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Postcentrala forhandlingarna avslutade

Fridagstillagget loses in och
blir personligt lonetillagg
• De postcentrala forhandlingarna
avslutades den 18 juni.

Den viktigaste fragan i slutskedet av
forhandlingarna gallde inlosningen av
fridagstillagget. Resultatet blev att den
som regelmassigt haft fridagstillagg
med i genomsnitt lagst 50 kr per manad
under perioden 1997-04-01
1998-03-31 istallet erhaller ett fast lo-
netillagg per manad fr.o.m. 1998-
10-01. Lonetillagget blir lika stort
som genomsnittet av de fridagstil-
lagg man haft.
Exempel: Den som i genomsnitt

(1 april 1997-31 mars 1998) haft
250 kr/man i fridagstillagg far
behalla ett lonetillagg pa 250
kr/manad.

Betalningen
Inlosningen betalas till 80 procent
av Posten och 20 procent genom
avdrag fran pottema de tva forsta
avtalsperioderna av de tre som

ingir i 3,5 arsavtalet:

• Den forsta avtalsperioden gors ett
avdrag fran potten for Affarsomrade
Brev. Avrakningen innebar att potten
pa 2,8 procent sa'nks med 0,05 pro-
cent till 2,75 procent.
• Den andra avtalsperioden gors av-
drag fran potten pa koncernniva, vil-
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ket resulterar i ett avdrag pa 0,04 pro-
cent; kvar blir alltsa 2,76 procent.
• Den tredje avtalsperioden sker ing-
en avrakning fran potten.

For Logistiks del fortsatter forhandling-
arna om fridagstillagget pa affarsomra-
desniva.

Lonestegen
Forutom fridagstillagget lostes ocksS
fragan om beloppen i den s.k. "stegen",
dvs. den lonetabell som galler for dem
som nyanstalls. Beloppen hqjs med 300
kroner ar 1-2 och 200 kroner i ovriga
steg.

Forts, pa nasta sida: Postcentrala

Bygga eller

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Sth syd - bygga eller inte bygga?
Vad innebar egentligen koncernstyrelsens beslutden 16 juni?

• De forhandlingar (eller "samver-
kan" som det heter numera) som for-
des om Sth Syd-projektet den 3 och 8
juni resulterade i att Terminalklub-
ben sade NEJ till projektet. Det slutli-
ga ska'let var att Posten i praktiken
inte ville lata personalen ta del av an-
nat an smulor av den beraknade ra-
tionaliseringsvinsten. Terminalklub-
ben hade kravt pengar for att genom-
fora en lokal arbetstisforkortning.

Den 16 juni fattade koncernstyrelsen sitt
beslut. Arbetsgivaren bar gatt ut med en
information som tolkas som att det nu ar
klappat och klart med Sth Syd.

"Viss kostnadsram"
Beslutet inneholl dock en viktig reserva-
tion. Koncernstyrelsen gav klartecken att
gi vidare med projektet inom en viss
kostnadsram. Poangen ar, att dar projek-
tet idag befmner sig si har man sannolikt
overskridit derma kostnadsram. Den exak-
ta kostnaden gar inte att saga forran upp-
handlingen ar klar och byggforetagen
lamnat sina anbud, men de berakningar
som hittills gjorts pekar i den riktningen.
Innan projektet blir av maste man alltsa
losa detta "problem", antingen genom att
runda vissa kostnader (garage) eller belt
enkelt dra ner pa andra (arbetsmiljb'n?).
Beslutet i koncernstyrelsen var enhalligt

men de fackliga representanterna lamnade
en protokollsanteckning till beslutet som
tar fasta pa Terminalklubbens kritik mot
projektet.

Protokollsanteckning
I protokollsanteckningen framfbrs att
osakerhet rider kring storleken av ratio-
naliseringseffekterna av projektet Stock-
holm Syd. Osakerheten har sin huvudsa-
kliga grund i hyresnivaema, som i sin tur
baseras pa ombyggnadskostnaderna. En
annan osaker friga ar om skyldigheten att
tillhandahalla parkeringsplatser. En strikt
tolkning for att fa byggnadslov kan fa till
betydande kostnadsokningar som fb'ljd.
Vidare menar de fackliga representanterna
att tillracklig hansyn inte tagits till de
fackliga kraven pa strukturpengar. I pro-
tokollsanteckningen framfb'rs ocksa kra-

vet pa att forma en arbetsorganisation som
skapar bade arbetstillfredsstallelse och
effektivitet. Man pekar pa att stora termi-
naler traditionellt har samre matvarden
inom dessa omraden an mindre termina-
ler. Darfor ar det viktigt att inom den nya
terminalens ram skapa mindre enheter
med stor frihetsgrad.

Fortsattning?
Det som hander narmast i projektet ar att
underlaget for upphandling gar ut till
intresserade byggare. I vantan pa att dessa
lamnar svar tar det mesta av projektarbe-
tet semester. I augusti far vi det slutliga
(?) beskedet om det blir nagot bygge eller
inte.
Terminalklubbsstyrelsen har beslutat att

klubben - trots var negativa installning till
projektet - ska fortsatta att delta i de olika

projektgruppernas arbete.
Om det blir nagon fortsattning!

Jan Ahman

Syd, eller inte Syd?
Hallristning fran Bogslosa i Uppland

Forts. Fran forsta sidan:

Postcentrala avtalet
Turordningsregler
De formanligare turordningsregler som
skrevs in i forhandlingsprotokollet vid
1997 ars postcentrala forhandlingar
bibehalls i arets protokoll. Regleraa
innebar att turordningen for vira grupper
vid uppsagning p.g.a. arbetsbrist ska
upprattas utifrin anstallningstid.

Overenskommelse om trygghet
Avtalet forlangs att galla under avtalspe-
rioden, med vissa justeringar

Ovriga fragor
Utover det som rapporterats har och i
tidigare nummer av Facktuellt si inne-
hiller irets avtal nigra fragor som man
inte heller den har gingen har lyckats
losa och som darfor ska utredas vidare
under avtalsperioden. Det galler
kompetensutvecklingsavtalet, de tim-
anstalldas anstallningsforhillanden,
behovet av en gemensam lonestatistik
samt ersattningama vid arbetsskada.

Nar nu de postcentrala forhandlingarna
avslutats iterstir en sittning med Affa'r-

somrade Brev och darefter kan de lokala
fb'rhandlingarna borja. Forhandlingarna
inom Terminal Stockholm borjar den 8
September.

Kamp lonar sig?
Vi har under de senaste iren rakat ut for
upprepade motgangar. Det har ga'llt
sival i de stora postfrigorna (och andra
politiska fragor med, for den delen)
som lokalt inom Stockholmsterminaler-
na. Arbetsgivaren ar stark i dessa
avreglerings- och arbetsloshetstider.
Man kan la'tt fi intrycket att det inte
lonar sig att kampa; foljdriktigt har det
kunnat markas en viss uppgivenhet.
Jag tror att inlosningen av fridagstillag-

get blivit betydligt samre utan de mycket
starka protestema frin medlemmar inom
Terminalklubben i Stockholm. Protester
som tagit sig olika uttryck, men som gett
resultat.

Kamp lonar sig! Trots allt!

Jan Ahman
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Dyrare porto och samre service

Riksdagen antog postlagen
• Riksdagen antog den 5 juni utan
andringar regeringens fbrslag till
ny postlag.

Beslutet innebar att Posten
alaggs att skota den samhallsomfat-
tande posttjansten, som det numera
heter pa EU-sprak. Posten far ingen
ersattning for detta, varken i form
av regleringar eller kompensation
fran russinplockarna. Istallet slip-
per posten rabattfrimarken och
foreningsporto. Urholkade servi-
cekrav kan vara en annan vag att
klara konkurrensen pa varldens
mest avreglerade postmarknad.

"Cod kvalitet"
Den nya postlagen innebar foljande:
• "Det skall finnas en posttj&nst i hela
landet som innebar att alia kan ta emot
brev och andra forsandelser som vager
hogst 20 kg".
• Posttjansten ska vara av "god kvalitet",
vilket i forarbetena preciseras som att
minst 85 procent av forsandelserna ska
overnattbefordras.
• Postbefordran ska ske till "rimliga pri-
ser". Vad "rimliga priser" innebar avgors
genom ett pristak for normalbrev ("osorte-
rad post som skickas som enstaka forsan-
delser till normalporto"), som regeringen
faststaller i en sarskild forordning. Beslu-
tet innebar bl.a. att Postens nuvarande
skyldighet att utge rabattfrimarken upp-
ha'vs. I praktiken innebar darmed beslutet
en fbrdyring for privat- och fbreningskun-
derna.
• Priset for "enstaka forsandelser" ska
aven i fortsattningen vara "enhetligt" -
men nu betyder "enhetligt" att det blir
tillitet att ha ett riksporto och ett lokalpor-
to (fbrutom alia de rabatter som redan
idag ar tillitna for olika typer av sand-
ningar).

samhallsomfattande?
• Den som vill bedriva postverksamhet
miste begara tillstind for det hos Post-
och Telestyrelsen.
• Regeringen kommer att ilagga Posten
AB att ansvara for den samhallsomfattan-
de posttjansten i landet.
• Posten AB kommer inte att fl nigon

sarskild ersattning for detta atagande. De
Qvriga operatorerna kommer inte heller att
ilaggas nigra avgifter eller dyl. for att
bidra till kostnaderna for den samhallsom-
fattande posttjansten.

Istallet hanvisar regeringen (och nu
ocksi riksdagen) till att Posten slipper
kostnaderna for rabattfrimarken. Likasa
pekar man pa "mqjligheten att anpassa sin
service pi landsbygden till kundernas
behov", vilket - i Orwellsk anda - ska
tolkas som att Posten ges mqjlighet till
besparingar inom lantbrevbaring och
motsvarande.
• Betaltjanstens ("kassans") framtid han-
skjuts till en ny utredning, som nyligen
bar tillsatts.
• Den postala "infrastrukturen" (efter-
sandningsregistret, boxar, postnummer)
behandlas f.n. i regeringskansliet (utifran
en promemoria som PTS utarbetat); dar-
for vill inte riksdagen uttala sig om saken.

"Utskottet delar regeringens uppfattning"
- si lyder den typiska frasen i Trafikuts-
kottets betankande over propositionen.
Utskottet foreslog bifall till propositionen
i dess helhet och avvisade de motioner
som lamnats till riksdagen.

Riksdagen
Moderaterna och folkpartiet vill natur-
ligtsvis fortsatta avregleringen och kravde
darfor i sina motioner bl.a. att det inte ska
behovas villkorade tillstand och att hela
prisregleringen avskaffas.

Centerpartiet kravde i sin huvudmotion
ytterligare en utredning om postmarkna-
den och Posten ("regionalpolitisk konse-
kvensanalys"). De ville ocksi att regering-
en i tillstandsvillkoren for Posten ska
alagga Posten att "trygga och vidareut-
veckla lantbrevbaringen"

Miljopartiet yrkade i sin motion att
servicekraven skulle skarpas i lagtexten
och att rabattfrimarkena ska behallas.

Vansterpartiet kravde i sina motioner att
Posten ska fa konkurrera pS samma vill-
kor som andra fbretag pi marknaden
(lokalporto), att Postens mqjligheter till
bankverksamhet ska inga i direktiven till
utredningen om betaltjansten, att "infras-

trukturen" aven i fortsattningen ska "till-
hora och disponeras av Posten samt att
"agarens krav pi samhallsomfattande
service tydligt stalls i skalig relation till
agarens avkastningskrav pS Posten"..

Till sist kan det ocksa namnas att tvi
ledamoter, en socialdemokrat och en
centerpartist, i varsina motioner pladerade
for att Hassleholmsterminalen ska fl vara
kvar.

Riksdagen avslog samtliga motioner och
bifoll Trafikutskottets betankande och
darigenom regeringens fbrslag till ny
postlag.

Extrem politik
Man kan mot den har bakgrunden konsta-
tera att den extrema svenska avreglering-
spolitiken fortsatter! Inget annat land i
vaYlden har en lika avreglerad postmark-
nad.

De mindre kunderna kommer att fa an
dyrare porto nar rabattmarkena och fore-
ningsportot forsvinner. Troligen kommer
ocksS servicen att forsamras.

Naturligtsvis kommer aven personalen
att drabbas av riksdagens beslut. Turerna
kring fridagstillagget och den panikartade
omstruktureringen av Stockholmstermina-
lerna ar ocksi resultat av avregleringspoli-
tiken!

Jan Ahman

Pa Terminalldubbens hemsidafinns lankar till
regeringens proposition, Trafikutskottets
betankande samt riksdagsprotokollet.

fftn*fa(wim
Festpa Strommen. Avreglerarnafirar den
nya postlagen.
Hallristning fran Sotetorp i Bohuslan.
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EU:s direktiv om posttjanster:

Fortsatt liberalisering - men
monopol garanterar servicen
• Den 15 december forra aret antog
EU - efter flera ars forhandlande - det
direktiv som reglerar posttjansternas
utveckling inom gemenskapen: Euro-
paparlamentets och radets direktiv
97/67/EG, av den 15 december 1997, om
gemensamma reglerfor utvecklingen av
gemenskapens inre marknad for pos-
ttjanster och for forbattring av kvaliteten
pa tjansterna, som det sa pampigt heter
nar direktivet publiceras i de Europeis-
ka gemenskapernas officlella tidning
(21.1.98)1
Eftersom vi numera bar det tvivelak-

tiga nojet att tillhora EU sa galler di-
rektivet ocksa for oss; det ar darfor av
intresse att studera det litet narmare.

Samhallsomfattande
Ta exempelvis den samhallsomfattande
posttjanst, som inleder den nya svenska
postlagen! Det begreppet bar hamtats frin
EU-direktivet:

"Medlemsstaterna skall sakerstalla att
anvdndarna har tillgang till samhall-
somfattande tjdnster som inbegriper
stadigvarande tillhandahallna pos-
ttjanster avfaststdlld kvalitet inom hela
territoriet till rimliga priser for samtli-
ga anvdndare"

Den samhallsomfattande posttjansten ska
enligt EU-direktivet uppfylla minst fb'ljan-
de krav:

• Expeditions- och insamlingsstallena ska
ligga sa tart att anvandarnas behov beak-
tas.

• Varje arbetsdag och minst fern dagar i
veckan ska det goras minst
- en insamling
- ett overlamnande vid varje fysisk eller

juridisk persons bostad eller hemvist eller
• i undantagsfall - vid lampliga anlagg-
ningar.

• Insamling, sortering, transport och

utdelning ska omfatta postforsandelser
som vager hogst 2 kg.

- Insamling, sortering, transport och
utdelning av postpaket som vager hogst
10 kg (inrikes) och 20 kg (ankommande
utrikes).

- Rekommenderade och assurerade for-
sandelser

•»»•

heter i direktivet. I direktivet faststalls
som "mil" att 85 procent av utrikesforsan-
delserna (normalbrev och motsvarande for
paketen) skall ha 0-3 befordran och 97
procent ska vara framme inom fern dagar.

Fotbolls- VM. Funktiondr pa vdg ut med
kvdllens matchbollar.
Hallristning frin Aspeberget i Bohuslan.

• Priserna maste vara rimliga och ge
samtliga anvandare mojlighet att fa till-
gang till de tjanster som tillhandahills.

Priserna maste grunda sig pi kostnader-
na. Medlemsstaterna fir besluta att en
enhetlig taxa skall ga'lla inom hela det
nationella territoriet.

Avgifterna maste vara klara och tydliga
och ickediskriminerande.

• Medlemsstaterna skall sakerstalla att
normer for kvaliteten pi den samhallsom-
fattande tjansterna bestams och offentlig-
gors i syfte att garantera postservice och
hog kvalitet.

Kvalitetsnormerna skall sarskilt riktas in
pa befordringstider samt tjansternas regel-
bundenhet och tillforlitlighet.

Medlemsstaterna faststaller sja'lva nor-
mer for inrikes tjanster.

Daremot faststaller EU normerna for
"gransoverskridande tjanster" som det

vem betalar?
Hur ska di den samhallsomfattande pos-
ttjansten betalas? Ja, enligt den svensk?"
avregleringspolitiken si ar det "Posten
som ska sta for fiolerna - dvs. vissa kun-
der och vi i personalen!

EU tilliter faktiskt - an si lange - en
rimligare losning!
• Enligt EU-direktivet ar det tillitet att
lata den operator som itar sig (ila'ggs!) de
samhallsomfattande tjansterna ha mono-
pol (man anvander faktiskt det ordet, som
ingen i Sverige langre vigar ta i sin mun!)
pa normalbrev som vager upp till 350g
och med ett porto som ar hogst fern gang-
er la'gsta normalbrevsporto. Observera att
monopolet ar tillitet a'ven for direktre-
klamsfb'rsandelser och galler bide inrikes
och utrikes forsandelser.
• Dessutom ar det tillitet att inratta e:
"kompensationsfond" "for att sakerstalla
att de samhallsomfattande tjansterna
skyddas". Pengarna ska anvandas till att
kompensera den som tillhandahiller de
samhallsomfattande tjansterna om de ̂
skyldigheten utgor en"orattvis ekonomisk
belastning". Fonden ska finansieras ge-
nom att de som beviljas tillstind att utova
posttjanster avkravs "ekonomiskt bidrag"
till fonden.

Som bekant uttnyttjar de svenska lagstif-
tama ingen av dessa mqjligheter for att
kompensera Posten, som, enligt riksdags-
beslutet, kommer att ilaggas att utfora den
samhallsomfattande posttjansten.

Inga illusioner!
Man ska sjalvfallet inte ha nigra illusio-
ner om EU och EU:s postpolitik. Direkti-
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vet anger att EU:s va'g ar en "fortsatt
gradvis liberalisering av postmarknaden".
Senast den 1 januari ar 2000 ska man fatta
beslut i den riktningen och besluten ska
vara genomforda senast den 1 januari ar
2003. Det galler framst en oversyn av
vikt- och prisgranserna och liberalisering
av reglerna for utrikesforsandelser och
direktreklam.
Men det intressanta ar att man samtidigt

ocksi sager att den fortsatta liberalisering-
en ska ske under "kontrollerade former"
och med "beaktande av utvecklingen,
sarskilt den ekonomiska, sociala och
tekniska utveckling som har agt rum fram
till dess samt med beaktande ocksa av den
ekonomiska situationen for den eller dem
som tillhandahaller samhallsomfattande
tjanster".

Saga vad man vill om den svenska post-
politiken, men man kan knappst pasta att
den skett under kontrollerade former eller
med beaktande av den ekonomiska situa-
tionen for Posten, som ju ar den som hos
oss ansvarar for den samhallsomfattande
servicen!

Extremt beroende
Och den nya postlagen befaster och snab-
bar pi avregleringspolitiken ytterligare.
Sverige ar idag det mest avreglerade lan-
det i varlden nar det galler postservice.
Den svenska regeringen - oavsett parti-
farg! - tanker behalla den tatpositionen.
Man kan fraga sig varfor. Svaret ar antag-
ligen att Sverige ar extremt beroende av
ett litet antal stora exportkapital som
bestammer alldeles for mycket i det har
landet, inklusive postpolitiken. Det ligger
i deras intresse - bade sna'vt ekonomiskt
och ideologiskt - att avreglera postmark-
naden.

Ochdablirdetsa!
Fragan ar bara hur lange vi ska hanga

med i det racet!

Jan Ahman

Hela EU-direktivet finns utlagt pa Terminal-
Hubbens hemsidapa Internet.
Dar finns ocksa en lank till hela utrednings-

direktivet om betaltjansten.

IiktMelltnr8/1998

3 September,

Kassaservicen
tij^jjij^
Regeringen har tillsatt en sarskitd
u tred are (Per Borg, f .d, genera Idi-
rektor i Forsyarets; Wlaterielyerk}
med uppd rag att utreda "Statens
a ns var for en gru ndlagga nde beta I-
tjanst pc h konta ntfp rsprj n i rig*.

Utredaren skall enligt regeringens
direktiv: ^iz-;&&?M ^j&-.?.;t'-: ••.

*. beskrlya statens nuvarande an-
svar enligt postlagen for att sakers-
tallaochfinansieraen rikstackande
betaltjanst pch kontantforsorjning,
statens satt att u ppfy I la detta ata-
gande samt kostnaden for atagan-

* undersoka hur en grundiaggande
beta I tj a nst oc h ko ntan tfd rsorj n ing
sSkerstallsf oph firtansleras i andra
jarnfprbara lander,

* inprn ramen for en analys av de
krav som skall stailas pa en g rund-
iaggande betaltjanst och kontant-
forsorjning i landet bedoma viiket
ansvar stateni bor ha for Ijilessa
tjanster och pli vilken servicertlva
dessa funktioner bor tillhandahal-
fas rned Mnsyn till kostnaderna for
olika alternative

•fores ia alle rnati v t i II hur state ns
anSvar\$Q$ betaltjansten och :kon^
tantforsorjningeni landet langsik-
tigt kan up pfylias och anpassas j
ta kt med f orand ri n gar i kunde rn as
efterfr|igan!ay dessa^: ;ftinkt»pner
och den nya tekniken pa omradet,

* analysera ett eventuellt behov av
u pp h a n dling av beta Itj a nst och
kontantforsorjning och foresla hur
riktlinjerlor ei)i sadan upphandling
bor laggas fast, och
•; foresla den fagregleri ng som kan
behpvas och hur eyentueij jilisyn
bor utformas,

Utredn i n gen s ka vara kf a r se nast
den ;31 december' i' ̂ tfiiS^. W\'

Jan Ahman

Politiska
moten

Infor valet genomfor avdeiningens
fackligt-politiska utskott fern poli-
tiska paneldebatter med deltagare
fran socialdemokraterna, vanstern,
moderaterna och centerpartiet:

Tomteboda • 31 augusti
Allmanpolitisk debatt

Folkets Hus • 2 September
Ungdomsforbunden

Postens Huvudkontor, aulan •
3 September
Postpolitiken

Arsta • 9 September
Landstingsfragor

Sth Klara • 16 September
Kommunpolitik i Stockholms Stad

Valkomna!

MODERNA MUSEET
MODERN MUSEUM

Intresserad av ett besok pa Mo-
derna Museet?

Alia postanstallda gar in billigare
pa museet under hela 1998.

Villkoret ar att man bestaller ett
rabattkort fran La Reserve, Adam
Gabsi, Box 702, 101 23 Stock-
holm, tel 08-20 52 82.

Rabattkortet ger 50% rabatt pa
ordinarie biljettpris for en anstalld
och en medfoljande gast.

Dessutom berattigar det till 20%
rabatt vid inkbp over 200kr i mu-
seets bokshop.
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EU hotar strejkratten
EU ska kunna tvinga medlemsstaterna
att ingripa mot vissa fackliga rattighe-
ter enligt ett forslag till forordning
som EU-kommissionen antog den 19
november 1997.

Forslaget kom som en reaktion pa den
senaste i raden av strejker bland last-
bilschaufforer i Frankrike, da vagarna
blockerades. EU-kommissionen for-
sokte da forma den franska regeringen
att agera hardare mot de strejkande
och bryta upp blockaderna. Efter det
att strejken avblasts kom EU:s
fb'rordningsforslag.

stoppa strejker
Kommissionen ska kunna alagga
medlemsstater" att med alia tillgang-
liga medel" stoppa strejker och block-
ader som hindrar "den fria rorligheten
for varor". Medlemsstaten ska kunna
botfallas av EU-domstolen om den
inte vidtar lampliga atgarder. EU-
kommissionen fornekar samtidigt att
forslaget skulle paverka eller begransa
sterjkratten.
-Ren bluff, sager arbetsrattsjurissten

Kurt Junesjo pa LO:s rattsskydd. -
Forslaget hotar strejkratten.

Problemet ar att tva rattigheter- va-
rornas fria rorlighet och fackliga

stridsatgarder- kan komma i konflikt
med varandra.
EU-kommissionens forslag har dock
stott pa patrull. Det saknar sto'd i EU-
fordragen. I avtalet om socialpolitik
slas det tvatom fast att EU inte skall
fatta beslut om "strejkratt och ratt till
lockout". Det finns mqjligheter att
kringga sadana bestammelser genom
artikel 235 i Romfordraget, men det
kravs da att alia femton medlemslan-
der ar overens. Forslaget kommer
sannolikt inte att antas i sin nuvarande
form, men det finns all anledning att
vara vaksam: Faran ar inte over!

inskrankning
Enligt forfattaren och EU-experten
Gosta Torstensson har EU-kommis-
sionen redan lyckats realisera sin plan
pa inskrankning av strejkratten. Den 9
december forra aret falldes Frankrike
- pa iniativ av EU-kommissionen med
stod av Spanien och Storbritannien -
av EU-domstolen, for att upprepade
ganger ha latit bli att hejda de franska
bondernas protestaktioner.

Frankrike hade "underlatit att uppfylla
sina skyldigheter" enligt Romfordra-
get genom att inte vidta "alia nb'dvan-
diga och lampliga atgarder" for att
stoppa de franska bonderna. EU-dom-
stolens avgorande ar bindande och
kan inte overklagas.

Om ett land inte rattar sig efter do-
men kan det komma att botfallas.

Skrammande
Att kommissionen och domstolen
varderar fri rorlighet av varor hogre
an medborgerliga fri- och rattigheter
avslojar vilken ideologi som ar den
barande inom EU.

Det redovisar ocksa med skramman-
de rydlighet vilka krafter i det svenska
samhallet som tjanar respektive forlo-
rar pa EU-medlemskapet.

Jan Hoglin, Sth-Klara

Valkommen att f ira LOs
100-arsjubileum pa Skansen!

8 augusti 1998
Vi bjuder pa stor familjefest

med aktiviteter for alia aldrar.
Bollnastorget och Tingsvallen, kl 9.00-18.00
LO-forbunden visar yrkesroller och informerar
om sin verksamhet
Utstallningar pa logen
Folkrorelser och folkrorelsekultur i allskons
former, tipspromenad

Tingsvallenscenen, kl 12.00-18.00
IZ.OOHaggarna
14.00 Trolleri med Fredrik och Zac
17.00-18.00 Allsang, solist Jan Hammarlund

Bollnastorgets seen, kl 11.00-19.00
11.00 Chilensk dansgrupp, La Fragua
13.00 Dan Karlsson, arbetarsanger
15.00 'Tractor Pullers", modem folkmusik

Knattefestival
12.00-17.00 Barnunderhallning med Fantome
och Djungelbandet Show

Folkets Hus
Seminarier:
11.00 Arbetets och arbetarrorelsens historia
12.00 Arbetets ansikten, professor Lars Furuland
13.00 Den rode patriarken, Olle Sahlstrom
14.00 Demokrati, Bengt Goransson
15.00 Stockholmsroster, Heidi von Born

Vala skola
Information om kunskapslyftet och LOs hyrdator

Ordenshuset brofastet
10.00-18.00 Filmvisning och teater
14.00-15.00 Konsert, Arbetarsangareforbundet

Posthuset
Sekoposts utstallning och forsaljning av
jubileumsfrimarket

Missionshuset
Oppet hus med Kyrka & Arbetsliv, samtal och
musik

Seglora Kyrka
18.00-19.00 Musikgudstjanst, Cecilia Ohrwall_^
sjunger Duke Ellingtons Sacred Concert

Sollidenscenen, kl 19.00
Stor galaforestallning med bl a Carola, Viktoria
Tolstoy, Anne-Lie Ryde, Gospelkoren One Voice,
Orsa Spelman, Henrik Aberg och Consoul
Orkester under ledning av Rutger Gunnarsson
Utdelning av LOs kulturstipendium

Galejan, fran kl 21.30
Dans till Leif Kronlunds orkester

GRATIS t>« (lettr (galler for

bai"n tincjer 18 ar} finjis att
hamta hos din sektioni
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Rapport fran en Stresskonferens:

"Positiv stress" - en bluff!
Ylva Dahlman fran Terminalklub-
ben deltog den 27 maj i en konfe-
rens om stress, som Arbetar-
skyddsnamnden anordnade. OKA
TAKTEN - en konferens om stress,
lod rubriken, men atminstone en
av talarna predikade motsatsen.
"Detflnns ingen positiv stress, all
stress drpa sikt skadligfor krop-
pen", forklarade hjartspecialisten
Jan Lisspers.

• Konferensen pa Stora Essingen inled-
_^ des med avstressande harpoklang.

Inledningsvis talade man om att ordet
stress nastan har forlorat sin betydelse, da
det anvands for mycket och i alia mqjliga
sammanhang. Syftet med denna konferens
var att fa oss att forsta vad stress ar och
hur man hanterar stress. Man vill rehabi-
litera stressen.

Kampen mot klockan
Forste talare var Lars Adaktusson, prog-
ramledare pa Aktuellts Nyhetsre-
daktionen. Hur ser han pa de risker
och krafter som ar forenade med
nans jobb?

Stress beror oss allt mer. Kraven
att prestera okar mer och mer. Det
ar viktigt att formulera hur proble-
men ser ut. "Tiden ar naturens
satt att forhindra att allt bander
pa en gang".

Vi far allt svarare att hinna med
umgange, vila etc utanfor arbetet. 2
av 3 tycker att arbetstakten har
skruvats upp de senaste iren. 90-talet har
skapat fler och fler som mar daligt. Ming-
a som forr kande sig uppskattade i sitt
arbete kanner inte sa langre.

Medievarlden ar ett av de omradena.
Kampen mot klockan skapar stress.

Kontroll och innehall i sina arbetsuppgif-
ter har man desto mer av i denna varld.
"Journalistik ar litteratur under
bradska." Tidsfaktorn ar avgorande - att
vara forst: Presslaggning - sandningstid ar
arbetets definitiva begransning. Bristen pS
tid komplicerar arbetet. Arbetet fbrsviras
ocksa av oforutsedda handelser -1 ex: en
minister avgar plotsligt, Sinatra dor etc.

Stress ar bade pataglig och komplicerande
i journalistiken. Men kan aven vara stimu-
lerande och utmanande.

En stor del av stressen inom journalisti-
ken ar siledes positiv och utmanande.
Stress innebar att adrenalinet okar i krop-
pen och vi rustas for kamp.

Bosnian
Adaktusson berattar om sin tid i Bosnien
som ett exempel pa positiv och negativ
stress. Trots alia upplevelser av manni-
skor i en krissituation, dod, lemlastning,
fortvivlan etc. var det som verkligen
orsakade stress den journalistiska konkur-
rensen, att nagon annan skulle bli forst
med "scoopet". Det fanns ocksa en stress
infor oformlgan att verkligen na fram
med den viktiga informationen.

Vantan orsakade ocksa mycket stress.
Omvarldens oformSga att forsta situatio-
nen i Bosnien - allt manskligt lidande - de
extraordinara arbetsforhallandena bidrog
ocksa till en okad stress.

Men han upplever anda att stressen som

arbetsloshet, pressen fran kollegor kan bli
storre, toleransen minskar med dem som
inte orkar. Lars ansag slutligen dock att
mediebranschens stress trots allt ar posi-
tiv, en viss stress kan till och med vara en
forutsattning for att det ska bli ett bra
resultat.

Langvarig stress, monotoni och kanslan
av att vara otillracklig ar det som sliter
mest pa kroppen.
Vad bander pa langre sikt i ett samhal-
le dar allt fler kanner sig jagade?

Stress - nagot bra for
stenaldersmanniskan!

Nasta forelasare var Jan Lisspers, dr i
medicinsk vetenskap och leg. psykolog,
Mitthogskolan och Karolinska Institutet,
enheten for personskadeprevention.
Han forskar pa hjartrehabilitering. Just
inom hjartomradet kan man se de allra
tydligaste relationerna mellan stress och

ATT vi |NT6
TJANAR £%

DA!

krigskorrespondent till storsta delen ar
positiv stress. Kanslan att man gor nigot
viktigt, friheten, ansvaret, uppskattningen
fran omgivningen och kollegor bidrog
ocksa till att stressen kandes positiv och
stimulerande.

Allt fler kanner sig jagade...
Om daremot arbetsuppgifterna kanns
meningslosa, di man inte har mqjlighet att
paverka sitt arbete, ar stress negativ. En
underutnyttjad tjansteman kan lida av
mycket storre negativ stress an en krigs-
korrespondent.

Men aven har inom medievarlden hotar

hjartproblem.
Han borjade med att fastsla att det inte

firms nagon positiv stress, all stress arpa
sikt skadligfor kroppen.

Biologisk reaktion
Stress ar en biologisk reaktion som upp-
kommer da vi blir utsatta for hot och fara.
Ur den synpunkten ar reaktionen fullstan-
digt nodvandig for att vi ska overleva.
Man tal det bra om det bara sker ibland.
Egentligen finns det inga andra fordelar

med den reaktionen fbrutom att forbereda
oss till strid - flykt som pa stenildern till
exempel da man fick fly fran sabeltandade
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tigrar och dylikt...
Tillvaron ser idag ut si som om det

fanns hot overall!
Vi uppmuntras att bete oss som om vi

standigt skulle vara forberedda pa hot
och fara.

Problemet med delta ar den lingvariga
stressokningen i kroppen, och den ar
defrnitivt inte nigot bra. Kroppen klarar
inte av standig stress beredskap. Det ar
direkt skadligt att standigt vara utsatt for
stress.

sk for ohalsa Inprn

N* ' 'sspers visade statistik
odeHer^omgav en

skrammande bild av hur riskenM
jfp^^ukdpm okar drastiskt vid |
den typen av arbete som t ex vi
har mom terminal. i

andigtdessutpm arbete |
.. hot, hotomnedtaggningj

jjigj&m uppsagningar, standigaf
jytiorganisatipner och dartitl ha
noil mojlighet att paverka maste

•jfia en katastrofaf inverkan pa
jtytajfolk ma/v We/a ProjektSydar
ettperfekt exempet paennskar^
betspiats, jag tror detar viktiga-
je an nagonsin att tahansyn tilt
jatrbetsmiljd och psykosociatey
isffekter av Postens agerande v
fsedan bofagiseringen.
fJagpersonligen anser att det
Aan vara en tickandebprnb, och
Iviserjuocksahur^ukskriv^tMi
^ingarna okar alitmer,frarnforj§
ffitlt bland kvinnor.
WfSS^^WMMsifisi^i^Kf
.v Yiya tyhtmanz • wfnentar) '-{{J-

I dag okar belastningen allt mer - tidsbrist,
okade krav men aven internaliserade
(sjalvupplevda) krav. Om man ser till
fritiden idag si minskar lugna fritidsakti-
viteter till forman for ytterligare stress-
framkallane aktiviteter. Exempel pa detta
kan vara traning, stressande data- och
tvspel, tradgardsarbete etc. Men man
maste tillata sig att varva ner, aterhamta
sig.

ingen positiv stress
Har kan man se att kvinnornas stress till
skillnad mot mannens, okar mot arbetsda-

gens slut. Efter arbetet bb'rjar jobbet. - Att
hamta barn pa dagis, handla och laga mat,
kanske stada och rvatta etc.
Kontroll ar viktigt. I vilken man jag kan

paverka eller fbrutsaga min situation.
Jan Lisspers tycker vi ska stryka ordet

positiv stress. Det ar bra att varva upp
infbr en arbetsuppgift, men det ar ej
stress. For prestationens skull ar det bra
med en viss uppvarvning men stress ar
alltid skadlig i langden.

Positiv stress - ett begrepp
som vara arbetsgivare forso-
ker pracka pa oss!
Om vi inte kan paverka var situation ar
det i alia fall battre om vi kanforutsdga
det besvarliga som kommer. Jan berattar
om olika undersokningar och experiment
med stress under olika betingelser.

Man harfimnit en tydligtforhojd sjuk-
domsrisk bland hogstressarbeten med lagt
inflytande, lag kontroll och hoga arbets-
krav och hog belastning. Symtom pa
hjart- och karlsjukdomar okar vid hog-
stressyrken med hog belastning och lag
kontroll.

Hur motverka effekterna?
Socialt stod ar ett exempel. Vid undersok-
ningar visade man att bra socialt stod pa
arbetet gav nigot mindre sjukdom vid hog
belastning och lag kontroll, men okade
vid daligt socialt stod pi arbetet i samma
grupp.

Forhallandet tycks vara omvant for
kvinnor i samma situation
som mannen - okade sociala
kontakter okar risk for sjuk-
dom och dod (!).

(Kan det mahanda vara de
redan hoga kraven pa sociala
kontakter och hansyn som
manga kvinnor redan kdnner
som leder till denna okande
stress? /Ylvas anm.)

Krav och kontroll kan ocksi
vara nigot personligt, den psy-
kosociala arbetsmiljon piver-
kar mig att bete mig pi ett sar-
skilt satt som gor att jag fir
okad risk for sjukdom.

bade arbets- ochfamiljeliv".
Hon gick narmare in pi det som tidigare
tagits upp om att kvirmors stress okar vid
arbetsdagens slut.
Kvinnor tanjer sig till bristnmgsgransen

for att hinna med - lider under standig
stress. Kvinnor satter familjen och omgiv-
ningen framfbr sig sjalva. Stressen hand-
lar for kvinnor i grunden om att vi har
ett beta It forvarvsarbete och ett obetalt
hemarbete.

Dubbla budskap
Tidningarna marknadsfb'r ocksi dubbla
budskap.
Dels beskrivs hur kvinnor lider av strep

i arbetsliv och hemma, dels okar mau
stressen genom att hetsa till bantning,
kakbak, gymping och att standigt hilla sig
i trim och tanka pi sitt utseende. Vilken
kvinna klarar av alia dessa krav utan a' ~
rika ut for stress?

Kvinnors stress kostar samhdllet 53
miljarder per ar.

Kvinnors arbetstid har okat
pa senare ar.
Kvuinor la'gger stressen pi sig sjalva och
sa'ger att "- om jag bara inte "
Kvinnors stress ar ett samhallsproblem
och problemet miste losas politiskt.
Hemarbete bestir inte bara av stadning
och hushillsarbete:

• Hushillsarbete - standigt planeringsar-
bete

Efter jobbet okar
kvinnors stress!

Darefter holl Marianne Larmen, forfat-
tare och journalist ett anfftrande om "Den
dubbla stressen - hur shall jag hinna med

Konsumtionsarbete
Relationsarbetet - dvs att hilla reda pi
slaktens och vannernas alia bemarkel-
sedagar, kvartssamtal, kontakten med
slakten mm det emotionella arbetet ses
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r

inte som ett arbete

• Kvinnor tar till simultankapacitetenfor
att hinna med

• Mannen gor en sak i taget och struntar
i allt som or omkring

• Ar simultankapaciteten nagot bra eller
ar det nagot vi tvingats till?

• Det vdrsta ar inte alia uppgifter man
utfo'r utan den "mentalaplaneringen".

stresstopp
Man bar sin stresstopp pa formiddagen,
den gar ner under lunchen och nar de gar
hem fran arbetet vantar fritiden.

Kvinnors stresstopp ar p& lunchen och
nar de ar pa vag hem fran arbetet!

Pa lunchen ska en massa arenden utfo-
ras, efter arbetstid borjar det mest betung-
ande arbetet - hemarbetet.

• Kvinnor har hdlften av mans muskel-
massa och styrka i axel- och nackparti.

• Man vdljer qfta andra man som liknar
dem sjdlva.

• Ur arbetsgivarens synpunkt har man
inte barn! Kvinnor med barn eller i
fertil aider har svarare att fa arbete.

Manga kvinnor kanner sig frustrerade av
allt hemarbete - att mannen inte tar an-
svar:

hjalpa till = kvinnan har huvudansvaret
hjalpas at = bada tar ansvar

^ Aldrig godkand
Valdigt fa kvinnor kopplar sina fysiska
besvar till att de ar stressade, de sager att
de ar trotta. Kvinnor inser inte att de tar
stryk - de tycker att kroppen sviker dem,

*~* inte att de sviker sin egen kropp.

Vad kan kvinnor sjalva gora for att for-
andra sin situation?

Manga kvinnor tycker: "Jag blir aldrig
godkand i mina egna ogon"

De borde:
• Sanka kraven och gora en sak i taget
• Inse sina begransningar och ta pS sig

mindre
• Bli battre p& att saga nej
• Vara mindre pedantiska
• Bry sig mindre om vad andra tycker
• Lyssna mer pa kroppens signaler
• Lara sig VANTA pa resultat, att det

blir diskat t ex
• Ta mindre ansvar for andras valbefin-

nande

Nar man gifter sig okar kvinnans ansvar
for hemarbetet medan mannen minskar
sitt ansvar!

• Kvinnor maste lara sig att lata mannen
eller barnen gora saker pa sitt eget
salt!

• Att ge avkall pa sina egna inre krav pa
vad som maste goras och hurl

• Vem sager att jag maste
• For vems skull gor jag det har?
• VADvillJAG?

Det ar ocksi viktigt att ta sig tid att gora
nagot roligt och lustfyllt!

Samhallsniva
Vad kan man gora for atgarder pa sam-
hallsniva?

Tva a rs betalcl |or§ld rarled ighet -
ett Ijr for mamma, ett fpr pappan
S^X timmars arbetsdag
Hemma * att mannen tar mer an-

; : Svar > :•;• ; ' : ' . ; : ' : ; : l . . ; ; : • ;%"•;" PMli-S

; jBade^man och Ikyinnor har barn
och detta maste pa verka arbets-

Vardein iftia^te bli battr î pa att
bempta stressade kvinn or
Kv jnnpr yill ha hjatp till sjatvhjalp

Kvinnor maste lara sig att kanna: Vad mar
jag bra av?
Man maste ha mycket talamod for att
kunna forandra sig.
Man kan anvanda sig av avspanningsov-
ningar for att slappna av

• Stall inte storre krav pi dig sjSlv an
vad du staller pa din omgivning!
• Den ende som kan forandra ditt liv
ar du sjalv!

Marianne Larmen har skrivit tvS bocker:
"Kvinnor och stress" och "Kvinnors vdgar
ur stressen"

Stressens bada ansikten -
hur vi med fbrenade
krafter kan motverka

var tids f arsot

Anna Hertting, leg sjukgymnast och
psykolog, Samhallsmedicinska enheten,

Orebro lans landsting. Anna jobbar med
nagot som kallas "Biopsykosocial miljo-
medicin". Hon ar en av forfattarna till
boken " Stressens olika ansikten".

• Vad styr halsan? Hot och mqjligheter.
• Vem har ansvaret for folkhalsan? -
Utmaningar

/ miljonprogramomradenas hyreshus ar
medellivsldngden ca 5 ar lagre an i de
ekonomiskt mer valbestdllda bostadsom-
radena

Cruppkansla och socialt stod
Det ar viktigt att ha kansla for vilket sam-
manhang jag tillhor - livet blir mer hanter-
bart, begripligt. Att kanna gruppkanlsa
och socialt stod. Att hantera den verklig-
het vi lever i.
Anna talar om begreppet Empowerment

vilket innebar ett slags vardagsmakt, att
engagera sig socialt eller politiskt, att
engagera sig mer.

Manga sjukdomar orsakas av stress, till
exempelfibromyalgi.

Vem har ansvar for att bemastra och
atgarda stress och dess efterverkning-
ar?
• Politiker, tjanstemanoch yrkesverksam-
ma som moter manniskor i ohalsosam
stress.

Manniskor i riskfyllda omstandigheter
och/eller manniskor drabbade av stressre-
laterade besvar

Hur f orebygger man?
Sjukdomsforebyggande strategier
Halsoframjande strategier.

Det ar ocksS viktigt att halla isar vad som
ar privata losningar for individer, kollekti-
va losningar for grupper och samhalleliga
rnsatser for alia medborgare.

Ylva Dahlman/Klara Stora/Klump

III: Robert Nyberg

Pa Terminalklubbens hemsida pa Internet
finns en annu mera utforlig rapport fran
konferensen.

4SEKO
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Nordvindar istallet?
• "Den som hustar far svar" - vem
har inte hort det gamla mongoliska
ordspraket? Fas tre's olika projekt
bedrivs under hard tidspress. Det
som framforallt marks ar ledning-
ens ambition. Ambitionen art
snabbt rationalisera och starka
affarsomrade Brevs finansiella
muskier. Blasten runt Brev ma ha
avtagit, bl a har utslag i domstolar
gett Posten ratt. Laget verkar vara
lugnt, men prognoserna ger anled-
ning till oro. Volymerna har borjat
minska - kontinuerligt, 'kundbete-
endet' andras, ett 'trendbrott' ar pa
vag.

Sa visst begriper varje postis art
nagot maste goras at 'laget'. Led-
ningen vill hinna sko'rda innan
vintern kommer. Men ambition ar
en sak och resultat en annan. Rent
instinktivt vill alia postisar gora
ratt fran borjan. De har vi tranats
till imeran360ar....

Sicken Agren?
Klaras flytt till Arsta ha bedrivits i
ett rasande tempo. De som varit
inblandade sokte hinna med sa gott
de kunde. Trots en beromvard in-
sats fran projektledaren Brolenius
(hade nagon vantat sig nagot an-
nat?) kanner flera inblandade fack-
liga/skyddsombud lite 'Agren'.
Alia har forsokt gora sa gott de
kan, men vem hann tanka efter?
Har alia fakta dubbelkollats pa
langden och rvaren? Har alia ar-
betsgrupper haft de tvarkontakter
som behovs? Alia fragetecken har
inte ratals ut - framforallt inte
bland vanliga dodliga maskinope-
ratorer.

Jakten pa Guldkalven styr, hastig-
heten i processen har sitt pris, ett

projekt av derma storleksordning
kan inte forankras inom sapass
kort tidsram. Sanningens minut for
projektet kommer, aven om man
idag inte kan urtala sig mer bes-
tamt. Oavsett hur det gar, bor alia
de som bidrog med sitt basta - ha
ett tack for sitt slit!

Posten bar sig mer och mer at som
vilket bolag som heist! Visserligen
statsagt - men pa vag mot det som
bolag ar till for: vinstmaximering.

Fotbolls-VM: Malvaktsdrom.
Hallristning fiin Backa, Bohuslan.

Det som komplicerar forhallandet
i fraga om Projekt Stockholm Syd
kan mqjligen bli - ja, just det -
uppstyckningen i olika bolag och
'stiftelsen' inom koncernen. Ter-
minalerna ags idag av ett bolag
som lyder under den stiftelse som
fb'rvaltar vara pensionspengar. Det-
ta tillkom pga bolagiseringen. Sty-
relsen i derma stiftelse skall bara ha
ett enda mal: att forvalta vara pen-
sionspengar pa absolut basta satt.

Avkastningskravet pa Arstaom-
byggnaden blir den faktor som
avgor man ska bygga eller inte.

Rosengren1 eller Sohlman?2

Den 16 juni har koncernstyrelsen
for Posten fattat ett beslut vars
formuleringar jag inte kanner till.
Det som publicerades var att man
beslutat om en kostnadsram for S£
Syd. Det maste val tolkas sa att
belastningen for Riksnatet ('hy-
ran') inte far overstiga ett tak. Det
som maste klarlaggas innan vi kar"
yttra oss ar: hur stor blir den faktis-
ka ombyggnadskostnaden?

Om...
det nu blir si att tidtabellen for ge-
nomforande av Klaraflyrten 'andras'
eller att omfattningen blir 'annorlun-
da', sa paverkas nasta projekt som
star pa tun Stockholm Nord - eller i
dagligt tal - byggandet av en ny Ar-
landaterminal.

Posten har tankt sig att koncernsty-
relsen ska ta stallning i denna fraga
fore 1998 ars utgang. Komme arbetet_
med Nord att paskyndas eller sinkas?.
Kanske bra om vi intar en mental
beredskap inor denna fraga.

Kan SMtfl ha fel pa prognoserna pg "
datakrangel, sa kan aven Postfastighe-
ter ha det. Alia litar vi dock pa Ralf
Johansson3, nufortiden VD for Post-
fastigheter. Han fixar det mesta! Aven
om det ibland kan ta lite langre tid ...

PO Brandeker

1 = Bjorn Rosengren ar landshovding
1 Norrbotten och har nyligen utsetts
till ordforande i Fastens styrelse.
2 = Mikael Sohlman ar ordforande i
Fastens pensionsstiftelse, som dger
Klara- och Arstaterminalerna.
3 = Ralf Johansson or VD for Post-
fastigheter.
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En berattelse om ho
Till minnet av sommaren 1994

D et talas si mycket om irgingsviner
nufortiden. Jag gar till Systemet for
att ko'pa mig ett par flaskor - det

smakar bra med ett glas vin i den varma som-
marnatten - och dar star folk och studerar
katalogerna frin parm till parm, for att sedan
ingaende diskutera med expediterna om Cha-
teau de Chateau, och allt vad de heter, frin
nittonhundrasi och nittonhundrasa; ar det ett

<'—• bra vaH
Da kan det val ocksa vara tillitet att saga

nigra ord om argangsho\4 kommer att ga
till historien som ett stort hoar, om man sa
sager. Men kommer nagra andra an vara tjugo
tusen bonder att gladja sig it den saken? Kans-
ke nigra av de hastagare som oversvammar
landet, men det ar tveksamt. De koper sitt ho,
later analysera det pi narmaste laboratorium,
och sedan ar det inte mer med den saken. Det
skulle vara priset mojligen. Ett tag sag det ut
att sjunka, den biota fb'rsommaren gav mycket
ho och det sagolika julivadret gjorde det latt att
barga det. Men sedan holl torkan i sig och
atervaxten krympte och betena forbrandes;
kanske blir priset trots allt detsamma, kanske
hogre till och med.

S nart femtio ar gammal gor jag med
gladje det som jag hatade i ungdomen:
Jag slar mitt ho, satter upp det pa stor

och bar in det i ladan, som hor till det gamla
torpet. Med gladje sliter jag under den stekheta
solen, svetten rinner och gribromsarna jagar

_^ mig. Men vad gor det! Nar den raa hostluften
kommer ska jag gi in i ladan bara for att njuta
av doften frin mitt angsho. En ljuvlig krydd-
blandning av virbrodd, angskavle, luddhavre,
gulmira, rolleka, bergsmynta, backnejlika och

Snart femtio ar gammal
gor jag med gladje det

som jag hatade i ungdo-
men.

allt vad de heter, mina angsvaxter. An si liinge
ocksi - tyvarr - litet hundloka, midsom-
marblomster och alggras, dessa forfarliga
ogras, som smugit sig in i angen. Det tar tid att
iterstalla det som vanhavdats i trettiofem ir!

J ag bryner lien och kanner med fingrarna
pa den rakbladsvassa eggen. I bakgrun-
den gar radion: justitieminister Hellsvik

kommenterar for femtielfte gingen Tidaholm-
supploppet. "De som gor andra manniskor
ilia", sager hon, ska ta sitt straff. Det ar si sant.
Men vilka ar det som gor andra manniskor
illdl\r hon kanske Bjorn Wolrath och de

andra direktorerna som fb'rskingrat miljarder
av vara forsakringspremier? Borde inte detta
rendera ett kannbart fangelsestraff? Tydligen

En sac/an man horde inte
fa passera nagra sva'ng-

dorrar.

inte. Istallet gar han fri och tillits anvanda sin
valdiga ekonomiska makt till utpressning mot
riksdagen. Pi samma salt som i Chile, nar
foretagarna dar ville bli av med Allende! Eller
menar hon kanske Peter Wallenberg, som kom
krypande och bad om, att vi, med vira skat-
tepengar, skulle stalla garantier sa att inte bans
bank gick omkull efter vidlyftiga fastighetsaf-
farer? En sadan man borde inte fa passera
nagra svdngdorrar! Kanske avsig den arade
ministem sin egen regering, som iscensatte det
storsta svindleriet av alia: avvecklingen av
valutalanenormen. En operation som gick ut pa
att radda storforetagen och dess aktieagare fran
fb'rluster pi utlandslanen, nar nedskrivningen
av valutan blev oundviklig. Fo'rst tjanade de
pengar pi att lina upp pengar utomlands for att
med god marginal lina dem vidare till den
svenska staten; riskpremie kallades det. Men
nar risken infann sig lat de mig och annat

Det gamla talesattet har
visat sig vara ohyggligt

sant.

smifolk betala kalaset annu en ging! Hur
minga livstidsdomar borde inte domstolarna
doma ut for dessa brott! Istallet sitter jag har
med mitt straff: Ett dyrt Ian pi lagenheten!
Eller syftade Gun Hellsvik kanske pa den
foregiende regeringen? Ingvar Carlsson, som
utnyttjade en fixad regeringskris for att under
kuppartade former piborja anslutningen till
EG! Liksom han, tillsammans med "den mjuke
mannen" Bengt Westerberg stod fadder till den
skattereform som 6'kade pa budgetunderskotten
si att de valbargade till goda rantor kunde lina
ut sina halften kvar-pengai till staten.

J ag menar nu inte att dessa forbrytare ska
sattas i fangelse, aven om de fo'rtjanar en
plats tillsammans med de andra tjuvarna

och mordarna pi Tidaholmsanstalten. Jag
menar bara att det gamla talesattet visat sig
ohyggligt sant: Det ar ett storre brott att aga en

bank, an att rana den. Postens styrelse ansag
att det stora ansvar, etc, som Dahlstens jobb
som VD for Posten innebar, rattfardigade en
lonehojning pi 90.000 kroner i minaden. Sjalv
fick jag, efter snart trettio ir i statens tjanst,
255 kroner den forsta januari. Dahlsten ar en
smihandlare i systemet, en underhuggare, men
hans ord har varit i sack innan de kom i pise.
Han fick backa, men de som tjanar dubbelt och
tredubbelt si mycket som honom behiller sina
loner - liksom de som hqjde hans Ion behiller
sina uppdrag! Frigan lyder: Varfor klamrar de
sig fast? Postisarna i Jpnkoping pipekade det
mycket enkla: Lit tjansten ga ut pi sokning, si

Jag tar min nyslipade lie
och fortsatter

slattern.

far vi se om det inte finns en enda duglig
manniska som no'jer sig med 90.000 kronor!
Naturligtsvis gor det det. Vad det handlar om
ar att roffa it sig. Fo'rst en rejal skattesankning
och darefter an hogre inkomster: se dar skatte-
reformen och den efterfoljande politiken! Men
detta ar bara den ena sidan av saken. Det galler
ocksi makten over staten och kapitalet, for att
anvanda en sliten fras som sager si mycket mer
om sanningen ar propagandaapparatens alia
dagens nyheter, ekosandningar och TV-rappor-
ter.

I ngvar Carlsson och Carl Bildt, liksom
Peter Wallenberg, Bjorn Wolrath och de
andra som ager och styr landet, har ju

misslyckats. De klarar inte av det stora ansvar
och de utsatta positioner som de sager sig ha.
Fjorton procent gir arbetslosa. Valfarden
urholkas. Landets politiska, ekonomiska och
militara oberoende ar i fara. Varfor avgir de
inte och lamnar oss i fred!?

— De som gor andra manniskor ilia, uppre-
par Gun Hellsvik i nasta nyhetssandning en
halvtimme senare; propagandan gar pi hog-
varv. Jag tanker pi hennes ord nar jag tar min
nyslipade lie och fortsatter slittern: det harliga
ljudet nar stilet skar genom graset och efter
mig en rad av nyslaget ho. Morka tankar far
genom huvudet nar jag gor det kara jobbet.

H
ur minga ar vi som tanker likadant?
Det ar dags att borja sammanrakning-

en!

Jan Ahman
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En postpolitik som innebar
samhallsansvar!
Regeringens proposition (1997/98:127)
om Statens ansvar pa postomradet inne-
bar enligt var uppfattning fortsatta
forsamringar i postservicen och forsva-
gar Postens stallning ytterligare:

• Propositionen forslag om "samhallsom-
fattande posttjanst" anger en niv£ som
t.o.m. ar lagre an EU:s direktiv. Exempel-
vis sager lagtexten ingenting om att det
"varje arbetsdag och minst fern ganger i
veckan ska goras minst en insamling och
minst ett overlamnande av post" (EU-di-
rektivet, artikel 3).
• Lagens nuvarande krav att det ska fin-
nas en "rikstdckande postservice som in-
nebar att brev etc... kan na alia oavsett
adressort" formuleras om till den nagot
diffusare skrivningen att det ska fmnas en
"posttjanst som innebar att alia kan ta
emot brev etc...".
• Enligt propositionens forslag till lagtext
skall den samhallsomfattande posttjansten
vidare vara av god kvalitet, men detta
begrepp definieras inte i lagen. Enligt
forarbetena betyder det att 85 procent av
inrikes forsandelser ska 6 vernattbefordras
och 97 procent inom tre dagar. Detta ang-
er man som den basniva som staten ska
ansvara for att den uppratthllls, vilket
innebar en devalvering av det faktiska
kvalitetsmal som Posten idag uppratthal-
ler och som kundema efterfragar.
• Enligt nuvarande lag galler enhetliga
och rimliga priser. Den skrivningen fo-
reslas kvarst& i den nya lagen, men inne-
borden omtolkas.
Med enhetliga priser menar propositio-

nen ett enhetligt riksporto och ett enhet-
ligt lokalporto. Andringen underlattar
visserligen for Posten att konkurrera med
de lokala postoperatorena om volymerna,
men det underlattar inte for posten att
uppratthalla en rikstackande service till
rimliga priser.

Med rimliga priser avser propositionen
darfbr hojda priser for privatkunder, fore-

ningar och andra mindre kunder i och
med att nuvarande prisreglering tas bort
och rabattmarkena avskaffas. Istallet fo-
rest ett pristak, som i praktiken kommer
att ligga p& en hogre nivi an idag. Propo-
sitionen anger ocksi neddragningar i
landsbygdsservicen som en atgard for att
finansiera den samhallsomfattande
postservicen.
• Propositionen pekar ut Posten som den
operatorer som ska ata sig den (nerbanta-
de) samhallsomfattande postservicen -
men utan att ange nigon rimlig ersattning
for detta.

Uttalande

klubbens
ityreise

SEKO:s Terminalklubb i Stockholm
foreslar foljande krav for postpoliti-
ken:

• En rikstackande daglig postservice
till enhetliga och rimliga priser ska
(ater)inforas som malsattningspa-
ragraf i Postlagen.

• Med rikstackande menas samma
tackningsgrad som Posten idag
uppratthaller

• Med daglig menas bade att alia fas-

ta kunder har ratt till daglig postut-
delning (i samma omfattning som
idag) och att Postens nuvarande
mal for befordringstider bibehalls.

• Med enhetliga priser menas att en-
hetsportot bibehalls.

• Med rimliga priser menas att "en-
hetsportot for enstaka inrikes- och
utrikes forsandelser" ska hallas pa
en rimlig niva med nagon form av
prisreglering.

• Dessa mal finansieras

• Antingen genom att en hardare
reglering aterinfors, exempelvis
enligt de normer som EU-direkti-
vet medger

• eller genom avgifter som finansie-
rar hela den samhallsomfattande
postservicen.

• SEKO och SEKO:s koncernfack
ska kampa for dessa krav.

• Vi anser att detta ar en postpoli-
tik som

• innebar samhallsansvar - och inte
gynnar ett fatal storkunder

• innebar att Posten kan fortsatta att
uppratthalla en bra postservice -
och inte gynnar russinplockarna

• innebar att vi som gor jobbet kan
kanna storre trygghet i anstallning-
en och arbeta under rimliga lone-
och anstallningsvillkor - och inte
tillfredstalla direktorerna och aktie-
agarna.

SEKO post Stockholm
Terminalklubben

AdressSndring: Pa Postens blanket! till: SEKO post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer!


