana för fasta stationer
är att F-dagen som tidigare legat i anslutning till
en ledig helg i de flesta fall riskerar försvinna.
En F-dag är en arbetsdag med 0 timmar, och är
”lagt kort ligger”. När vi nu veckor senare
försöker få till något som liknar grupper som
tågvärdarna kan trivas på, visar det precis
som Pendelklubben hela tiden hävdat att det
tack vare turerna är i det närmaste omöjligt.
De grupper som vi haft med en jämn
turläggning och ett liv utanför arbetet är med
ett fåtal undantag ett minne blott.
Gruppnyckar
Även om våra gruppnycklar på ytan ser ut
att likna fjolårets upptäcker man snart att
väldigt mycket har ändrats. Ändrade start
och sluttider, tunga moturs rotationer och
slopade passresor gör T18 till ett helt nytt
nästan katastrofalt dåligt gruppvalspaket.
Det som enda som på något sätt påminner
om T17 är våra fridagsnycklar samt
nattgrupperna.
Strandade förhandlingar?
När detta nu skrivs är risken överhängande för
att förhandlingarna strandar och vad som då
kommer att hända återstår att se men resultatet
är inte till fördel för vare sig oss tågvärdar eller
MTRs ledning. Från Pendelklubbens sida arbetar
vi vidare med förhoppningen att vi till slut kan få
ihop ett turlistpaket både vi och arbetsgivaren
kan acceptera.
I slutändan är det nu upp till Storebror själva
hur man vill ha det; vill man att trafiken ska
fungera eller är det viktigare att till varje pris
köra över personalen.
Stefan Pagliarini

egentligen en utjämning av arbetstiden så man
inte får planerad övertid.
Eftersom stationerna idag som regel ligger på
lägre arbetstid än de 36 timmar/vecka som
avtalet tillåter vill MTR ta bort F-dagen från
våra stationsscheman. Detta i sin tur beror
på att en del av stationsvärdarnas tidigare
arbetsuppgifter har försvunnit:
-Vi har tiden för städning som MTR tog bort direkt
vid övertagandet, då städarna nu ska komma
in i expeditionen och städa. En uppgift som
stationsvärdarna hanterat utan några problem
tidigare, men som idag inte fungerar särskilt bra.
Det var ganska mycket tid som försvann där.
-Även kvalitetskontrollen som stationsvärdarna
gjorde förut, där man kollade klotter och att
var helt har också försvunnit. Som stationsvärd
har man ett ansvar för sin station, inte bara att
bemanna spärrlinjen. Nu får stationsvärdarna
mindre koll på hur deras stationer ser ut.
Från Pendelklubbens sida anser vi att MTRs
beslut har lett till problem både gällande
städning och felrapportering, något som
skyddsorganisationen kan intyga då många
rapporter kommit in och många fortsätter att
komma. Resultatet blir försämrade scheman
där F-dagen blir svår att försvara. Att det nya
systemet kostar mer för MTR är ytterliggare
ett skäl för företaget att tänka om.
Från Pendelklubbens sida är vi inte glada att
så mycket tid har försvunnit, att det påverkat
F-dagen. F-dagen har för alla på station
varit guld värd. Från klubbens sida funderar
vi över alternativ som kan skapa liknande
ledighetsytor på våra stationsscheman.
Hittegods
Idag har alla stationer tid under avlösningen
mellan morgon- och dagtur. Avlösningstiderna
mellan morgon- och dagturer är i T18
nedkortade till 10 minuter och det finns
inte tid till att lämna hittegods som ska
till City. Vi har inte i skrivande stund haft
något samtal med MTR hur de tänker att
hittegodshanteringen ska fungera.

Viserande värdar
De viserande stationsvärdarna på Nynäs blir
många fler i T18. SL har beställt fler långa
tåg till och från Nynäshamn, och på långa
tåg ska det finnas fyra stycken viserande
värdar. Två i varje enhet. Detta medför en
utökning av antalet personer på fast lista. 30
platser. Utöver detta ska det finnas skubb/
pool som täcker vakanser. Schemana för
denna grupp ser helt okej ut. Det kommer bli
som på trafiksidan med flera mindre grupper
och tidsinriktning. En större grupp ligger på
tidig morgontjänst, medan blandade tider
ligger på flera små grupper. Vi anser att val
till grupperna sker genom s.k. gruppval precis
som för tågvärdar och förare och att man går
efter anciennitet för inplacering till dessa.
Detsamma gäller för gruppen som är
stationerad i Södertälje och viserar på Gnesta.
Där finns två små grupper, varav den ena är
kvällar och halvnätter och den andra är morgon
och dagtid. Här kommer vi också kräva att
gruppval och anciennitet tillämpas.
Måltidsavlösarna
Måltidsavlösarturerna kommer se ut ungefär
som dessa gör idag, men med tidsjusteringar där
också. Kvartstrafiken kommer gå längre, vilket
gör att kvällsturerna på stationerna kommer
kunna få måltidsavlösning lite tidigare i T18. Idag
får vissa stationer avlösning väldigt sent pga
halvtimmestrafik som gör att måltidsavlösare
blir fast på en station i en timme.
Schemaförslag har kommit på den här
gruppen, men det måste till förhandling
om dessa scheman då det finns mycket
frågetecken kring hur MTR har tänkt i sitt
upplägg för denna grupp.
Kundservicevärdarna
I skrivande stund finns inga schemaförslag
för denna grupp. Nya turer har kommit och
dels är det betydligt flera kundservicevärdar
i omlopp under hela trafikdygnet. Från kl
04.00 till 01.30, med varierade starttider.
Vi återkommer med mer information när
schemaförslag har kommit in.
Turlistombuden station
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Reneriet - Inkompetens av sällan skådat slag
En skildring av en organisation som helt tappat greppet.
Hur beskrivs ett kaos?
Vill man försöka sammanfatta situationen för
de anställda på Reneriet i ett enda ord så finns
det många att välja på. Hemsk, kanske någon
skulle säga. Uppgivet säger någon annan. Eller
kanske tragisk? Dramatisk? Omtumlande? Förfärlig? Eller varför inte komisk? Den ena dagen
som anställd skrattar man, andra dagen gråter
man och den tredje har man så ont i ryggen att
man bara vill gå hem. Ja, versionerna av hur
man vill beskriva sin situation är nästan lika
många som det finns anställda. Själv väljer jag
ordet kaotisk även om jag inser att det är svårt
att beskriva ett kaos. Hur gör man det?
Första gången jag mötte merparten av kollegorna som idag arbetar på Reneriet var våren 2006.
Det var i aulan på Frans Schartau, en nedlagd
skola på Södermalm där hundratals arbetslösa
som ingick i ett jobbprojekt hade samlats. Ca
200 av dem skulle få arbete på ISS och jag var
där för att prata om facket. Jag undrar om
någon brydde sig om att lyssna? Man visste inte
ens om man skulle jobba på ISS eller inte.
Oavsett vilket så fick jag ändå kollegorna att
börja lyssna när jag dagar som kvällar dök upp
på depåer och stationer och predikade om avtal
och rättigheter. I början var många rädda och
förstod inte vad jag var för en figur och vad jag
ville. Några var oroliga för att få sparken om de
hade med facket att göra, om man ens visste vad

en fackförening var för något. Men så småningom
lossnade det och fler och fler kom på mötena där
jag förklarade avtalet. Allt det ISS hade “glömt”
berätta fanns det svar på. Och som det kostade
ISS att ha en envis fackklubb efter sig med den
där stollen Andersson i spetsen!

städa stationen och undrar hur tusan han ska
få rent? Den sjätte undrar varför löneökningen
dröjer, den sjunde berättar att han fått ett
avdrag på 2.300 kronor när han haft en veckas
semester o.s.v.

Ett år blev tolv
Jag hade lovat klubbstyrelsen att ta hand om
städarna under ett år och försöka hjälpa till
med att bygga upp en facklig organisation
bland dem. Ett år sade jag - inte mer. Snart tolv
år senare är jag fortfarande kvar och man kan
fråga sig om det är ett misslyckande eller en
arbetsseger? Fan vet? Roligt har det ändå varit
- och slitsamt förstås. Men kanske framför allt
givande åt båda håll. Jag har lärt mig minst lika
mycket som jag hoppas att städkollegorna har
lärt sig. Ok, många är för lata för att lära sig allt
de borde ta till sig men de är de inte ensamma
om. Även många tågvärdar borde ta bort vaxet
de har i öronen.

Så fortsätter det dag efter dag. Telefonen
ringer i ett med nya larmrapporter. Listan på
frågor att ta upp med Reneriet växer sig lång
och den blir inte kortare av att klubben får svar
på en av fem ställda frågor. Vid förhandlingsbordet har företaget satt in en konsult som
förhandlar med facket, då cheferna inte längre
vill träffa oss. Nej, det är inget roligt att gång
på gång bli ertappad med att sakna kunskap
om avtal, lagar och regler. Oj, ska vi betala pensionsavgifter till de anställda? Nähä, inte visste
vi att det krävdes rehabilitering? Vi gav den
långtidssjuke tjänstledigt istället då han ändå
inte kan arbeta. Hoppsan, skulle vi anmäla
dem som fått sparken till Arbetsförmedlingen
och Trygghetsrådet?

Och nu, ett decennium senare, har städarna
drabbats av upphandling, avtalsdumpning,
uppsägningar, nedskärningar och en tragedi
av stora mått. Många har förlorat arbetslusten
och glädjen att gå till jobbet. Andra hukar och
hoppas på att stormen ska dra förbi. Några
söker annat arbete, en del är hellre arbetslösa
än jobbar kvar på Reneriet och vissa kollegor
gör motstånd och tänker inte ge upp. Och som
alltid finns det några som ser sin chans att göra
karriär på bekostnad av dem som man igår var
kompis och kollega med.

Spring snabbare!
Ärligt talat: det här företaget har inget inom
järnvägen att göra och det vet idag både SL
och MTR men det struntar man i. Det är billigt
och det räcker som argument. För när nu Reneriet har gjort sig av med 30% av heltidstjänsterna har inget annat hänt än att städarna
som blivit kvar förväntas springa 30% snabbare
än tidigare. Och några gör det medan andra
vägrar. Men även om man inte tänker stressa
har belastningen ökat då det överallt fattas
personal.

Klädskåp, jacka, byxor…
Jag är inte anställd på Reneriet och borde kanske inte yttra mig om hur det är att arbeta där.
Men det är främst till mig kollegorna ringer
och berättar om sina bekymmer, så jag borde
kanske veta. Ena dagen ringer han som arbetat
16 dagar i streck och saknar klädskåp, jacka
och byxor. Sedan ringer han som saknar handskar, därefter kollegan som berättar om trasiga
moppskaft och att man dragit för många
semesterdagar. Den femte som ringer berättar
att han nu bara får använda vatten när han ska

Och är det inte märkligt! Drygt 60 heltidstjänster har försvunnit för att det påstods vara
arbetsbrist och överskott på personal, och
ändå hämtar Reneriet fortfarande extrapersonal från Finlandsbåtarna för att klara av
sina åtaganden. Att det är bluff och bedrägeri
i syfte att pressa kostnaderna råder det inget
tvivel om. För självklart hävdar företaget att
extrapersonalen inte ska ha lika mycket betalt.
Det skiljer uppemot 5.000 kronor i månadslön.
Det blir billigt, billigt men skitigt, skitigt.
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Är Reneriet på väg att stranda för gott?

Chefer leker affär
Själv är jag tågvärd och arbetar natt. Sist jag
skulle sova i Brodepån var sängarna inte bäddade. Varför? Ja, Reneriet har flyttat två av tre
lokalvårdare till natten och där hinner man
inte städa några lokaler då det fattas personal
som städar tågen. Så en lokalvårdare på dagen
(bara vardagar dessutom) blir ensam kvar med
allt arbete. Kommer det att märkas? Självklart!
Medan cheferna leker affär skriker personalen för döva öron om underbemanning. Att
verksamheten ens rullar beror enbart på att
städkollegorna följer gamla rutiner, för några
nya har Reneriet ännu inte lyckats presentera
på snart 11 månader. Och det var tur att ISS
lämnade kvar allt städmaterial som Reneriet
lade beslag på, annars hade det inte funnits
något att städa med.
Också i morgon kommer telefonen ringa.
Kanske får jag höra mer om arbetsledaren som
nekar ledighet för ett akut tandläkarbesök,
som hävdar att han först måste godkänna att
någon blir sjuk och måste gå hem och som helt
utan insikt om säkerhet går lös med en högtryckspruta nära elledningar. Vid förhandlingsbordet fortsätter vi förneka att en semesterdag
kostar 1,43 semesterdagar. Vi får förklarar än
en gång att reducerad veckoarbetstid inte är
detsamma som deltid, att ett schema måste
förhandlas, att företrädesrätten ska respekteras och att FV-dagarna ska ska läggas ut.
Får jag sparken?
När min tid som facklig företrädare nu lider
mot sitt slut måste jag konstatera att jag både
lyckats och misslyckats med det jag försökt
göra. Rädslan var en av de frågor jag prioriterade när jag en gång lärde känna städkollegorna - och jag ser tyvärr att det lever kvar. Nej,
man kan inte få sparken för att man inte hinner
med att städa allt som arbetsledaren kräver, så
länge man arbetar i normal takt. Och nej, man
blir inte avskedad om man lägger sina smutsiga
arbetskläder i en påse när man åker till jobbet
och sedan ringer till arbetsledaren och kräver
ett klädskåp där man kan byta om. Man är
heller inte tvungen att åka i tjänsten mellan

stationerna på sitt privata SL-kort eller arbeta i
minusgrader utan varma arbetskläder. Man kan
vägra detta utan att riskera sin anställning.
De som inte ringer
Jag har under alla dessa år fått vänner för livet.
Jag har mött modiga och rakryggade kollegor
som ställt sig med plakat på Odenplan och protesterat mot uppsägningarna i samband med
SL:s invigning av de nya stationerna. Kollegor
som inte brydde sig när arbetsledarna kom för
att spionera på vilka som demonstrerade utanför SL:s huvudkontor. Många har kastat sig ut
i det okända och tagit till stridsåtgärden som
varit otillåtna. Och vilka har tagit täten? Ja, det
har tjejerna/kvinnorna ofta gjort. Brudarna
som inte ringer och klagar på att arbetsledaren
har varit elak utan själv biter ifrån och vänder
ryggen till. Irina, Lotta, Irma, Itsari, Nguyet,
Anita, Li Wang och fler därtill.
Jag tänker på Slavko, Angela, Veronica och
andra som höll på sin värdighet och tackade
nej till 40% deltid när Reneriet samtidigt sade
att det skulle finnas mer arbete än så. Varför
då inte 100% om det ändå fattas personal?
Jag tänker på Warsame och Ali Adan som
var bland de första som lyssnade när andra
blev rädda då facket dök upp. Där finns en
Hasse, en Anton, en Mohamed, Farouk, Petur,
Manuel, Payam, Raul, Sheik Doon och många,
många fler som står upp när det blåser.
Vidare kollegorna som arbetar fackligt. Och
Victor som visat kurage och säger att han
redan har fått sparken en gång av Reneriet och
därför inte bryr sig om det händer igen. Ja, det
är många på städsidan som det finns anledning
att känna stolthet över att ha som kollega.
Och när alla dessa väl får in i sitt huvud att det
hänger på dem själva om de ska ha anständiga
villkor på arbetet eller inte, så vet jag att de också kommer att lyckas. När man helt har förstått
behovet av enighet och sammanhållning.
Men tillbaka till frågan: hur beskriver man ett
kaos? Ja, det hoppas jag på att Du som har läst
så här långt har bildat dig en uppfattning om.
Det här var mitt försök att beskriva det.

Pinsamt, Reneriet!
Pendelklubben har tidigare informerat om
de sms som Reneriets VD och affärsområdeschef skickade till personalen där det påstods att Pendelklubben i ”det senaste falska
mailet” till våra medlemmar hade skrivit
att Reneriet var på väg att gå i konkurs. Ja,
det hävdades t.o.m. att vi aktivt verkade för
att sätta Reneriet i konkurs. Av denna orsak
skulle Reneriet ”vidta åtgärder gentemot
Pendelklubben”. Och vad hände sedan? Ja,
ingenting!
På Pendelklubbens hemsida går det att läsa
det mail som Reneriets VD hänvisade till.
Här finns inte en rad som stärker påståendet om att Pendelklubben vare sig hävdat
att Reneriet går i konkurs eller att vi aktivt
försöker få företaget att gå i konkurs. Det är
rent struntprat och det vet också Reneriets
VD och affärsområdeschef.
Vid tre olika tillfällen, i samband med mbl,
har Pendelklubben krävt en förklaring men
ännu inte fått någon. Man vägrar helt enkelt
att svara. Den enda logiska förklaringen är
att de båda cheferna ryktesvägen fått höra
om klubbens mail och dragit helt felaktiga
slutsatser. När man i efterhand läste mailet
och insåg sitt övertramp låtsas man som att
det regnar och hoppas på att Pendelklubben
och våra medlemmar ska glömma bort allt.
Men det gör vi inte!
En allvarligare anklagelse, än den att en
fackförening försökter sätta arbetsgivaren i
konkurs, lär inte finnas på det fackliga området. Det kräver en förklaring och självklart
en uppriktig ursäkt till klubben och våra
medlemmar. Görs inte det kan ingen på allvar hävda att Reneriet är ett seriöst företag,
vilket SL, MTR och Reneriets ägare i Finland
borde ta i beaktande.
Artiklar av Rainer Andersson
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Hong Kongs skyline

Hongkong Rikedom & Misär
Enorma klyftor i värdens friaste ekonomi.

Hongkong – öppen och välkomnande!
Med anledning av ett besök nyligen från
Hongkong synar Pendelbladet villkoren för att
leva där. Staden är ofta känd som öppen och
välkomnande – för den som har pengar. För
alla övriga är det betydligt svårare att överleva.
Eller vad sägs om att bo i en stålbur som du
hyr för en tusenlapp om du inte har råd med
de dyra boendekostnaderna?
Hongkong var länge var en brittisk besittning
som återtogs av Kina 1997. Under devisen ”Ett
land, två system” tilläts Hongkong behålla sitt
ekonomiska och politiska system men styrs de
facto av Folkrepubliken Kina, som i sin författningen anges vara en ”socialistisk stat under
folkets demokratiska diktatur”. Hur det än är
med den folkliga demokratiska diktaturen i
Kina så råder i Hongkong ett slags diktatur där
människor lever under slavliknande förhållanden.
En stor del av invånarna återfinns i låglöneyrken där lönerna länge i stort sett varit oförändrade. Länge existerade ingen minimilön – den
infördes 2015 och uppgår till drygt 3 500
kronor i månaden, vilket är Hongkongs definition för fattigdomsgräns. Över en halv miljon
arbetare (av 7,3 miljoner invånare) beräknas
leva på en bra bit under den summan, då inte
medräknat de hundratusentals migrantarbetare som städar i de rikas hushåll.

land för män, kvinnor och barn som fallit offer
för människohandel. Här saknas lagstiftning
som kriminaliserar alla former av människohandel, till exempel omfattar det inte
människohandel som syftar till tvångsarbete.
Det kanske inte är så märkligt då tvångsarbete
utgör en vital del av Hongkongs ekonomi och
service åt de välbeställda.
Utländska hushållsanställda, så kallade foreign
domestic helpers , löper stor risk att utsättas
för människohandel och i flera uppmärksammade fall har det rapporterats om förhållanden som kan liknas vid slavarbete.
Bostad i en metallbur
Hongkong har världens dyraste bostäder. De
extremt höga kostnaderna beror på det stora
inflödet av företag och förmögna personer från
utlandet och fastlandet under många år. Utan
hänsyn till dem som arbetar ihop rikedomarna
som andra lägger beslag på tvingas människor
tränga ihop sig på minimala bostadsytor när
byggandet av kontor, hotell och lyxbostäder
kräver mer mark.
Att hitta en bostad till överkomligt pris är
nästan omöjligt, vilket resulterar i att en stor
del av befolkningen lever i trånga, undermåliga
boenden som till exempel cage-homes. Det
är små metallburar stora som en telefonkiosk
som staplade på varandra i lägenheter eller i

andra lokaler. Uppemot 20 personer eller mer
kan bo i varsin metallbur i ett och samma rum
och alla betalar de drygt 1.000 kronor i hyra
per månad för denna lyx.
Politiska rättigheter
Allmän rösträtt saknas och regeringschefen
utses av en valkommitté bestående av 1 200
medlemmar där representanter från olika
yrkesgrupper, religiösa grupper och medlemmar i Kinas högsta lagstiftande organ (NPC)
ingår. Enligt det svenska regeringskansliet
är Hongkong ”ett rättssamhälle med stor
yttrandefrihet men med begränsat folkligt
inflytande” och vilket givetvis är en skönmålning av en diktatur.
Från regeringskansliets sida påstås även att
”rätten till liv och kroppslig integritet generellt sett respekteras” i Hongkong. Även ”den
personliga friheten respekteras generellt sett”.
Generellt behöver ju inte betyda att alla omfattas. Det kroppsliga intigriteten och personliga
friheten för dem som bor i en metallbur, som
slavar i de rikas hushåll och som lever under
fattigdomsgränsen är ju ändå inget som affärsmän och Landstingspolitiker från Stockholm
behöver konfronteras med när de är i Hongkong för att göra affärer.
Rainer Andersson

Polisvåld och tortyr
Illegala immigranter och asylsökande behandlas helt utan respekt för mänskliga rättigheter.
Betecknande är att regeringschefen i januari
2016 uttalade sig om ett eventuellt utträde
ur FN:s tortyrkonvention för att "hindra falska
flyktingar från att komma till Hongkong".
FN:s kommitté mot tortyr framförde 2015
sin oro över att klagomål mot polisen utreds
av polisen själv och att komplett statistisk
saknades över antalet anmälningar om tortyr
eller misshandel, inkluderat polisvåld.
Slaveri och människohandel
Hongkong är både ett transit- och mottagar-

Ett «Cage Home» för 1000 kr månad.
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Fakta om Hongkong:
Det ekonomiskt välmående Hongkong rankas
som världens friaste ekonomi och börsen är
den tredje största i Asien. Bland alla världens
utvecklade ekonomier är klyftan här mellan
fattig och rik som allra djupast.
Hongkong har världens tionde högsta bruttonationalprodukt per capita (Sverige på 16:e plats)
och toppar listan gällande multimiljonärer. Sett
till miljonärer hamnar Hongkong på en femteplats i världen. Låga löner är grunden till elitens
välmående och det saknas oftast avtal om t.ex.
övertidsersättning för den som måste arbeta 60
timmar eller mer per vecka för att överleva.
-En fjärdedel av barnen lever i fattigdom.
-Var femte invånare kämpar för att kunna äta
tre mål mat om dagen.
-En av tre pensionärer lever under fattigdoms
gränsen.
-Arbetstiden är inte reglerad i lag och heltidsanställda arbetar i genomsnitt 50 timmar per vecka.
-En lag om minimilön diskuterades i årtionden
och landade 2015 i drygt 30 kronor per timme.
-Handelskammaren argumenterade för 23-26
kronor medan företrädare för näringslivet
ansåg att det räckte med 20 kronor.
-Prisläget på bostadsmarknaden är högst i
världen.
-Tre av fyra mellan 18-35 år bor hemma hos
föräldrarna p.g.a. de höga bostadskostnaderna.
-350 000 invandrade hushållsanställda, de flesta
kvinnor och främst från Filippinerna och Indonesien, lever ofta under slavliknande förhållanden. De är enligt lag tvungna att bo hos sin
arbetsgivare och måste lämna Hongkong senast
14 dagar efter att anställningen upphört.

Klyftorna mellan rika & fattiga är större i Hongkong än i något annat utveklat land.

Överst: Demonstration mot slavliknande arbetsförhållanden. Nederst: Protester i januari 2017 mot
regeringens «häxjakt « på demokratiförespråkare.
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Borde SL istället leka med modelljärnväg istället för riktiga tåg?

SL- Bakom Kulisserna

Ogenomtänkta beslut, korruption och skenande kostnader.
Vad är SL:s problem?
Kan vi känna oss säkra på att SL:s upphandling
av pendeltrafiken var den optimala för resenärerna och skattebetalarna? Vilka garantier
har vi för att denna mångmiljardaffär beslutades av en kompetent och kunnig organisation?
Tja, några sådana garantier finns inte.
Pendelbladet har i tidigare nummer granskat
SL :s organisation och har bl.a. konstaterat
att det förutom återkommande mut- och
korrumptionsskandaler är inhyrda konsulter
som styr och ställer. Att många SL-projekt blir
misslyckade och extra kostsamma är knappast
något att förvånas över.
Beslutet om att exempelvis ta bort konduktörerna från lokalbanorna och ersätta dem med
biljettstolpar fattades utan möjlighet till insyn i
utredningen som låg till grund för förslaget. SL
mörkade helt enkelt faktabakgrunden. På goda
grunder kan man anta att denna försämring
för resenärerna uppvägs av den ekonomiska
vinst som Arriva nu gör, då man får lika mycket
betalt från SL trots att man kan minska på personalen. Merkostnaden tar istället SL som får
utöka kontrollverksamheten på lokalbanorna.
Tvärbanans signalsystem är en annan skandal. 200 miljoner kostade signalsystemet
som skulle göra det möjligt att koppla ihop
tvärbanan mellan Alvik och Liljeholmen med
den nyare sträckan Alvik - Solna. I fem år har
projektet försenats, lika många gånger har
tvärbanan varit avstängd under långa perioder p.g.a. detta och ersättningstrafiken har
självklart inte varit gratis för SL:s del. Nu står
hoppet till att systemen går att koppla ihop i
höst. Dagens Nyheter (24-03-2017) kommenterar misslyckandet med orden: "Det är som
om ett barn har köpt två modelljärnvägar av
olika fabrikat, konstaterat att rälsen inte passar
ihop, tröttnat på leken och lämnat hela röran
på sovrumsgolvet."
Men inte bara på tvärbanan har SL:s dyrt upphandlade signalsystem varit ett misslyckande.
Siemens signalsystem till tunnelbanans gröna
linje krånglade och blev klart två år för sent.

Adtranz signalsystem på den första tvärbanan
blev också cirka två år försenat och samma
sak var det med Ansaldos system för Roslagsbanan. Och trots att förseningarna bryter mot
avtalen väljer SL ofta att efterskänka bötesbeloppen. I december 2015 skrev vi i Pendelbladet: "Traditionen att låta entreprenörer
slippa betala viten fortsätter än idag, som när
SL i år efterskänkte 10 miljoner till General
Electric i viten för ett signalsystem på tvärbanan som försenats med fem år. SL skriver bara
om kontraktet och flyttar fram deadline."
Men finns det inte kritiska röster inom SL som
försöker göra sig hörda? Jo, det gör det. Inte
minst SL:s egna revisorer har gång på gång
varnat för att tjänstemännen i SL:s styrelse och
politikerna i Trafiknämnden inte har full kontroll över verksamheten och miljoninvesteringarna som görs. I de årliga rapporterna från
revisorerna har det bl.a. pekats på ett allt för
flitigt användandet av konsulter och brist på
uppföljning av avtalen som tecknas. Detta har
sammanfattas med att den interna styrningen
och kontrollen inte har varit tillräcklig.
Det senare kan läsas som en mild omskrivning
av att SL inte vet vart pengarna tar vägen då
man saknar förmåga att se till att avtalen med
entreprenörerna följs upp. SL och skattebetalarna blir helt enkelt blåsta på pengar i en
omfattning som inget privat företag skulle acceptera. Men nu handlar det om skattemedel
och då är det enligt den gängse uppfattningen
tydligen inte lika allvarligt. Pengar finns ju så
att det räcker åt alla.
Några konkreta exempel på vad revisorerna
genom åren har slagit ner på är att det inom SL
och den politiska ledningen i Landstinget har
saknats ett samlat grepp om projektkostnader.
För projektet Roslagsbanan blev skillnaden 3,2
miljarder mellan planerade och faktiska kostnader. Man har även konstaterat att SL saknar
tydliga regler och principer för när konsulter
kan och får tas in i verksamheten, vilket har resulterat i att konsulterna enbart i arvode kostar
mer än SL:s egna anställda personal.

När revisorerna för något år sedan gjorde
några stickprov så hittade man bl.a. fakturor
för 11 miljoner som för SL:s räkning hade
godkänts av konsulter som var anställda av
företagen som levererade räkningen. Man
hittade fakturor som konsulter hade skickat
till SL för ett antal utförda konsulttimmar och
som de sedan själva godkände för SL:s räkning.
Man hittade fakturor för 27 miljoner där det
saknades uppgifter om vad SL hade betalt för
o.s.v.
Vidare har kritiken från revisorerna handlat om
att SL fattar beslut på otillräckliga underlag,
ofullständiga riskanalyser och kalkyler samt att
det saknas utvärdering. Projekt som har satts
igång av SL för miljontals kronor har fått löpa
på utan kontroll och uppföljning. När projektet sedan blivit klart har de ekonomiskt och
politiskt ansvariga lite väl sent kunnat konstatera: Oj, blev det så dyrt?
När så SL för tre år sedan ville ta reda på vad
som inte fungerade inom organisationen,
vilket de egna revisorerna förvisso redan hade
påpekat, valde man att beställa en extern,
oberoende revisionsrapport som skulle utvärdera vad som gått fel i projektet tvärbanan
och det havererade signalsystemet. Och även
om undersökningen gjordes på en begränsad
del av verksamheten kan man utifrån denna
dra mer långtgående slutsatser om SL som
helhet.
Den oberoende revisionsrapporten konstaterade att problemet var SL:s organisation, som
vant sig vid misslyckanden och inte förväntar
sig att avtal med entreprenörerna ska fullföljas
i tid. Man slog även fast att SL:s beställarorganisation saknat kompetens att förutse
risker och även saknat kontrollfunktioner och
struktur. Ord och inga visor, således.
Det känns tryggt att veta när vi nu har varit
med om Sveriges hitintills mest omfattande
trafikupphandling, pendeln, och som värderats
till 30 miljarder av våra skattemedel.
Rainer Andersson
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Upphandlingarna skapar vinster på vår bekostnad
Skattepengar får vingar & hamnar hos multinationella bolag.
Söndagen den 22 oktober höll Pendelklubben
ett möte på ABF med rubriken Upphandling,
Privatisering och Avtalsdumpning tillsammans
med andra fackliga i olika branscher. Syftet var
att organisera ett motstånd mot de upphandlingarna som skapar vinster för multinationella ägare på vår bekostnad.
Upphandlingssystemet orsak till konflikter
Den 9 november i Landstingshuset kommer
ett annat möte äga rum, Upphandlingar - bra
för vem? Seko, Transportarbetarförbundet och
Kommunals förtroendevalda och medlemmar
kommer där att vittna om hur det är att arbeta
i en upphandlad verksamhet för att få beslutsfattande politiker lyssna och förstå hur allvarlig
situationen blivit. Det är ingen tillfällighet att
dessa möten hålls nu, att bryta trenden och få
till en förändring är kanske en av de viktigaste
frågorna för oss som har arbetat i en upphandlad verksamhet de senaste årtionden. Vi är less
på det kaos varje upphandling medför, trötta
på den oro varje ny upphandling innebär och
förbannande på att se våra villkor försämras
för varje ny operatör som tar över.
Ett flertal av de arbetsmarknadskonflikter
som vi har sett den sista tiden; Städarna på
Pendeltågen, Hamnabetarkonflikten, Sopkonflikten, och konduktörerna på Lokalbanorna har
alla uppstått på grund av offentliga upphandlingar. Vi önskar att vi kunde säga att det är
exempel på enskilda upphandlingar som gått
fel men så är det inte. Det här är precis så här
det är tänkt att fungera. Det ligger i upphandlingssystemets natur att när entreprenören
vill maximera vinsten där driftskostnaderna är
fasta, blir det enda sättet att hårdare utnyttja personalen. För oss som arbetar kan det
innebära längre eller stressigare arbetspass,
kortare raster eller att delar av personalstyrkan sägs upp. Kort sagt, så få som möjligt skall
pressas att arbeta så mycket som möjligt.
Ett ständigt kaos
Men vi har också tröttnat på kaoset varje ny
upphandling medför, från ena dagen till den
andra kommer en ny entreprenör med en ny
uniform som ska bäras. Uniformen symboliserar ganska väl den yta dessa operatörer
består av och utan en personalstyrka med
mångårig kunskap skulle det kaos vi upplever
på arbetsplatserna även bli mer synlig för alla
trafikanter. Vi är plikttrogna, vi sliter och vi
känner ett ansvar för att samhällstjänsterna

ska fungera. Men vi kan inte längre acceptera
den oro varje ny upphandling innebär och de
försämringar av våra arbetsförhållanden och
tidigare ingångna avtal som de ofta innebär.
För varje upphandling blir kollektivavtalen
reviderade och många gånger kan tidigare
förmåner vi fått istället för löneökning strykas
ur avtalet. Men det har också inneburit andra
problem. Vår trygghet har tagits i från oss, den
som gjorde att många såg arbetet i kollektivtrafiken som en säker anställning. Många
som fick sitt första jobb i kollektivtrafiken blev
kvar, därför det var relativt bra arbetsförhållanden och löner var ok.
Nu finns inte tryggheten kvar, ingen sitter säker
och omplaceringsmöjligheterna är få. Upphandlingarna har inneburit att kollektivtrafiken
styckas upp mellan olika entreprenörer, så
att till exempel, om en förare på grund av
diabetes inte längre kan köra finns det färre
omplaceringsmöjligheter. Vi står också inför
en automatisering som vi bara sett början på.
Vi vet att företagen kommer försöka utnyttja
den möjligheten så mycket de bara kan för att
maximera sina vinster.
MTR
När MTR tog över pendeltågstrafiken från
Stockholmståg började problemen som
orsakats av för låga anbud. MTR upphandlade
städningen och Reneriet som vann upphandlingen hade lagt ett för lågt anbud och räknat
alldeles för lågt på personalkostnaderna.
Oavsett vem som bar den största skulden i
detta så visste vi alla vilka som kommer att få
ta smällen. Den 26 juni varslade Reneriet om
att säga upp 90 städare. Det slutade med att
man sade upp omkring 50 heltidstjänster av
totalt 194. Flera av städarna hade arbetat i tio
år på pendeln och vet att det inte går att städa
tågen med 30% mindre personal och att de
som blir kvar kommer att riskera att slita ut sig.
Resultatet blir att trafikanterna kommer att få
skitigare tåg, personalen förlorar sina arbeten
och de som är kvar får en sämre arbetsmiljö
allt medan MTR gör vinster som går till Kinesiska Staten.
Tvärbanan
En annan arbetsplats som också fått känna av
upphandlingarnas konsekvenser är Tvärbanan,
där operatören är Arriva, ett dotterbolag till
Deutsche Bahn. Arriva vann upphandlingen av
E20-avtalet där Tvärbanan, Saltsjöbanan och

Roslagsbanan ingick. Man gjorde det genom
ett anbud långt under sina konkurrenter och
långt under det anbud Veolia lagt, som tidigare
drev trafiken och visste vad kostnaderna för
driften var. Personalen förstod redan tidigt
att detta skulle medföra konsekvenser, att det
enda möjliga sättet att driva trafiken med ett
så lågt anbud var att försämra villkoren för
personalen. Men vi blev ändå tagna på sängen
när Arriva via en tidningsartikel i DN hösten
2014 avslöjade att de, tillsammans med SL,
planerade att ersätta konduktörerna med
betalstolpar på Lokalbanorna i Stockholm.
De anställda drev, med hjälp av Seko, en
tvåårig kamp för att få politiker att ta sitt
ansvar och behålla konduktörerna. Men i maj
i år blev samtliga konduktörer som var kvar,
omkring 60 stycken, varslade om uppsägning. Konduktörerna hade stått för trygghet,
informationen och säkerhet. Men detta är
inte mycket värt hos en entreprenör vars enda
intresse är att öka sin vinst. Även förarna
drabbas med sämre arbetsmiljö och utökade
arbetsuppgifter som följd.
De här exemplen är tyvärr inga undantag, utan
så här ser det ut i alla upphandlade branscher.
Vi har kommit till vägs ände. Vi har provat
det här med upphandling av våra samhällsfunktioner och det har visat sig vara fel väg.
Regelverket håller inte.
Vi vill därför se att allt fler verksamheter återtas i offentlig regi och utan vinstintressen!

Lina Yafi,
tågförare på Tvärbanan och ordförande i
Seko Lokalbaneklubben,samt ledamot i Seko
Stockholms regionstyrelse.
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Löneförhandlingarna med MTR 2017
MTR spelar ut ST mot Seko Lok
En märklig omfördelning av lönerna
Som många redan uppmärksammat har ST
under sensommaren gjort flera påhopp mot
SEKO Lok på sin hemsida och även i facebookgruppen "Kollegor". Kritiken går ut på att SEKO
Lok skulle ha dumpat regelverket för förarnas
gruppval i samband med årets löneförhandlingar. Från Pendelklubbens sida lägger vi oss inte
i de turordningsregler som gäller vid förarnas
gruppval men i sak ligger det inget anmärkningsvärt i att en fackklubb, i det här fallet SEKO
Lok, förhandlar avtalsfrågor i samband med
löneförhandlingar.
Det anmärkningsvärda är istället följande: ST
valde att fördela pengar från sina medlemmar på stationerna och bland tågvärdarna till
förare med slutlön. De som genom det centrala
avtalet redan fått en högre löneökning än
andra, räknat i kronor, skulle alltså få lite till på
bekostnad av de med lägre lön.
”Överlönspotten”
I sak handlar det om den så kallade ”överlönspotten”. Det är den lönepott som tillfaller
förare och arbetsledare som omplacerats till
tågvärdar, stationsvärdar eller städare. Vårt
kollektivavtal skyddar lönen (som förare/arbetsledare) men vid den årliga lokala lönerevisonen räknas månadslönen bara upp med ett
förhandlat garantibelopp som brukar ligga runt
250 kronor. Resten av denna ”löneförhöjningspott” fördelas till andra grupper.
”Överlönspotten” har varit viktigt för att skapa
lite mer rättvisa mellan yrkesgrupperna även
om det inte handlar om några jättebelopp.
Vissa år har pengarna lagts på den yrkesgrupp
”överlönaren” tillhör (så gjordes i år för SEKOmedlemmar), andra år har hela potten lagts på
dem med lägst lön (t.ex. stationsstädare när
dessa var anställda av Stockholmståg).
ST:s ”taktiska” självmål
Så här skriver ST ordagrant på sin hemsida:
“Vi hade av taktiska själv [skäl skulle det antagligen stå] lagt den så kallade överlön potten på
förarna i år detta för att gapet skulle bli större
och MTR inte skulle vilja ge dem samma lön.”
ST:s mål vid årets löneförhandling var alltså att
öka löneskillnaderna bland förarna beroende

på vilket fackförbund de tillhör. För att lyckas
med detta var man villig att ta från de lägre avlönades potter. Visst är det märkligt, att i en tid
när det krävs enighet mot arbetsgivaren istället
välja att starta krig mot ett annat fackförbund?
Och detta i ett desperat försök att värva fler
medlemmar. Borde inte det taktiska målet med
varje löneförhandling istället vara att klämma
arbetsgivaren på så mycket pengar som möjligt?
Slutet på historien blev inte alls det ST önskat.
SEKO Lok fick mot en prislapp upp sina löner
till ST-nivå, det skilde tidigare cirka 50 kronor.
Samtidigt så minskade löneskillnaderna mellan
fackförbunden på tågvärds- och stationsvärdssidan till cirka 20 kronor. ST:s ”taktik”, att
försöka öka löneskillnaderna mellan fackförbunden, blev ett totalt misslyckande. Det är
också förklaringen till ST:s ilskna påhopp mot
SEKO Lok under sensommaren.
MTRs rävspel
Vad som är mer bekymmersamt är att MTR
utnyttjade ST:s taktiska mål i löneförhandlingarna för att göra det så dyrt som möjligt för
SEKO Lok att jämna ut löneskillnaden till ST
(för förarna). MTR är skickliga på just detta,
att spela på motsättningar mellan de fackliga
organisationerna.
Man kan hoppas att ST lärt sig något av detta
och att det i framtiden kommer att kommuniceras mellan klubbarna inför löneförhandlingar.
Ett förtydligande
Det bör påpekas att SEKO Pendelklubben inte
slutit några avtal med MTR som rör våra gruppval. Löneökningarna för våra medlemmar
bland tåg och stationsvärdar blev större än för
ST:s medlemmar, detta tack vare att ST satsade
fel och lade hela ”överlönspotten” på förarna.
En tia i månaden
Pendelklubben har även gjort bedömningen
att en löneskillnad mellan fackförbunden på
10-12 kronor efter skatt mera är ett problem
för MTR:s lönekontor än för våra medlemmar.
Det är en billig slant för de avtal som SEKO fick
igenom efter strejken 2015 och som bl.a. gör
det väldigt dyrt för en arbetsgivare att använda
timanställda och försvårar trixandet med olika
anställningsformer.

ST valde att inte ta fighten mot arbetsgivarna
den gången och det avtal som slöts gäller bara
för medlemmar i SEKO. Det är ett avtal som vi
inom SEKO kan vara stolta över.
Olof Fryklöf

Nya löner dröjer på Reneriet
SEKO och Reneriet har träffats
sammanlagt tre gången efter sommaren
för att förhandla lönerna för personalen
på pendeln och även tunnelbanan. Vid
samtliga tre förhandlingar har SEKO fått
förklara för HR-chefen att man inte bara
kan ge alla anställda ca 500 kronor utan
att det finns mer pengar att fördela.
Detta eftersom ett antal städkollegor
tjänar mer än andra och vilket genererar
extrapengar till den lokala lönepotten
som ska fördelas.
Ett annat problem är att Reneriet envist
har hävdat att endast den personal
som gick över till Reneriet från ISS och
Stockholmståg ingår i lönetrappan.
Det skulle innebära att nyanställda har
individuell lön och vilket givetvis blir lägre
än steg 1 i lönetrappan. Detta kan inte
SEKO acceptera utan kommer att driva
frågan vidare om vi inte blir överens.
Att löneförhandlingarna blev försenade
på grund av varslet som lades i juni har
SEKO haft förståelse för men nu har
tålamodet tagit slut. Ett absolut krav är att
förhandlingarna avslutas nu i november.
En lokal löneförhandling måste vara
avslutad inom fem månader efter att det
centrala avtalet har slutits och det har
Reneriet inte kunnat leva upp till.
Att HR-chefen på Reneriet är fråntagen
rätten att förhandla med SEKO är inget vi
ser negativt på och förhoppningsvis kan
löneförhandlingarna nu avslutas sedan
företaget hyrt in en mer kompetent
konsult som sköter alla förhandlingar
med facket. Kan vi inte komma
överens blir det en central förhandling.
Retroaktiv löneförhöjning gäller från 1
maj.
Pendelklubbens Förhandlingsdelegation
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Skyddsombuden informerar

Stationsvärdarnas arbetsmiljö på Flemingsberg södra

Vi behöver era rapporter!
För att kunna driva de frågor som är viktiga för
oss på jobbet, så behöver vi i skyddsombuden
ha era rapporter. Vi vet ju alla hur frustrerande
det är att få en lång utskällning av en resenär,
som sedan avslutar med ett ”Jag vet att du inte
kan göra så mycket, men ta nu med det här
till din chef!” Man vet ju att det betyder att de
inte tänker lämna in något officiellt klagomål,
för de tycker att de har gjort tillräckligt nu när
de gormat av sig lite...
På samma sätt måste skyddet få in allas våra
rapporter för att verkligen kunna påvisa att
problem finns som verkligen påverkar vår
arbetsmiljö.Här är några exempel på frågor
vi just nu tittar på, och där vi verkligen skulle
behöva få se era rapporter:
När det saknas väktare/ordningsvakter vid
tömning av tåg på slutstation. Att bara säga att
”Men de saknas ju ALLTID” räcker tyvärr inte.
Rapportera varje gång, så syns problemet! Glöm
inte att vara tydlig med vilken station, vilken tid
och vilket tågnummer det rörde sig om.
Ambulerande viserare, var noggranna med att
rapportera VARJE tillfälle som ni utsatts för
hot eller våld. Sak samma om du själv tyckte
att det var en liten skitgrej: Genom att belysa
att detta faktiskt händer kan du vara till stor
hjälp för dina kollegor, som kanske inte har lika
hård hud alla dagar.
Gångtiden från 49:an till SCI.
Om du upplever att du inte hinner till att vara
på plats fyra minuter innan avgång (vilket vår
arbetsbeskrivning kräver av oss), eller känner
att rasten blir stressigare och det är svårt att
få matro, lid inte i tysthet. Skriv en rapport,
eller flera. Du kan också skicka ett email direkt
till oss skydds-ombud, om det skulle kännas bättre. Ju fler av oss som gör våra röster

hörda, desto större är våra chanser att få till en
förändring.
Skyddsombuden har tillgång till rapportsystemet, men ibland kan det vara svårt att hitta
allt som är relevant för oss, eftersom det
fortfarande inte finns något sätt att markera en
rapport ”till skyddsombuden”.
Ta en skärmdump eller två innan du skickar
in rapporten och emaila oss de bilderna.
Skärmdumpar tar man genom att trycka in av/
på knappen och den stora menyknappen (på
plattan eller mobilen) samtidigt.
Alternativt så kan du, om du redan skickat in
rapporten, gå in på ”Avvikelser” i Companion,
hitta menyraden högst upp och välj ”läs rapport”. Där ska du kunna se alla dina tidigare
rapporter. Om du skickar oss numret på den
rapport som du tycker att vi borde läsa, så kan
vi hitta den. Rapportnumret ska se ut ungefär
så här: #12345
(Det kan ta någon dag innan din rapport syns
under ”läs rapport” efter att du lämnat in den.
Det är ett problem som vi är medvetna om.
Flemingsberg Södra
Nu byggs det för fullt på Flemingsberg station
södra sidan. Stationen bemannas av två informatörer hela trafikdygnet.
Det är mycket buller och fast personal har
erbjudits poolgrupp tjänst under tiden tills
stationen är klar byggd och hörseltest har
erbjudits till alla berörda efter bygget är klar.
Aktiva hörselskydd skall levereras till att användas av personalen. Skyddsombud uppmanar
de berörda som haft problem med hörsel pga.
Buller att de ska höra av sig till sin arbetsgivare
för hörseltest.
Det är även problem med byggdamm samt
trängsel ,V44 stängdes rulltrapporna av för re-

senärerna ,så nu får man trängas i trappan upp
till biljetthallen. Samtidigt har man även stängt
avräckningsrummet som infovärdarna kunde
söka skydd i och som ersättning för detta rum
så hänvisade man till ett låsbart utrymme i
byggbarackerna utanför stationen vid infartsparkeringarna.Fredagen den 27 oktober lades
det ett skyddstopp för att ha infovärdar vid Flb
södra. Detta stopp hävdes efter att MTR satte
in dubbelbemanning med väktare under hela
trafikdygnet tills ny lokal är färdig och som är
godtagbar som skalskydd.
Situationen i Flemingsberg södra med
buller trängsel damm är inte en godtagbar
arbetsmiljö, skyddsorganisationen arbetar
med ett förslag på att stänga södra uppgången
innan någon trafikakant eller arbetskollega
skadas på denna arbetsplats.
Arlanda
SO gjorde en skyddsrond i maj då mådde
personalen inte bra.Passage biljetterna är dyra
och biljetten är för en passage vilket gjorde
att resenärer var hotfulla mot personalen.
Problemet kvarstår och vi SO ber er fortsätta
rapportera.Skyddsronden visade på en mängd
brister såsom, behov av avlastningsmatta och
tillgång till egna taggar för rast/pauslokal.
Från och med 1 oktober är Peter Meffert Chef
för personalen på Arlanda. APT träffar är inplanerade och påbörjade. Tillgång till Personallokaler med nyckel/tagg är inte löst ännu och
det är en självklarhet att man ska ha tillgång
till personallokaler och skall inte behöva dela
på 2 nycklar.
Vi avvaktar nästa skyddsrond som hålls den
6 november. Åtgärdas inte bristerna så får
skyddsorganisationen agera med dom medel
som vi har till förfogande.
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Avtalsbrott & Tvisteförhandlingar
Dumpade arbetsvillkor för POC & Info
I vårt lokala kollektivavtal saknas skrivningar
som reglerar arbetstider och semestervillkor
för personalen på POC & info. För åkandepersonal och stationsvärdar regleras det i
särskilda bilagor till huvudavtalet. Tidigare
har personalen omfattats av arbetstidsavtalen för förare, tågvärdar eller stationsvärdar
beroende på tidigare arbetsuppgifter. När kollegor sökt tjänster på JAL, OPC, Info och POC
har det inte varit några oklarheter om detta
även om inga skrivna avtal har funnits.
Nu väljer MTR att strunta i vad som tidigare gällt för personalen vilket innebär att
villkoren för arbetstider och semester försämras. Bl.a. försvinner tidsförskjutningstilläggen

och ersättningen för arbete vid ”krysshelger”
samt utköp av sommarsemester. Troligen
hade många f.d. tågvärdar, stationsvärdar och
förare inte sökt till POC eller Info om de känt
till att det innebar dumpade arbetstids- och
semestervillkor.

vårt lokala kollektivavtal fast med ”svagare
skrivningar”).

Pendelklubben och SEKO Lok begärde
en förhandling i frågan (MTR har tidigare
förhandlat med TJ) med hänvisning till att det
i kollektivavtalet framgår att lokala arbetstidsavtal bör slutas för grupper med oregelbunden arbetstid. MTR har svarat att de i nuläget
inte är intresserade av att teckna ett sådant
avtal utan istället tänker tillämpa regelverket
i det centrala avtalet (som också är en del av

Det står helt klart att MTR tar chansen att
försämra våra arbetsvillkor när möjlighet finns.
Och det gäller inte bara kollegorna på POC &
info; att i det läget samtidigt tala om ”Vår Gemensamma Resa” känns som ett dåligt skämt.
En gemensam resa mot vadå?
Stöd våra arbetskamrater på POC & info!

Det finns nu uppgifter om att den beordrade
övertiden för personalen på POC och Info har
ökat och att flera har krävts på förstadagsintyg
vid sjukskrivning.

Viloperioder för poolgruppen station
Facken på pendeln gör undantag för avtalsregeln om att viloperioden (tiden mellan
två turer) ska uppgå till minst 11 timmar för
personalen med fasta tjänster på stationerna.
Viloperioden kan där sänkas till 10 timmar.
Orsaken är schemateknisk då en viloperiod
på 11 timmar skulle leda till att redan långa
morgon- och kvällstjänster förlängs samtidigt
som dagturen kortas ner. Detta har Pendelklubben och medlemmarna på stationerna
varit överens om.
För poolgruppen godkänns samma sak om arbe-

tet dagen därpå sker på en intilliggande station.
Från MTR:s sida har man valt att tolka ordet
intilliggande som ett helt ”ben”. Som exempel
skulle det innebära att Karlberg skulle vara
intilliggande station till Märsta , vilket är en
hårresande tolkning av avtalet. Från MTR:s
sida har det hävdats att det funnits en överenskommelse mellan Stockholmståg och SEKO
om att tolka intilliggande som hela ”benet”.
Det stämmer naturligtvis inte.
MTR erkänner fel.
Pendelklubben begärde en tvisteförhandling i

frågan och MTR erkände att man hanterat frågan fel. Det finns nu en protokollförd överenskommelse om att intilliggande station innebär
stationen närmast före eller efter den station
där man tjänstgjort dagen innan.
Det är viktigt att alla som går på poolgruppen
rapporterar till Pendelklubben om viloperioden
inte följer våra avtal. Om tjänstgöringen ligger
på samma station eller intilliggande station
ska viloperioden uppgå till minst 10 timmar.
I alla andra fall ska det vara minst 11 timmar
mellan turerna.

MTR erkänner avtalsbrott om FV-dagarna
Som många av våra medlemmar har uppmärksammat så har MTR inte lagt ut våra
FV-dagar enligt avtal. MTR vägrade först att
redovisa hur illa det stod till med hänvisning
till att ”det är ett löpande arbete” (och inget
som facket ska lägga sig i?)

hade fått sina FV-dagar utlagda. I många fall
handlade det om 6-8 dagar som inte lagts ut.
Sökt ledighet har dessutom ofta nekats trots
att det handlar om ledighetsdagar som enligt
avtalet borde ha varit utlagda sedan lång tid
tillbaka.

På lönespecifikationen (HR+) går det att se
hur många FV-dagar du har kvar och när
klubben gjorde ett stickprov på ett tiotal
medlemmar så visade det sig att de flesta inte

Frågan har nu förhandlats och MTR erkänner
att man brutit mot regelverket i vårt kollektivavtal och att det inte längre finns några
möjligheter att få ut alla FV-dagar inom de

tidsramar som gäller. Förhandlingen om hur
de av våra medlemmar som har drabbats ska
kompenseras kommer att fortsätta i november.
Pendelklubben och MTR är överens om att
inga FV-dagar får läggas ut i november eller
december om inte den anställde aktivt sökt en
sådan ledighet.
Detta gäller fram till dess att förhandlingen om
kompensation för våra medlemmar och/eller
ett skadestånd för avtals brott är avslutad.

Central tvist om utebliven övertidsredovisning
MTR har under året vägrat redovisa den
utlagda övertiden till SEKO trots att man enligt
lag är skyldig att göra det. Man har hänvisat till
en ”bugg” i datasystemet som på något sätt
skulle göra det omöjligt att få fram en sådan
redovisning. När frågor ställts om när detta ska
åtgärdas har svaren varit minst sagt svävande.
När så Pendelklubben, i september, begärde
en central tvisteförhandling i frågan visade
det sig att problemet med ”buggen” hade
fixats lägligt nog samma dag.

Vi fick ta del av övertidsredovisningen och
trots att det presenterades på ett sätt som
gjorde det svårläst så hittades ett tiotal avsteg
från reglerna om max 50 timmar övertid per
månad och 200 timmar under ett kalenderår.
Redovisningen visade siffror fram till augusti
och klubben har nu begärt en sammaställning
för perioden augusti-oktober då vi har indikationer på att många avsteg har gjorts under
den tiden.
MTR anser att övertiden bara behöver redovisas en gång om året, till skillnad från tidigare

då den har redovisats varje månad. En gång
om året skulle innebära att vår möjlighet att
kontrollera övertidsuttaget skulle begränsas
kraftigt. I den centrala tvisteförhandlingen,
som slutade i oenighet, backade MTR en smula
och kommer nu att lämna ut redovisningen vid
en begäran från de fackliga organisationerna.
En sådan begäran har nu skickats till MTR.
Avsteg från regelverket om övertid bryter både
mot arbetstidslagen och vårt lokala kollektivavtal.
Olof Fryklöf, Pendelklubbens
förhandlingsdelegation
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Daenerys & Drogon från Game of Thrones

“In vinter the lone wolf dies but the pack survives.”

Ett allt kallare klimat
De första snöflingorna segnar ner utanför
fönstret och isiga vindar rufsar om håret när
en letar sig ut mot det väntande tåget, för att
citera en känd TV serie:” Winter is coming.”
Det känns som en passande allegori för hur
det ser ut i pendelverksamheten idag.
Jag pratar nu inte bara om bristen på både
personal och fordon som har präglat verksamheten och som har blivit snudd på ohållbar
de senaste veckorna utan också vårt fackliga
arbete gentemot vår arbetsgivare. Efter varje
förhandling där arbetsgivaren helt och fullt
väljer att köra över de fackliga organisationer
känns det som om den utlovade nioåriga vinter
kommer ett snäpp närmare..
Reneriet
I serien där de berömda orden uttalas har
det varit sommar i nio år och det förutspås
komma en vinter som är lika lång. Vi kände de
första isiga vindarna när vi inför övertagandet
träffade Reneriet för första gången. Vi hade på
städsidan haft en ordnad förhandlingsverksamhet där kommunikation mellan arbetsgivaren
och facklig organisation var god.
“Det fanns en vilja att lösa problem tillsammans och framförallt fanns det en professionalism som helt sakandes med den nya
arbetsgivaren.”
Reneriet förklarade sakligt för oss att offerten
de lagt upp var för en verksamhet på runt 120
personer mot den dåvarande på drygt 200 och
att de aldrig tidigare hade haft ett övertagande
av verksamhet. De visade också stor brist på
kunskap vad gällde allt vad som hade med
pendeltågsverksamheten att göra, från hur
arbetsuppgifter skulle utföras och när till hur
avtalet såg ut. Redan då började vi agera och
vi krävde svar. Vi blev bedyrade att verksamheten skulle se ut på ungefär samma sätt som
tidigare. Idag lite mindre än ett år senare kan
vi säga att för våra arbetskamrater på städ kom
vintern redan i juni när Reneriet varslade om
en 30 % nedskärning av personal; både genom

att helt säga upp folk eller hyvla deras tjänster
till 20, 40 eller 50 %.
Från Pendelklubbens sida frågade vi hur Reneriet skulle klara SLs höjda krav på städningen
med kraftig minskad organisation?
Reneriets svar blev; omorganisation av verksamheten, eller som den dåvarande vice VD:n
uttryckte sig: “personalen får springa fortare.”
MTR
MTR tog över i december förra året och det
som sades oss då var ungefär detsamma som
sades till städarna, verksamheten kommer att
vara den samma och ni kommer knappt att
känna av bytet av operatör, ja förutom den nya
uniformen då. Men vi märkte förändringarna,
från dag ett. Många av de viktiga funktionerna
såsom planering och lön flyttades bort från
49.an där vi hade enkel tillgång till dem, till
DN-skrapan. En uppsjö av mellanchefer har
tillkommit vilka vi sällan vet vilket funktion de
fyller. En “Code of Conduct” har vi också fått
och genom att kalla oss för ambassadörer för
vår arbetsgivare har de gett oss munkavlar mot
allt var kritik heter eller som en av våra GC sa:
”Ni företräder alltid MTR även vid matbordet
med familjen. ”
Alla överenskommelser som vi under åren
arbetat fram med de olika arbetsgivare vi har
haft, har under detta år med MTR succesivt
monterats ned för att endast och enbart gå efter det som står i avtalet. Från fackligt håll har
blivit låsta i förhandling efter förhandling vilka i
vissa fall tagit veckor eller ibland månader. Resultatet har ofta varit strandade förhandlingar
som vi i slutändan får skicka till centrala tvister
med oklar utgång. Pendelklubben hade innan
MTR tagit över aldrig haft en central tvist.
I och med T18:s införande kommer vi att se
stora förändringar och det hade gjort det
oavsett vem vi hade haft som arbetsgivare.
Problemet är att när en verksamhet såsom
pendeln ändras på ett så grundläggande sätt så
kommer det finnas en rädsla och ett motstånd

mot det nya speciellt i en konservativ arbetsplats som vår. Att arbetsgivaren i det här läget
inte väljer att inte lyssna på våra välgrundade
invändningar i hur detta påverkar personalen och
i slutändan MTR själva är ett tydligt tecken på en
organisation där det viktigare att ha rätt än att
organisatonen fungerar och personalen trivs.
Avsikten är tydlig att försvaga den fackliga
organisationen, skapa rädsla hos personalen och
inskränka våra förmåner. Arbetet går först och
som MTR ser det så får vårt familjeliv och livspussel komma i andra eller möjligen tredje hand.
Vi är alla utbytbara
Jag är inte Daenarys från sagda Tv serie; förutom att jag inte är askblond och underskön så
har jag inte tre drakar som sprutar eld att slänga in i striden. Jag är en ganska ordinär person
som är utbytbar, det är vi alla i styrelsen.
Det är viktigt att komma ihåg att det är inte styrelsen som är facket och de förhandlingar vi sitter
i bara är en del av den fackliga verksamheten.
Jag skulle säga att det är ni medlemmarna som
kollektiv som är de eldsprutande drakarna, det
är ni som kollektiv som är facket och det är ni
som kollektiv som driver det fackliga arbetet.
När ni medlemmar sätter er in i era rättigheter
och diskuterar vad som händer på arbetsplasen håller ni det fackliga arbetet levande.
Ja “Winter is here” men med er som våra eldsprutande drakar så kan vi kanske överleva den
med stora brasor som brinner lite här och var i
vår verksamhet.
Marta Aguirre
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