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En verksamhet i fritt fall 
Sällan har väl den gamla parollen en 
“Pendeltågstrafik I världsklass” känts 
så blasé att den inte ens är kul att 
skämta om längre. Efter förväntade 
inkörningsproblem har vi fått höra att 
det ska bli bättre med tiden; men tiden 
går och utförsbacken bara fortsätter. Hos 
personalen har en likgiltig ”skit samma 
attityd” brett ut sig. Ingen tror längre 
på att MTR ska fixa problemen och få 
ordning på verksamheten.   
Stämningen bland de anställda är 
uppgiven och många är rädda för sin 
arbetsgivare. Gropen börjar kännas så 
djup att ingen längre tror att det är möjligt 
att ta sig ur den. Det här avspeglas i 
medarbetarenkäter som oroar företaget 
men inga förändringar sker.   
Vetenskapsmannen Albert Einstein är 
känd för många citat ett av dem är:  
 ”Definitionen av galenskap är att göra 
samma sak igen och igen och förvänta sig 
andra resultat.”  
Exemplen är oräkneliga och intrycket man 
får är att MTR konstant tvingas till illa 
planerade panikutryckningar. Företaget 
förefaller toppstyrt, initiativsvagt och 
oorganiserat man glömmer ständigt 
att förhandla viktiga förändringar med 
både fackförbund och Skyddsombud med 
återkommande avtalsbrott och risker i 
arbetsmiljön som följd. Det omfattande 
kaoset har lett till något som närmast kan 
kallas för strömhopp från företaget från 
både personal och chefer.  
Under en period av ett år har bland 
annat VD, trafikchef, stationschef, 
säkerhetschef, POC chef, områdeschef, 
för förare samt en mängd gruppchefer 
slutat. Personalomsättningen bland 
produktionspersonalen är 3 ggr högre än 
när MTR tog över. Lägg på det innehållen 
ersättning från SL och ett negativt 
rörelseresultat.   
MTR håller styvnackat fast vid samma 
organisationsmodell och ideologi man haft 
sedan starten. Man gör samma sak om och 
om igen och förväntar sig ett annat resultat.  
Vad var Einstein nu sa, kanske är det dags 
för en förändring..

"Pendelklubben vill vi passa på att presentera 
Zaphira vårt senaste tillskott till styrelsen. 
 

1) Zaphira varför blev du intresserad av 
fackligt arbete? 
Jag blev nyfiken efter en facklig introduktion 
när jag började på pendeln. Natalia från 
styrelsen berättade mer och jag kände att det 
var var precis min grej.  
 

Natalia skickade mig sedan på LOs ung-
kurser (för folk under 30 år). Kurserna var 
inspirerande och jag insåg efter dem hur 
viktigt det är att engagera sig.  
 

2) Vad visste du om facket sedan tidigare? 
Jag har varit med i Unionen men visste inte så 
mycket mer än att det var viktigt att vara med. 
Visste inget om kollektivavtal, arbetsrätt eller 
likande.  
 

3) Hur känns det att vara med i styrelsen? 
Det känns jättespännande , känner mig väldigt 
välkommen. Jag tror att både jag och styrelsen 
känner att jag kan komma med en ny synvinkel 

och ett annat perspektiv, en frisk fläkt så att 
säga. Jag känner att folk lyssnar på mig och tar 
till sig mina ideer.  
 

4) Vad brinner du för inom det fackliga? 
Samtalet med medlemmarna och nå ut till de 
som ännu inte är med. 
 

Kampen för rättvisa förhållanden; Alla har lika 
rätt och att alla ska må bra på jobbet oavsett 
kön, könsöverskridande identitet, religion, 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 
 

5) Vad anser du är fackets viktigaste uppgift? 
Att upprätthålla och förhandla om 
kollektivavtalet, samt att solidariskt motverka 
orättvisor på såväl arbetsplatsen som i 
samhället i stort.  
 

6) Varför tror du att många unga idag inte är 
med i facket?  
Jag tror att vi idag är uppfostrade i ett 
individsamhälle med tanken "var man för sig 
själv". Vi har inte heller blivit inskolade i facket 
som tidigare generationer blev. Vi tänker nog 

Zaphira 
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många gånger att vi inte ska vara kvar så länge 
på arbetet på en viss arbetsplats heller, och 
därför börjar vi aldrig engagera oss.  
 

7) Anser du att många tror att bra 
arbetsvillkor och arbetsmiljö är något man 
tar för givet och inte behöver kämpa för? 
Ja många tror att våra villkor är givna och 
att de finns inskrivna i lagen och inte kan 
utmanas.  
 

8) Vilket är ditt budskap till de som idag inte 
är med i facket?  
Gå med idag, haha!  
Du kan också gå de kurser som Seko och LO 
erbjuder vilka är gratis för alla oavsett om man 
är medlem eller inte! Prata gärna med oss på 
klubben om varför du inte är med och berätta 
vad du eventuellt vill förändra.  
 

Om du känner att facket inte gör tillräckligt 
eller jobbar med dina frågor, då kan du gå med 
själv och gör en skillnad. Vi är ju här för er, och 
det kan du också vara!  
 

9) Hur ser du på dagens politiska debatt? 
Klimatet är obehagligt och jag är livrädd inför 
valet. Jag hoppas att jag och mina vänner har 
kvar våra mänskliga rättigheter efter valet och 
att vi inte offrat det för ett brunt parti. Jag 
hoppas att folk är källkritiska och synar vad de 
hör i social och media eller på jobbet. Om du 
är intresserad av en politisk debatt så är du 
mer än välkommen att prata med mig!  
 

10) Vilken är den viktigaste samhällsfrågan 
idag? 
Oj! Det är så mycket som är viktigt. Men 
klimatförändringar är på riktigt och inget vi 
kan vifta bort längre. Både människor och 
djur över hela värden lider av förändringarna 
som pågår just nu och vi måste agera snabbt, 
annars kommer vi inom kort inte ens ha en 
värld att oroa oss för i andra frågor.  
 

11 Förutom ditt fackliga engagemang vad 
kämpar du för? 
Att skydda djur från skada, död och onödigt 
lidande! Jag är vegan och har även jobbat 
mycket med bland annat hundträning som 
enbart sker med positiv förstärkning. Sådant 
är viktigt för mig.  
Jag har även jobbat som teamledare och 
medlemsrekryterare för Röda korset, 
ActionAid och Amnesty. Allas lika värde och 
rättigheter är viktigt för mig, oavsett art.  
 

12) Vad gör du på en ledig dag om du får välja 
helt på egen hand? 
Vara hemma med katterna och spela TV spel, 
äta chips och gå och lägga mig jättesent (jag 
jobbar mest morgon).  
 

13) Nämn 3 filmer som du gillar, och varför? 
Disneys Tarzan från '97 Den har allt! Sånger av 
Phil Collins, halvnakna män och pratande djur 
samt jaguarer. Vad mer behöver man? 
Spirited Away (Anime)  
Fängslande film med unika karaktärer och 

handling! En riktig klassiker!  
 

Eternal Sunshine of a spotless mind (drama)  
Kan eventuellt ha tagit inspiration från ena 
huvudkaraktärens alla olika hårfärger, haha!  
 

14) Nämn 3 låtar som du gillar, och varför? 
Fix you (Coldplay)  
Vacker så det gör ont. Hjälper mig genom 
tunga perioder i livet. 
 

I want to break free (Queen)  
Nostalgiska minnen och kärlek!  
 

Wish you were here (Pink Floyd)  
En av de låtarna som öppnade upp mina ögon 
för musik på riktigt!  
 

15) 3 Kända personer som du gillar/
respekterar? 
Grynet (programledare för Grynet show) Hon 
lärde mig att inte ta någon skit och var min 
första feministiska förebild. 
 

Ronja Rövardotter (Astrid Lindgren)  
Hon lärde mig att man med ett leende på 
läpparna och bus i blicken kan komma långt.  
 

Earthling Ed (Aktivist inom veganrörelsen)  
Förändrar världen varje dag genom en mjuk 
attityd och ren fakta. En riktig inspiration!  
 

Tack för intervjun och än en gång välkommen 
till styrelsen 
Stefan Pagliarini

Zaphira 
Zaphira En solig dag i Stockholm
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Den nionde september ska vi välja vilka som ska representera oss 
i riksdag, landsting och kommun. Det är mycket som talar för att 
valrörelsen kommer att bli den smutsigaste sedan 1920-talet och då 
speciellt den delen som utspelar sig på sociala medier. Att veta vad 
som är sant eller inte i det flöde av information som sänds ut blir 
dessutom allt svårare.  
 

På sociala medier dominerar den främlingsfientliga propagandan 
stort. Det målas upp en svart bild av ett Sverige i kaos och 
förfall. Skulden läggs på invandrare och flyktingar, i synnerhet 
de med utomeuropeisk bakgrund. Men udden är också riktad 
mot den svenska arbetarrörelsen som inte sällan beskrivs som 
landsförrädare som sålt ut Sverige till illasinnade krafter utifrån. 
Jämställdhet och kvinnors lika rättigheter ifrågasätts liksom 
möjligheten för samkönade par att skaffa barn. 
 
De viktiga frågorna glöms bort 
Det som borde vara valets väsentligaste frågor, den ökande 
ojämlikheten, hur den gemensamma kakan ska fördelas, 
bostadsbristen, hotet om att införa marknadshyror i Stockholm, 
miljö och klimatfrågorna, följderna av att välfärden privatiseras och 
att våra skattepengar förvandlas till vinster hos riskkapitalister och 
privata företag hamnar i skymundan.  
 
Istället så har frågan om svenskhet och svenska värderingar 
hamnat i fokus. Mångkultur och mångfald beskrivs nu allt oftare 
som ett problem, som något dåligt. Det finns krafter som vill dela 
upp vårt samhälle efter etnicitet, som svenskar, som godkända 
och icke godkända minoriteter. Flera av de etablerade partierna 
har låtit sig påverkas av detta . Av rädsla att förlora röster till de 
främlingsfientliga har man istället för att ta strid valt att delvis 
anpassa sin politik.   
 
Pendeln är mångfald och mångkultur 
I de främlingsfientligas ögon blir en arbetsplats som vår en 
styggelse. Vi är kollegor som kommer från jordens alla hörn, 
omfattar alla kända religioner och kulturer. Vi har arbetskamrater 
som själva kommit hit som flyktingar och andra vars föräldrar 
en gång i tiden beviljades asyl i Sverige. Med den politik som de 
främlingsfientliga alltid har förespråkat så skulle många av våra 
kollegor inte arbetat på pendeln idag eller ens befunnit sig i Sverige. 
 
Att det finns starka intressen av att splittra upp vår befolkning efter 
etnicitet snarare än efter samhällsklasser är tämligen självklart. 
Istället för att, ofta befogad, ilska mot samhällets orättvisor riktas 
uppåt så ställs olika ”svaga grupper” mot varandra. Paradexemplet 
är att fattigpensionärernas armod och problem inom välfärden 
skylls på flyktingar istället för på de omfattande skattesänkningar 
som genomfördes 2006-2010 och som främst gynnade de redan 
välbeställda. Man vill att vi ska slicka uppåt och sparka nedåt istället 
för tvärtom. 
 
SEKO Pendelklubben är partipolitiskt obunden men vi ser det som 
självklart att ta starkt avstånd från alla grupper och politiska partier 
som vill dela upp oss efter etnicitet, kön eller sexuell läggning. Vi 
hyllar mångfald både på vår arbetsplast och i samhället i stort.   
 
Till sist. SEKO Pendelklubben uppmanar alla sina medlemmar att 
rösta den 9 september. Demokrati är ingen självklarhet och att 
inte rösta riskerar att gynna de krafter som står för allt annat än 
demokratiska värderingar..  
SEKO Pendelklubbens styrelse

Valet 2018
Smutsig valrörelse väntar i september
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«Årets valrörelse ser ut att bli den 
mest eldfängda vi haft på länge!»
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Hotet mot arbetsrätten och våra 
anställningsvillkor. 
Inför valet har en mängd förslag lagts från de 
politiska partierna som på olika sätt påverkar 
våra anställningsvillkor. Det finns förslag som 
skulle urholka vår anställningstrygghet och 
andra som skulle stärka det. Som medlem är 
det viktigt att Du själv sätter dig in i hur de 
olika partierna står i dessa frågor innan du 
röstar den 9 september. 
 

Förändringar av LAS (lagen om 
anställningsskydd)  
 

1. Nej till nya turordningsregler vid 
arbetsbrist 
Flera partier driver linjen att LAS behöver 
”reformeras” så att det blir ”lättare” för en 
arbetsgivare anställa och säga upp personal 
. Det gäller framförallt turordningsreglerna 
vid uppsägningar i samband med arbetsbrist. 
Istället för regeln ”sist in först ut” så vill 
man att arbetsgivaren, helt eller i utökad 
omfattning, ska kunna välja vilka som får 
stanna och vilka som får gå.  
 

Hur påverkas vi på Pendeln av detta?  
På Pendeln har vi upplevt uppsägningar p.g.a. 
arbetsbrist t flera gånger och utan det skydd 
som turordningsreglerna ger så hade flera av 
våra kollegor förlorat sina jobb. Arbetsgivarna 
har redan idag möjlighet att göra vissa 
undantag från turordningsreglerna för de 
med speciell kompetens, som chefer på höga 
positioner.  

 

Men de förändringar som föreslås nu handlar 
om att arbetsgivaren ska kunna välja vilka 
tågvärdar, stationsvärdar eller städare som ska 
sägas upp vid en arbetsbristsituation. Istället 
för ett regelverk så skulle våra medlemmar 
vara helt utlämnade till arbetsgivarens 
godtycke.  
 

Ett bra exempel på hur en arbetsgivare kan 
agera om inget skydd finns i lagen är när SJ 
tog över städningen i egen regi från ISS för 
cirka 10 år sedan. Övertagandet omfattades 
inte av LAS vilket betydde att SJ själva kunde 
bestämma vilka städare man ville behålla och 
vilka som inte var önskvärda. SJ valde att låta 
hela personalen söka om sina tjänster och 
ingen av de med lång anställningstid eller som 
varit fackligt förtroendevalda erbjöds arbete. 
Ett flertal med anställningstider på över tjugo 
år böts helt enkelt ut mot ny personal som fick 
en utbildning på några dagar. SJ slog två flugor 
i en smäll och sänkte sina lönekostnader och 
blev av med en besvärlig fackförening. 
 

Den förändring som föreslås av LAS innebär 
alltså i praktiken att de som är äldre, de som 
kanske har kvar löneförmåner från en tidigare 
statlig anställning eller som upplevs som 
”besvärliga” (t.ex. fackligt förtroendevalda) 
blir de första som förlorar sitt arbete vid 
arbetsbrist.  
 

2. Avskaffa allmän visstidsanställning 
2007 infördes en ny anställningsform i 

LAS, Allmän visstidsanställning (AVA). 
Det är en tillfällig anställning som löper 
mellan två datum. AVA ersatte alla de 
andra tillfälliga behovsanställningar som 
fanns tidigare. Skillnaden är att de tidigare 
anställningsformerna var reglerade, det 
krävdes ett skäl från arbetsgivarens sida 
och förhandling med facket. AVA har inga 
begränsningar och kräver vare sig skäl eller 
förhandling. Många arbetsgivare har utnyttjat 
bristen på regelverk i AVA och det är idag 
svårare att få en fast anställning med en 
anställningstrygghet i botten än tidigare.  
 

Så här långt har AVA inom Pendeln främst 
använts vid sommarvikariat. Men hur det blir 
på sikt vet vi inte. Inom andra järnvägsföretag 
har det blivit en vanlig anställningsform och 
ett sätt att minska den fast anställda personal 
som går på ”skubben”.  
 

Från fackligt håll har det länge ställts krav på 
att AVA ska avskaffas. De politiska partierna 
är splittrade i frågan.  
 

3. Nej till sänkta ingångslöner och förlängd 
provanställning för ”nyanlända” och unga.
Det finns förslag som stöds av flera partier 
som går ut på att ”nyanlända och unga under 
23 år (utan färdig gymnasieutbildning) ska 
erbjudas arbete till 70 % av kollektivavtalens 
lägsta löner och med förlängd provanställning 
upp till två år. Det kallas inträdesjobb och 
motiveras med att ”trösklarna måste sänkas” 
vid nyanställningar. 

Arbetsrätten under attack!
Hur ser våra anställningsvillkor ut efter valet?
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Fakta är att vi på Pendeln redan idag, främst 
inom städ, har ”nyanlända” (när de anställdes) 
och ”unga” utan färdig gymnasieutbildning 
som jobbar för kollektivavtalade löner och 
på samma villkor som övrig personal. Det 
finns helt enkelt inga ”trösklar”att sänka här 
och förslaget om inträdesjobb gynnar bara 
arbetsgivarna i form av sänkta lönekostnader. 
 

« Att skapa en särskild otrygghet för de här 
grupperna genom att dessutom förlänga 
provanställningstiden till två år är rent 
skamligt.»  
Det finns inget som hindrar en arbetsgivare 
att byta ut personal efter två år och på sikt 
basera hela sin verksamhet på inträdesjobb. 
De lönestegar som är förhandlade skulle sättas 
ur spel. 
 

70% av spårtrafiksavtalet lägsta löner skulle 
innebära att många nyanställda inom städ 
skulle arbeta för 12.500kr – 14.500 kr i 
månaden istället för att som idag starta med 
en lön på cirka 19.000 kr och efter två år 
cirka 23.000 kr. Det handlar alltså om en rejäl 
dumpning av lönerna.  
 

4. Förbud mot ”hyvlade” tjänster  
Idag skyddas bara anställningen som sådan av 
LAS inte anställningsgraden. Det innebär att 
en arbetsgivare kan tvinga heltidsarbetande 
att gå ner på en deltid. Det kallas att hyvla 
en tjänst och det blir allt vanligare på 
arbetsmarknaden. Konsekvensen är att många 
får hela sin försörjning hotad.  

Inom spårtrafik finns exempel på hur 
man anpassat anställningsgraden till den 
veckoarbetstid man får ut av arbetsschemat. 
Deltider på 92-93% och liknande förekommer. 
Speciellt på åkande sidan är det av tekniska 
skäl ofta omöjligt att få ut 100 % arbetstid. 
På Reneriet genomfördes sådana hyvlingar 
av heltidstjänster för att dra ner på 
lönekostnaderna. Hyvling är med andra ord ett 
högst påtagligt hot på Pendeln.  
 

Från SEKO har det sedan länge ställts krav på 
att även anställningsgraden ska garanteras i 
LAS. De politiska partierna är splittrade i frågan.  
 

5. Skydda kollektivavtalen vid upphandlingar 
och byte av arbetsgivare,  
På Pendeln så har våra kollektivavtal och 
anställningar varit hotade alltsedan SL började 
upphandla pendeltågstrafiken 1999. SEKO 
har någorlunda skyddat anställningar och 
arbetsvillkoren men vid varje upphandling går 
alltid något förlorat.  
 

Det handlar inte bara om de upphandlingar 
som görs av SL utan också att nya arbetsgivare 
tas in under avtalsperioden. Exempelvis så har 
våra medlemmar inom station haft sex olika 
arbetsgivare de senaste tjugo åren. Det innebär 
sex avtalsförhandlingar med nya arbetsgivare.  
 

Det fackliga kravet är att anställningar och 
arbetsvillkor måste säkras genom lagstiftning. 
Nuvarande lagstiftning LAS 6b ger inte det 
skydd som var tänkt. 
 

6. Bemanningsföretag och fackligt veto 
En lagstiftning som ger facket verkliga 
möjligheter  att lägga in veto när 
en arbetsgivare väljer att kringgå 
lokala kollektivavtal genom att ta in 
bemanningsföretag är en annan fråga som 
berör oss som anställda på Pendeln.  
 

«T.ex. så har vår arbetsgivare, MTR, 
utan förhandling, tagit in ett antal 
bemanningsföretag på Pendeln istället för att 
använda sig av egen personal.»  
 

Samma sak händer på många arbetsplatser 
runt om i Sverige och så länge det är attraktivt 
för en arbetsgivare att välja bemanning 
framför att fastanställa så kommer det 
att fortsätta. Fackets nuvarande vetorätt, 
som mest är symbolisk, måste förstärkas i 
arbetsrätten. 
 

Vilket parti ska man rösta på? 
Från SEKO Pendelklubbens sida har vi inga 
sådana rekommendationer. Det väsentliga 
är att våra medlemmar sätter sig in de här 
frågorna, tar reda på var partierna står och sen 
utnyttjar sin rösträtt den 9 september. Alla 
röster räknas! 
 

Olof Fryklöf 

Med undantag för den stora gruvstrejken 1969-1970 har det varit ont om vilda strejker 
men hur blir det om nya «arbetsgivarvänliga» lagar införs?
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De nya ”Patrioterna” 
Ordlista för ”nyspråk ”

Ibland kan det vara förvirrande att följa 
politiska diskussioner på sociala medier. Något 
har hänt under senare år och ju närmare valet 
vi kommer ju mer påtagligt blir det. Gränsen 
mellan sanning och lögn blir allt mer diffus 
och ett helt nytt språk har börjat användas 
som för en tillfällig besökare i politiska 
diskussionsgrupper på nätet upplevs som 
ytterst märkligt. Ta bara en sådan sak som 
att ordet Godhet används för att förlöjliga 
en meningsmotståndare och att Politisk 
korrekthet har blivit synonymt för feghet.  
 

Om man ska tro det man läser så befinner 
sig i Sverige i någon form av inbördeskrig där 
”Patrioter” kämpar mot ett etablissemang av 
”Batikhäxor”, ”Genustalibaner”, ”PK-media”, 
”Vänsterextremister”, ”Godhetsapostlar”, 
m.m som i en konspiration sålt ut Sverige till 
”Islamister”, ”Feminister”, ”Kommunister”, 
”Homomaffian” och andra ”Landsförrädare”. 
Enligt dessa ”Patrioter” som inte sällan gör sig 
till talesmän för ”Folket” krävs nu ”Hårda tag” 
för att hindra den ”Systemkollaps”och katastrof 
som väntar runt hörnet. 
 

Kanske kan man rycka på axlarna och skratta 
åt dessa tokar? Bara det att de kallar sig 
patrioter är naturligtvis löjeväckande. Granskar 
man deras retorik så blir det ju tydligt att de 
egentligen ser de flesta av oss som misstänkta 
”Landsförrädare”. Vi är ju rätt många som 
röstar på ,den i deras ögon förhatliga, 
”Sjuklövern” ( samtliga riksdagspartier utom 
SD), tror på jämställdhet, religionsfrihet och 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter. 
Inte låter sig någon påverkas av sånt här, eller? 

Vi är väl klokare än så ? 
 

Vi publicerar här delar av det lexikon till de 
självutnämnda Patrioternas nyspråk som 
vi hittade på magasinet Paragrafs hemsida. 
Några tillägg har gjorts eftersom nya ord 
tillkommer varje vecka,   
Olof Fryklöf 
 

Lexikon till de främlingsfientligas nyspråk 
(OBS SATIR! ) 
 

APOR: Alla med mörkare hudfärg än 
skandinaver 
 

BATIXHÄXOR: Medelålders kvinnor som är 
intresserade av kultur och ogillar rasism eller 
alla kvinnor med åsikter till vänster om de 
främlingsfientliga.   
 

BÖG: Man som tycker att jämställdhet är bra  
 

BERÖRINGSSKRÄCK: Skällsord som används 
mot de moderater som inte vill ha samarbete 
med de främlingsfientliga,. 
 

FEMINISTHORA: Kvinna eller man som anser 
att kvinnor och män ska ha lika rättigheter. 
 

FEMINISTLOBBYN: En slags konspiration av 
otäcka kvinnor som istället för att raka sig under 
armarna lurar i män att jämställdhet är något bra. 
 

FITTA: Kvinna eller man som för fram 
feministiska åsikter. 
 

GENUSTALIBAN: Person som tycker att 
jämställdhet är bra. 
 

GODHETSAPOSTEL/KNARKARE: En 
nedsättande term för en person som är dum 
nog att tro att världen blir bättre av goda ord 

och handlingar och sämre av dåliga ord och 
handlingar. 
 

HBTQ/HOMO-MAFFIAN:  Hotar den allmänna 
moralen och patrioternas  fortplantning.. 
 

HÅRDA TAG: Den slutgiltiga lösningen på alla 
problem vi har i dagens Sverige, 
 

INTEGRITETSVURMARE: Person som inte tycker 
att vanliga hederliga medborgares göranden och 
låtanden ska övervakas dygnet runt. 
 

JUDE/MUSLIMÄLSKARE: Person som inte gör 
skillnad på människor på grund av religion och 
respekterar religionsfrihet.. 
 

KULTURBERIKARE: Hånfull benämning av 
invandrare som inte har ett skandinaviskt 
utseende. 
 

KLIMATKNARKARE:  Vänsterblivna typer som 
tror att några temperaturgrader hit eller dit 
spelar roll.   
 

KULTURELITEN: Personer som läser och tänker 
innan de påstår något. 
 

KULTURMARXIST: Alla med åsikter till vänster 
om Svärjevännerna. De konspirerar för att 
krossa denvästerländska kulturen och/eller 
den vita rasen. Som Annie Lööf tex 
 

KÄRLEKSMANIFESTATIONER/VURMARE: 
Djupt äcklande händelser där människor 
kommer samman efter till exempel ett 
terrordåd, för att försöka påstå att kärlek är 
starkare än hat. 
 

LANDSFÖRRÄDARE: Person som omfattar 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 
därmed alla människors lika värde. De flesta 
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svenskar är idag landsförrädare men möjliga 
att rehabilitera.  
 

LATTEFOLKET: Person som inte gillar rasism 
och kokkaffe. 
 

LIBERAL, SOSSE, KOMMUNIST: Vanlig 
svordom avseende person som omfattar 
demokratiska principer och rättigheter.  
 

LIBERALMARXIST: Person som röstar på något 
av allianspartierna. 
 

MASSINVANDRING: Ett ord som 
«Svärjevänner»  använt i alla tider oavsett hur 
stor eller liten invandringen varit.  
 

MILJÖVÄN: Svordom. Trista typer som inte 
njuter av avgaser och bly 
 

MÅNGFALD: Den vansinniga idén att det 
är bra med fler politiska partier än ett, fler 
religioner än en och fler hårfärger än en. 
 

MÅNGKULTURELL: En grov svordom avseende 
den vansinniga idén att det är bra med fler 
politiska partier än ett, fler religioner än en 
och fler hårfärger än en. 
 

NAIV: Används av reaktionära ledarskribenter 
för att beskriva alla som inte delar värdegrund 
med högerpopulister. 
 

NEDÄRVD ESSENS: Istället för ordet ras-
egenskaper som inte längre går hem i stugorna 
 

NO GO-ZONER: Förortsområden dit polis och 
räddningstjänst åker precis som vanligt och 
invånarna går omkring med sina barn.. 
 

PATRIOT: En bra person som röstar på ett 
främlingsfientligt parti eller aktivt arbetar för den 

nya ordningen med de medel som står till buds, 
 

PIXLAD MEDIA/PK-MEDIA: Publikationer som 
följer de pressetiska reglerna och granskar 
politikers förehavanden. 
 

PK-ELITEN: Alla som kallar chokladbollar 
för chokladbollar, har högskoleutbildning 
eller tycker att det är fel att kränka andra 
människor. 
 

PK-MARXIST: Person som röstar på något 
annat riksdagsparti än de främlingsfientliga.. 
 

PK-POLISER: Nedsättande om poliser som 
arbetar förebyggande genom att prata med och 
lära känna invånare i invandrartäta områden. 
 

PK-ZOMBIES: Okvädningsord för det sovande 
svenska folket som inte förstår sitt eget bästa 
 

SANNING: Alla högerpopulistiska, smyg-
rasistiska eller öppet rasistiska påståenden. 
 

SJUKLÖVERN: Ett samlingsnamn för att 
hånfullt beskriva alla riksdagspartier med en 
demokratisk och antirasistisk grundsyn. De 
främlingsfientliga ingår inte här. 
 

SKYGGLAPPAR: Något som alla sägs använda 
som inte inser att vi i Sverige lever i ett av 
världens mest fruktansvärda samhällen (som 
vi ändå till varje pris måste bevara). 
 

SKÄGGEN: Benämning på personer med 
utseende som inte är skandinaviskt. 
 

SKÄGGUNGAR: Benämning på barn med 
utseende som inte är skandinaviskt.. 
 

SVENSKT: Pizza, hamburgare, öl, amerikanska 
slanguttryck och att markera mot andra 

medborgare som har ett utländskt utseende. 
 

SVERIGEVÄN: En person som gör sitt yttersta 
för att tala illa om Sverige här och utomlands. 
 

SVÄNGDÖRRSPOLITIK: När ett land låter 
människor som flyr för sina liv få komma in i 
landet. 
 

SYSTEMHOTANDE: Till exempel fortkörning 
eller snatteri som utförs av invandrare. 
 

SYSTEMKOLLAPS: Ett ord som används för att 
beskriva det sammantagna läget i landet med 
världens tionde högsta BNP/capita. 
 

VÄNSTERAKTIVIST: En person som röstar 
på något annat politiskt parti än de 
främlingsfientliga och dessutom berättar det. 
 

VÄNSTERBLIVEN: Intelligensbefriade 
moderater, liberaler, sossar och kommunister. 
De fattar inget alls! 
 

VÄNSTEREXTREMIST: En person som 
röstar på något annat politiskt parti än de 
främlingsfientliga och inte ens berättar vilket. 
 

VÄNSTERMEDIA: T.ex: DN,SVD, Svt och TV4. 
Media med utbildade journalister. (se PK-
media) 
 

VÄNSTERLIBERAL: Kränkande. Kan till exempel 
avse Carl Bildt. 
 

VÄNSTERSNACK: När någon hänvisar till 
vedertagen svensk och internationell forskning. 
 

ÅSIKTSKORRIDOR: Något som man pratar 
om när man kritiserar invandringspolitiken 
och samtidigt säger att man inte får kritisera 
invandringspolitiken.:

Från Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Falun 1 maj 2017, de som kan sin historia kan se tydliga paraleller med Fascismen & Nacismen.
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Från styrelsens planeringsdagar på ett vintrigt Syninge

Styrelsen 2018
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Från Vänster: Tim Söderström, Monir Bazgra, Natalia Espinoza, Olof Fryklöf, Marta Aguirre, Pran Malhotra, Stefan Pagliarini,  
La Ponce VanCrete, Åsa Brandt, Felipe Lazo, Soraya Restrepo, Fredrik Holmqvist, Claudia Diaz Diaz (slutat), Victor Cruces,  
Saknas på bilden Zaphira Samuelsson.
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Två extraordinära händelser har inträffat 
under tiden efter att MTR tog över 
pendeltågsverksamheten. Dels var det 
terrordådet på Drottninggatan i centrala 
Stockholm och dels har vi haft avstängningen 
av Stockholm city och Odenplan på grund av 
sönderrostade rulltrappor.

Samordningen under båda dessa händelser 
kan inte sägas ha varit god. Vi som har varit 
ute i verksamheten har stått där med lite till 
ingen information, oftast var det media eller 
resenärerna som faktiskt upplyst oss om vad 
som skulle inträffa. 

För att analysera det som ligger närmast i 
tiden, avstängningarna av rulltrapporna i City 
och Odenplan (och därmed också stationerna) 
har vi fått läsa det mesta i media vad som har 
legat till grund till beslutet, utredningen och 
vad det till slut utmynnade i.

Facket och framförallt skyddsorganisationen 
borde varit självskrivna att ha kopplat till 
en ledningsgrupp som handskades med 
problemet. Också en direktinformationskanal 
såsom en del av intranätet som bara visas för 
oss anställda på pendeltåget där det nyaste 
informationen kommer upp utan att behöva 
plöja igenom massa annan information 
som handlar om tunnelbanan eller MTR 
express borde finnas.  Och ännu en gång 
måste vi påminna företaget att e-post inte 
är ett bra sätt att förmedla mycket viktig 
information som tex. Begränsningar av 

utrymningskapaciteten i Stockholms city under 
tiden rulltrapporna inte är igång!

Vi vet att underhållet av järnvägen har varit 
svårt eftersatt och att allt som har gjorts i 
sommar har varit välbehövligt men frågan 
är hur hållbart är det att göra allt på en 
gång. Södertälje centrum, Mälarbanan och 
getingmidjan var avstängda samtidigt som 
rulltrappssituationen uppstod. Vilket betydde 
för oss som jobbar som tågvärdar att vi 
ibland fick ropa non-stop från utgångs- till 
slutstation. Men för den yrkeskategori där 
det har haft mest negativa konsekvenser 
är KSV(kunservicevärdar) och viserande 
stationsvärdar, där tider och tjänstgöring har 
ändrats utan att det förts någon som helst 
dialog om saken förrän efter förändringen och 
facklig inblandning. 
 
Resenärerna har i visa fall fått förlänga sin 
restid med timmar ifall de har haft oturen 
att bo på fel ytterstation och inte haft några 
alternativa resvägar att ta till, har oftast 
lättat på sin frustation på de som är mest 
lättillgänglig, stationsvärdar och KSV:arna, 
vilket inte heller underlättat deras situation.  

När det gäller terrordådet på Drottninggatan, 
när hela pendeltågsnätet stängdes ner, 
efterfrågade pendelklubben en utredning om 
hur situationen borde ha handskats. Eftersom 
MTR har bytt VD sedan dess har frågat fallit 
lite ur fokus då det finns extremt mycket 
i det fackliga arbetet som  MTR har släpat 

med och där det har varit otroligt svårt att 
överhuvudtaget komma till förhandlingsbordet 
i många frågor.  
 
Under den totala avstängningen som skedde 
efter terrordådet slutade både companion 
och smsfunktionen att fungera vilket innebar 
att de som jobbade ombord på tågen 
inte fick någon som helst information om 
händelseförloppet eller om besluten som 
togs kontinuerligt av polisen och MTR. Från 
företagets sida visste man inte var personalen 
befann sig och det blev ett stort problem när 
trafiken åter kom igång igen.

I all ärlighet är det kanske inte det mest 
prioriterade för SL och MTR att plocka fram 
en handlingsplan för vad som skulle hända vid 
en zombiapokalyps såsom rubriken kanske 
antyder, men jag undrar om det inte skulle 
vara bra att ändå tänka katastrof och ha 
handlingsplaner . Först och främst måste det 
finnas informationskanaler som garanterar 
att de som jobbar på tågen får informationen 
innan resenärerna och media.  Något som 
också är nödvändigt är ett pålitligt system som 
visar var du befinner dig vid oreda i trafiken. 

Zombier i pendeltågen kommer nog inte att 
hända men jag vill gärna se ett betydligt 
bättre och mer organiserat samordning när 
nästa del av infrastrukturen som upphandlats 
till billigast pris slutar fungera eller brakar ihop 
fullständigt.  
Marta Aguirre

En Krisberedskap i världsklass
Vad händer om zombiapokalypsen inträffar?

Från filmen World War Z
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De har namn som Mohamed, Djibril och 
Miguel och kommer till Sverige i hopp om ett 
bättre liv bortom social misär, fattigdom och 
krig.  
 
Den svenska arbetsmarknaden med 
näringslivet i spetsen hoppar högt av glädje 
då vi i Sverige nu får arbetskraft för en billig 
pengar. 
 
Det är som en buffé med arbetskraft där det 
bara är att välja och vraka och se till att man 
får mest för minst pengar. Vi har företag i 
Sverige som har som affärsidé att utnyttja 
människors hopp och drömmar i syfte att 
profitera på låga löner där man utnyttjar 
arbetskraften tills sista droppe svett. 
 
Modernt slaveri 
Solreneriet är ett av dessa smutsiga, oseriösa 
företag som gärna utnyttjar människor på 
flykt och deras hopp och drömmar. Inte nog 
med att man betalar redan lägsta möjliga 
avtalsenliga löner utan dessutom blåser 
man systematiskt sina anställda på deras 
mertidstillägg och övertidstillägg och det varje 
månad. 

En pendelstädares betraktelser
En gemensam resa eller slutstation i förväg?

Seko Pendelklubbens manifestation mot Reneriets uppsägningar augusti 2017

Vi överlevde dessa dagar i helvetet. Vi 
jublade när MTR tog över städet för nu 
skulle vi äntligen bli behandlade som aktade 
medarbetare på pendeln igen. Nu skulle det 
bli ordning och reda och aldrig mera skulle 
vi behöva oroa oss för att våra löner inte 
betaldes ut till sista kronan för nu skulle det bli 
världsklass på saker och ting. 
 
Men glädjen varade inte länge när vi insåg att 
alla våra städkollegor från Reneriet inte fick 
följa med på tåget. Endast de kollegor som 
var tillsvidareanställda fick följa med på MTRs 
gemensamma resa. Kvar på plattformen när 
tåget åkte iväg blev Mohamed, Djibril och 
Miguel. 
 
I en hård rekryteringsprocess där man har gått 
på arbetsledningens rekommendationer har 
MTR kunnat välja och vraka bland Solreneriets 
inventarie av personal. 
 
Man har endast tagit dem som ansets vara 
de bästa till sin organisation i världsklass och 
där finns ingen plats för den som har en prick 
i brottsregistret för en trafikförseelse, om 
man är pensionär eller av arbetsledningen 

anses vara en gaphals. Städmeriter, erfarenhet 
eller det faktum att dessa kollegor städat på 
pendeln i mer än ett år var ej av betydelse. 
 
«Där tar vår gemensamma resa slut.» 
 
Adjö ni gamla kollegor som blev kvar på 
plattformen. Ni kommer att vara saknade. 
 

Victor Cruces
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Här följer några avtalsfrågor som varit 
aktuella den senaste tiden. Det är viktigt att du 
som medlem försöker ha koll på detta och hör 
av dig klubben om något inte går rätt till.  
 
Semester för nyanställda 
Som nyanställd ( före den 1 september) 
så omfattas du av semesteravtalet och 
semesterlagen som alla andra. Det innebär :  
 
-Rätt till att ta ut 25 semesterdagar under året 
-Antalet betalda semesterdagar styrs av 
anställningsdatum. Blev du anställd 1 maj 
har du rätt till 15 betalada och 10 obetalda 
semesterdagar 
 
-Rätt till 4 veckors ledighet under sommaren 
om du önskar det. 
 
-Endast de betalda semesterdagar som 
överstiger 20 får sparas över till nästa år. 

-Alla betalda semesterdagar som understiger 
20 måste läggas ut under året.  
 
-Obetalda semesterdagar är frivilliga att ta ut. 
 
-Semester får aldrig köpas ut av en 
arbetsgivare! 
 
Viloperioder  
-Viloperioden, tiden mellan två tjänstgöringar, 
ska vara minst 11 timmar.  
 
-Undantag görs på scheman för fasta 

stationer (stv) om facket och arbetsgivaren 
kommer överens om detta vid de årliga 
turlisteförhandlingarna.  
För de som går på poolgruppen (station) kan 
viloperioden kortas till 10 timmar om turen 
dagen därpå är på en intilliggande station  
 
-Under sommaren har det legat viloperioder 
som understiger 11 timmar på viserande 
stationsvärdar. Det är inte förhandlat 
eller godkänt av SEKO och bryter mot vårt 
kollektivavtal 
 
Periodövertid 
Periodövertid uppstår när den genomsnittligt 
schemalagda veckoarbetstiden en månad 
överstiger 36 timmar. 

-Pendelklubben betraktar periodövertid som 
en form av beordrad övertid ( i de flesta fall) 
som inte kan schemaläggas. Övertid kan 
endast beordras om något akut inträffar och 
ska i så fall i första hand bygga på frivillighet.

-Om turer inte kan läggas in på schemat utan 
att spräcka veckoarbetstiden så ska istället en 
0-dag läggas in. 0-dag är en arbetsdag med 
0 timmars arbetstid (motsvaras av F på fasta 
scheman). En ledig dag m.a.o. 

-Övertid ska registreras på kompsaldot och 
inte betalas ut på lönen. Det är den anställde 
själv som bestämmer om det ska läggas ut 
som ledighet eller som lön.  

 
Pendelklubben har begärt en tvist om detta 
med MTR och förhandlingar pågår. Viktigt 
att våra medlemmar kontaktar klubben när 
periodövertid läggs ut. 

Tjänsteställe  
Tjänstställe är den plats dina turer börjar och 
slutar på. Det finns inga undantag från regeln. 

-Åkande Personal: MTR:s lokaler i Stockholms 
Central och Södertälje hamn

-Fasta stationsvärdar: På den station man har 
sin tjänst på ( om tur läggs ut på annan station 
börjar och slutar turen på hemmastationen)

-Viserande Stationsvärdar: MTR:s lokaler i 
Stockholm Central eller Södertälje 

-Måltidsavlösare: Angiven station på linjen

-KSV: MTR:s lokaler på Stockholm Central

-Poolgruppen station: Flytande tjänsteställe 
som styrs av den tur som lagts ut

-Stationsstäd: Tjänsteställe är den station du 
har som din station.

-Depåpersonal (städ):Tjänsteställe är antingen 
Bro, Älvsjö eller Södertäljedepån beroende på 
stationeringsort. 
Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Avtalsinfo
Medlemmar har ni koll på era rättigheter?

Avtalen styr våra villkor på jobbet
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Hittegods 
På förekommen anledning vill vi påminna om 
gällande rutiner kring hantering av hittegods. 
Instruktionen finns att läsa på ordertavlan, 
under ”Trygghet och Arbetsmiljö” och heter 
ORD-28636-v.2.0, men vi drar några av de 
viktiga punkterna här: 
 

Allt hittegods ska levereras till spärren vid 
”Krysset”, den man kommer till om man tar 
uppgången längst norrut från perrongerna, 
eller går ner vid Bishops Arms från Vasagatan. 
Inte till Internservice. 
 

Folk kan ju glömma allt möjligt, men tänk på 
att säkerheten kommer först: Du ska kunna 
ha fri golvyta inne i hytten där du tjänstgör. 
Om du får så mycket hittegods att det inte får 
plats om du inte lägger det på golvet så ska 
detta gods istället skickas med nästa tåg. Om 
hittegodset i sig är så skrymmande att det inte 
kan få plats utan att det tar upp golvutrymme 
i hytten så ska det fraktas i obemannad hytt, 
hytten mitt emot, istället. Åker man med kort 
tåg så får det skrymmande godset vänta på 
nästa långa tåg. 
 

Varje gång som hittegodshantering orsakar 
förseningar, eller bidrar till förseningar, som 
överstiger tre minuter – skriv rapport! Om det 
händer tillräckligt ofta kan dessa rapporter 
användas som underlag för att ändra rutinerna 
kring hittegodshanteringen, t.ex. 
 

Rulltrappor 

I övrigt vill vi också påminna om att vi 
skyddsombud rekommenderar att man 
inte går i de stillastående rulltrapporna, 
i möjligaste mån. De är inte ergonomiskt 
utformade för att gå i, och det finns risk för 

En Uppmaning från skyddet 
 

Hot och tillmälen har ökat särskilt efter 
rulltrappshaveriet som uppstått under 
sommaren. Kundservicevärdarna och 
stationsvärdarna är särskilt utsatta 
och får dagligen utstå tillmälen utan 
att detta tas på allvar från MTR. Detta 
är inte acceptabelt. Vi från skyddet 
uppmanar alla att de ska skriva 
rapporter på detta så att vi får material 
att jobba med när vi tar detta vidare. 
Det som inte rapporterats har inte 
skett och vi behöver så mycket bevis 
som möjligt.  

skador om man t.ex. går upp och ner i dem 
flera gånger om dagen. 
 

Pendelbladet 

Vi har fått önskemål om mer information om 
skyddsarbetet på stations och städsidan. Detta 
har en del att göra med att Skyddsombuden 
på åkandesidan har lite fler skrivglada 
människor bland sig än de övriga, och även 
om man är skyddsombud för alla när man är 
skyddsombud, så är det ju lättare att skriva 
om något som man själv har god insikt i, eller 
frågor som man själv just nu jobbar med. Från 
skyddsorganisationens sida jobbar vi vidare 
för att få fram skribenter som kan beskriva 
skyddsarbetet på station och på städsidan. 
 

Ett stort tack! 

Slutligen vill SO Elin Jacobson passa på att 
tacka så mycket för den här tiden! Från och 
med den tredje september kommer jag att 
plugga på MTRs interna lokförarutbildning, så 
det blir inget mer skyddsarbete från mig på ett 
bra tag nu. Sedan om jag klarar utbildningen 
så behöver jag ju dessutom byta klubb, så vi 
får se när jag kommer tillbaka igen. 
 

Skyddsombudsarbetet har varit otroligt 
utvecklande, och jag har lärt mig så mycket.  
 

« Jag har verkligen känt mig hedrad att jag 
har fått förtroendet från våra medlemmar 
att utföra det här viktiga uppdraget, och jag 
hoppas att jag har kunnat representera er väl i 
skyddsfrågorna.« 
 

Jag vill också tacka alla fina skyddsombuds-
kollegor som jag har haft äran att ha fått 
samarbeta med. Ni är fantastiska allihop! 
Elin Jacobson Kopplingshalvor som var «Lite» rostigare än SL velat medge!

Skyddsombuden informerar
Rapportera alla incidenter stora som små.
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De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

Bli medlem 
   i Pendelklubben!

Tiderna har ändrats mitt älskade land är inte 
längre vad det en gång varit. Jag sover oroligt; 
är idag dagen de kommer, svartskjortorna. 
Är idag dagen de kommer för mig? Jag har 
planerat den länge nu flykten, men hur ska jag 
kunna lämna mitt land, min familj och alla jag 
älskar?  
 

Jag vet riskerna men jag kan inte sluta jag 
måste fortsätta; om min röst tystnar vem 
ska då säga ifrån, ska vi bara låta fascisterna 
vinna. Kampen fortsätter men det är värre nu 
än förr människor försvinner och ofta kommer 
de inte tillbaka de försvinner för evigt.. 
 
De tog min granne för några veckor sedan han 
var journalist som jag och jag han har inte 
kommit tillbaka. Imorgon är det dags, mina 
vänner smugglar ombord mig på en transport 
över franska gränsen därefter är jag fri men 
kan aldrig återvända. 
 
Historien är min farfars han var journalist 
och kritiserade den italienska facistregimen 
under Mussolini. Min farfars flykt slutade inte 
i Frankrike utan han hamnade efter många år 
i Sverige. Farfar var en hängiven anhängare av 
det fria ordet och han avskydde de italienska 
svartskjortorna och dess ideologi och 
förtryck. Om farfar hade levt idag hade han 
varit förfärad över vad som händer i dagens 
Sverige. 
 
Det som för 10 år sedan var något som skedde 
i det fördolda i obskyra chatrum på flashback 
eller via järnrör i händerna på radikala 
skinheads har nu blivit rumsrent. Den fascism 
min farfar flydde ifrån breder ut sig mer och 
mer. Ett effektivt PR maskineri trummar ut 
budskapet via tidningar, TV och sociala media. 
Har du mist jobbet, skyll på invandrarna, 
är min pension för låg, skyll på invandrarna 

förlorar Sverige i fotboll, skyll på invandrarna!  
Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur 
med historisk låg arbetslöshet spelar ingen roll 
ingen lyssnar längre på fakta.  
 
Ingen bryr sig om att privata bolag med 
huvudkontor i skatteparadis plundrar 
statskassan på miljarder ingen bryr sig om att 
medborgerliga rättigheter som trygga jobb 
och strejkrätt sakta men säkert försvinner 
allt är invandrarnas fel. Stora politiska 
partier slår knut på sig själva i ivern att värva 
”svärjevännernas” röster men samtidigt föder 
de den ondska som idag växer fram. 
 
Under den tunna något polerade ytan 
skiner hatet igenom; lögner hot och 
historieförvanskning används systematiskt för 
att försöka snedvrida debatten och tysta de 
som opponerar sig. 
 

Jag vill avsluta med ett klassiskt citat från 
Martin Niemöller som idag känns otäckt 
aktuellt. 
 
”I Tyskland hämtade de först kommunisterna, 
och jag protesterade inte, för jag var inte 
kommunist; 
 

Sedan hämtade de de fackanslutna, och 
jag protesterade inte, för jag var inte 
fackansluten; 
 

Sedan hämtade de judarna, och jag 
protesterade inte, för jag var inte jude; 
 

Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen 
kvar som protesterade.” 
 

Den som ignorerar sin historia är dömd att 
upprepa den. Öppna ögonen och tänk på vilket 
samhälle du vill ha! 
 

Stefan Pagliarini

Flykt
De italienska svartskjortorna vilka senare kopierades av Hitler när han skapade SS.. 


