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E N A R B ET S P L AT S T I D N I N G Ä R
FÖDD, VARFÖR?
I djup febersömn sover vi. Vi svettas och vrider oss
utan ro och vila. I dimmiga drömmar försvinner vi
bort från deras arbetsscheman, deras skift, deras
chefer, deras mellanchefer, vår stress, vår press,
vårt slit, vårt släp, våra lån, våra skulder, våra avbetalningar, från vår semesters sista dagar, från vår
semester vi aldrig hunnit ta, aldrig haft råd att ta,
från våra måndags-mornar.
I vår febersömns drömmar flyr
vi till lugn och ro, till bilen, till
grillen, till sommaren, till familjen, till jaktens pass, till värme,
till sport, till sol, till fritid, ja till
allt det vi inte hinner med, till allt
det vi inte har råd med, till allt
det som så snart det börjat alltid
slutar alldeles för fort.
De ihophäftade papper som
du håller i din hand är arbetsplatstidningen Väckarklockans
första nummer. Som namnet på
dessa blad antyder är syftet att
väcka oss alla från vår febersömn, att väcka oss till tanke
och handling.
Väckarklockan sprids i detta nu
på arbetsplatser som din, runt
om på olika orter i detta land för
vi är många som sover och det
är hög tid att vakna.
Samtidigt som vi som industriarbetare, undersköterskor,
lastbildschaufförer,
svetsare,
elektriker, vårdare, plåtslagare,
byggnadsarbetare, sjuksköterskor, brevbärare, busschaufförer, lärare, servitriser, kontorister, bespisningspersonal,
personliga assistenter, fastighetsskötare, telefonförsäljare,
parkarbetare,
taxichaufförer,
barnomsorgsarbetare, städerskor, butiksbiträden, tidningsbud och kockar, samtidigt som
vi som varje morgon, kväll
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vit och det är som sagt hög tid
för oss att vakna.

Med detta blad avser vi att göra
vad vi kan. För att få igång
diskussioner, knyta samman
kämpande arbetare och just
väcka tankens kraft. Kom ihåg,
endast den vakne kan väcka
den sovande!
eller natt går till jobbet, samtiJohannes Regell,
digt som vi som får hela landet
Västervik
att snurra och leva, gått runt i
vår sömngångs lunk - har vi blivit bestulna.
Inte på våra saker, men på vår
vardag, på vår nutid och vår
framtid. Vi har blivit bestulna på
INTERVJU MED
hela vårt samhälle.

CAREMA ANSTÄLLD

Rätten till arbete har bytts mot
“naturlig arbetslöshet”, 90 procent i a-kassa och sjukersättning har bytts mot något som
mest liknar ett socialbidrag,
fasta jobb har bytts mot bemanningsföretag, visstids- och
timanställningar. Frivillig heltid har bytts mot ofrivillig deltid, bra bostad åt alla har bytts
mot ett flytta-hemifrån-snitt på
över 25 år i landet och sämre
bostadsstandard, trygg välfärd
för alla genom likvärdig skola,
solidarisk äldreomsorg och lättillgänglig och god vård har
bytts mot välfärd för några få som har råd med det. Pension
som garanterar oss trygghet
efter arbetslivet har bytts mot
ett lotteri som garanterar oss
inget. Världens minst ojämlika
land har förvandlats till ett land
som de flesta andra, med djupa
klasskillnader och växande fattigdom. Av Sveriges barn - barn
som dina - lever idag runt 13
procent i vad som räknas som
fattigdom.
Detta har skett medan vi har so-

Väckarklockan
intervjuar
här Kim, timanställd inom
äldrevården via det privata
bolaget Carema Care, både
inom hemtjänsten och på
äldreboende, i Linköping.
Av rädsla för bestraffning
och att inte längre få arbeta
vill Kim inte uppträda under
sitt riktiga namn utan heter
egentligen någonting annat.
Hur skulle du beskriva
arbetsmiljön i hemtjänsten i
Linköping?
- Det varierar ju från dag till
dag, men det är nästan alltid
stressigt och man känner aldrig
att man har tillräckligt med tid
för personerna som man åker
till.
Vad anser du och dina
arbetskamrater
då
att
stressen beror på?
- Det beror bara på en sak helt
enkelt och det är personalbrist.
Enda sättet som vi kan lösa
det här är att anställa mer
personal. Jag tror inte det finns

några andra genvägar. Eller
ja, det skulle vara om antalet
vårdtagare minskade men det
kan man ju inte göra. För att
hinna ge varje person den vård
och omsorg de behöver måste
vi få mer tid, så vi kan göra vad
vårdtagarna förväntar sig och
inte bara det minsta som vi
måste.
Hur känns det då att din
arbetsgivare går med vinst
när ni påtagligt upplever en
sån brist på resurser?

- Jag tycker det är skitdåligt.
Det är inte ett humant sätt att
bedriva omsorg på. Det finns
inte tid över ifall det skulle hända
något oförutsett, tex om en
vårdtagare ramlar och slår sig.
Det måste få finnas marginaler,
och det är det som inte finns i
det här jobbet. Händer något
oförutsett måste man jobba
över, och hela schemat blir
förskjutet vilket gör de andra
vårdtagarna missnöjda. Det
gör också att man får ta mycket
skit som arbetande utan att

det egentligen går att skylla på
oss. Det problemet skulle inte
vara lika stort om det fanns mer
personal och mer tid avsatt för
varje vårdtagare.
Finns det något annat du
skulle vilja berätta eller
framföra här?
- Det behövs mer personal och
tid så varje vårdtagare kan få
den vård de behöver och kräver,
så ingen blir förbisedd.

O M C A R E M A O C H P R I VAT I S E R A D VÅ R D

Hela ärendet kring Carema är inget annat än
en direkt konsekvens av privatiseringar inom
sjukvården. Det är någonting som den politiska
högern förespråkar och det är genom deras
privatiserings- och utförsäljningspolitik som
ett scenario som detta har kunnat bli möjligt.
Situationen kring Carema har
främst visat vad konsekvenserna
av vinstdriven vård blir.
Det är någonting som gynnar
några
få
företagstoppar,
men som skadar det stora
flertalet:
alla
anställda,
vårdtagare
och
anhöriga.
Sättet upphandlingarna bedrivs
av kommunerna är också
något värt att belysa, där tas i
de flesta fall främst hänsyn till
vilken prislapp som sätts på
anbudet. Vilket på vissa platser
har inneburit att privata aktörer

vunnit budgivningar där
summan legat strax under
de
kommunala
bolagen,
men har innehållit betydligt
lägre
personaltäthet.
Vidare visar Carema-affären att
privatiseringar och vård med
god kvalitet är saker som inte
kan förenas med varandra. Det
ena utesluter det andra på så
vis att en privatägd sjukvård i
första hand jagar ekonomiska
vinster för företagsägarna och
för att nå så höga vinster som
möjligt är de tvungna att dra

in på vårdkvaliteten istället.
Exempelvis lyfte tre av Caremas
chefer över 120 miljoner kroner
under verksamhetsåret 2010,
det vill säga under samma år som
många av missförhållandena
har
rapporterats.
En vård med god kvalitet,
där
arbetsförhållandena
för personalen är goda och
de får all bemanning och
utrustning som krävs för att
bedriva bästa möjliga vård,
ger inte alls lika höga vinster åt
företagstopparna. Det är därför
som situationen på Carema har
blivit på det här viset och därför
borde inte sjukvården ha annan
huvudman än staten.
Axel Gruvaeus,
Kisa
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F Ö R L E VA N D E , D E M O K R AT I S K A O C H
STRIDBARA FACKFÖRENINGAR
”Det kostar för mycket”, ”jag förhandlar bättre för
mig själv”, ”facket gör inget för mig”. Det där har
vi alla hört tusen och åter tusen gånger. Allt fler
ifrågasätter varför man skall vara ansluten till en
fackförening. Har fackföreningarna spelat ut sin
roll, är deras tid förbi, har de förlorat sin mening?
Svaret på frågorna måste entydigt bli nej, men
varför?

De första fackföreningarna
kom att växa fram med
industrialismens
och
det
moderna
samhällets
frammarsch. I det nya samhället
kom allt att förvandlas till
varor. Varor som skulle säljas
och köpas på en marknad.
Detta gällde även samhällets
produktion där varan arbetskraft
såldes och köptes. Genom sin
arbetskraft skapar arbetarna
ett värde som är större än
deras lön. Det är detta värde
vi kallar vinst. Här uppstår en
konflikt, mellan arbetarna och
företagarna, kring överskottets
fördelning, dvs lönens storlek
mot vinstens.
Under denna tid utnyttjade
företagarna
sin
ställning
som starkare part gentemot
arbetarna
och
betalade
ut löner vid svältgränsen.
En
normalarbetsdag
vid
1800-talets slut uppgick till
minst 12 timmar, 16 timmar var

inte ovanligt förekommande.
Övertidsersättning, semester
och arbetarskydd existerade
inte över huvud taget. Det
var dessa odrägliga arbetsoch levnadsförhållanden som
tvingade arbetarna till motstånd,
det skedde genom organisation
och bildande av föreningar.
Fackföreningsrörelsen
blev
därmed
det
moderna
borgerliga samhällets och dess
missförhållandens
oönskade
och hatade barn.
Fackföreningens uppgift blev
att minska konkurrensen mellan
arbetarna. Genom att enas kring
en lägsta lön och lova att aldrig
ta arbete under den slöts vad vi
kallar det fackliga löftet, konkret
uttryckt i kollektivavtalet.
De första strejkerna utbröt
spontant, ofta utan framgång.
Den vardagliga kampen för
kollektivavtal och föreningsrätt
blev en praktisk skola. Varje

Klassisk bild på det demonstrationståg med 4000 arbetare
som sen are besökts av militär i Lunde den 14 maj 1931.
Demonstrationen var mot strejkbrytare vid en konflikt i Ådealen.
4.

förlorad strid gav djupare insikt
om behovet av större och
starkare fackliga organisationer.
Man började samla in pengar
till kassor för att kunna hålla
ut i strejkerna som ofta blev
långdragna.
Arbetsgivarna
skydde inga medel i sina
försök att stoppa de fackliga
organisationerna. Polis och
militär användes mot den egna
befolkningen. Svartlistningar,
vräkningar,
trakasserier,
avskedanden, misshandel och
andra former av förföljelser var
vanligt förekommande.
Idag ser det annorlunda ut
med fem veckors semester,
arbetsmarknadslagar som LAS,
åtta timmars arbetsdag mm.
Listan på fackliga landvinningar
från 1930-talets och framåt kan
göras lång. Få eller kanske inga
av dessa hade existerat utan
fackliga organisationer och
facklig kamp, det kan vi vara
säkra på.
Utan våra fackföreningar kan
vi aldrig försvara det vi redan
har uppnått. Inga rättigheter
kan betraktas som givna eller
eviga. I länder som England och
USA där man effektivt lyckats
bekämpa fackföreningsrörelsen
tjänar arbetarklassen ca 20 %
mindre i månaden än i Sverige.
Många tvingas ha tre jobb
för att kunna försörja sig och
arbetstiden är den samma som
vid 1900-talets början. Man
kan med andra ord säga att vi
inte har råd att inte vara med i
facket!
Fackföreningens styrka består
inte endast i dess medlemsantal
utan minst lika mycket i
aktiviteten,
medvetandet

arbetsgivarna att ta tillbaka
det vi erövrat. Med dessa
ord bör vikten av en levande,
demokratisk
och
stridbar
fackföreningsrörelse stå klar!
Johannes Regell,
Västervik

och
stridbarheten
bland
medlemmarna.
Därför räcker det inte med att
betala sin fackavgift, vi måste
också engagera oss i att driva
på det fackliga arbetet. Inte bara
för att vi skall kunna ha kvar
det vi vunnit utan även för att
kunna flytta fram positionerna i

Artikeln är tidigare publicerad
i
Fackföreningen,
nr
2.
2008.
Fackförenignen
var
dåvarande
Skogsoch
träfackets
arbetsplatsblad
på Totebo AB i Västerviks
kommun. Undertecknad var
vid denna tid klubbordförande i
verkstadsklubben.

framtiden, genom tex 6 timmars
arbetsdag och 90 procent i
socialförsäkringssystemet.
Varje arbetare som lämnar
sin
fackförening
försvagar
sin egen och sina kamraters
gemensamma styrka. Varje Bilden: Belgiska metallarbetare
arbetare som inte ansluter i generalstrejk.
sig till en fackförening hjälper

HÖJ INTE PENSIONÅLDERN!
för finansieringen, trots att vi
kan behålla samma nivå som
förut med nuvarande finanser,
så kan vi faktiskt stärka våra
offentliga
resurser
genom
att som samhälle arbeta fler
timmar, inte genom att arbeta
tills vi är äldre utan genom att
minska arbetslösheten. Vi har
idag över 225 000 arbetslösa
i Sverige, borde det inte vara
högsta prioritet att få dessa
i arbete om man säger sig
och det finns ingen anledning företräda en sk. Arbetslinje?
att tro att en framtida ökning av
Nuvarande pensionsålder vid
äldre skulle ge ett annat utfall.
65 år rimmar dessutom illa
Finansdepartementet
har med arbetarklassens verklighet
själva kommit fram till att i Sverige då få faktiskt orkar
vi kan behålla vår nivå i arbeta fram till 65 års ålder.
välfärden åtminstone fram till Skall pensionsåldern ändras
2050 (längre än så har man ej bör det vara åt andra hållet räknat) utan att höja skatten dvs. sänkas så att unga kan
eller förlänga den samhälleliga komma in på arbetsmarknaden
arbetstiden. En höjning av och äldre får rätt att vila sig efter
pensionsåldern
är
alltså, ett helt livs slit.
enligt
finansdepartementets
Liselott Grenblad,
uträkningar, en onödig åtgärd.
Linköping
Om man fortfarande är orolig

Mellan 1990 och 2010 ökade antalet äldre över 85
med 67 procent. Samma framtida ökning orsakar
nu panikångest hos våra politiker, i alla fall om man
ska lita på den bild de presenterar av sig själva i
media. Denna ångest har bland annat lett till ett
utspel av vår statsminister Fredrik Reinfeldt där
han menar att vi borde höja pensionsåldern till
75. Det finns en mängd problem med detta utspel,
det främsta torde vara att en sådan höjning inte är
önskvärd men den vore dessutom onödig. Låt oss
se vad som hände sist de äldre blev så många fler.
Problemet
sägs
vara
finansieringen, att ett växande
antal äldre skulle kosta alldeles
för mycket i form av bl.a.
pensionsutbetalningar.
Men
hur såg finansieringen ut under
den
förra
”jätteökningen”?
Mellan 1990 och 2010 har vi
sänkt skattekvoten, arbetat
mindre (som samhälle) och
kraftigt förbättrat de offentliga
finanserna.
Det ökande antalet äldre har
alltså inte lett till att vi behövt
höja skatten eller arbeta mer,
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OM STÄNGNINGEN AV
FÖNSTERFABRIKEN I ÖVERUM

Den 3 mars 2005 höll jag mitt första agitationstal
på ett fackföreningsmöte. Mötet hölls i personalmatsalen på Överums fönsterfabrik. Jag talade då
om flytten av Electroluxs dammsugarfabrik
från Västervik till Ungern, om hur arbetarna
där hade jobbat övertid in i det sista och fått en
dammsugare.
Nu kommer inga fler fönster
tillverkas i Överum, fabriken har
tömts på personal och maskiner.
Fenomenet företagsflytt är
knappast nytt och vi har alltför
många gånger sett hela orter
falla sönder när företag packar
ihop fabriker och drar.
Nu blev nedläggningen av
fönsterfabriken i Överum tack
och lov inte som alla de andra
nedläggningar
vi
tvingats
bevittna. I sammanlagt mer än
än tre veckors tid mellan den 31
augusti och den 15 september
stod produktionen i princip helt
stilla.
Arbetarna använde det enda
vapen arbetare har. Genom
att ömsom inte arbeta alls
och ömsom arbeta väldigt
6.

På bilden: virke som innan
strejken kapades upp för att
inte kunna skickas till andra
fabriker inom koncernen.

sig erfarenheter av hur man
kämpar tillsammans vidare till
andra arbetsplatser. Detta är
sakta slogs de för att Inwido inte heller något annat än ett
(koncernen) skulle betala något framsteg då det just är dessa
när fabriken slutligen skulle erfarenheter som lyser med sin
stängas.
frånvaro i dagens Sverige.
Arbetarna reste krav på en
årslön till varje anställd, utökat
omställningsstöd och pension
till de äldre bland dem. Dessa
krav nådde man inte fram till,
även om de inte kan anses
vara annat än rimliga. Men
arbetarna lyckades genom att
inte acceptera att inget få ändå
tillkämpa sig en uppgörelse de
annars aldrig hade nått, detta
kan inte betraktas som annat
än ett framsteg.
Arbetarna kunde därför också
gå från fabriken med sin
stolthet i behåll och ta med

Personligen är jag stolt över att
ha arbetat med, lärt känna och
flera gånger sen mitt första möte
på fabriken fått komma tillbaka
som talare på medlemsmöten.
Fönsterarbetarna i Överum
har gjort och lyckats med
mer än de flesta tidigare gjort
i deras situation. Vem vet,
förhoppningsvis kan deras
kamp bli ett exempel nästa gång
de som äger allt i samhället vill
stänga en fabrik?
Johannes Regell,
Västervik

DÄR DET VERKLIGEN RÖR SIG
Sverige har länge varit en framgångsrik idrottsnation, där vi skördat medaljregn i många olika
idrotter på hög nivå trots vår, i relation till övriga
nationer, begränsade folkmängd.
Vi har kunnat påvisa en hög
kvalitativ nivå i vårt idrottande,
och det är många utövare
som lyckas slå sig fram på
den stora idrottsscenen. Men
Sveriges idrottsrörelse har
också varit framstående i
andra avseenden. Vi menar att
idrottsrörelsens avstamp mot
framgång är tillgängligheten till
flertalet, vilket ger alla möjlighet
att utvecklas oavsett den
ekonomiska bakgrunden.
Grundtanken med den svenska
idrottsrörelsen är att den ska
vara ideell, och att alla ska ha
möjlighet att efter förmåga utöva
idrott inom den. Möjligheten finns
för elitsatsningar, såväl som för
motionärsambitionerna.
Den
ekonomiska
tillgängligheten,
att alla oavsett ekonomisk
situation ska kunna idrotta,
grundar sig i ursprunget hos
arbetarrörelsen. Idrotten var en
viktig del i samhällsbygget som
den svenska arbetarrörelsen
företog sig under 1900-talets
första hälft. Att idrottsrörelsen
blev
en
samhällelig
angelägenhet hänger ihop med
önskan och visionen om att ge
alla människor möjlighet till en
meningsfull, hälsosam och rolig
fritid. Efter en hård kamp mot
arbetsgivarna för att få dem
acceptera 8 timmars arbetsdag
så behövde tiden efter arbetet,
alltså fritiden, fyllas med något
meningsfullt och roligt.
Idrotten har räddat många
från en kriminell livsstil eller
social misär genom att erbjuda
drogfria och positiva miljöer att

och bemanningsanställningar.
Det hela resulterar i mindre
ledig tid, mer stress och
ökad arbetsbörda – vilket ger
resultatet att mindre eldsjälar
vistas och utvecklas inom. Det inom idrottsrörelsen kommer
är inte brist på självbiografiska kunna bidra i våra klubbar och
historier
från
framstående föreningar.
idrottsmän och kvinnor som
berättar hur idrotten har varit Då har vi inte börjat nysta i
en fristad från en annars hård det krig mot samhällsstöd till
uppväxtmiljö. Därför är det ideell verksamhet som förs
också viktigt att minnas vad av de borgerliga krafterna i
som gett förutsättningarna samhället. Där finns ett verkligt
för det svenska idrottsundret. hot mot det som väcker stolthet
Grunden finns i folkrörelserna i vårt samhällsbygge, där hög
och i folkrörelsearbetet så levnadskvalité genom en bra

som
fackföreningsrörelsen
och
i
arbetarrörelsens
politiska grenar. Idrotten blev
konsekvensen av att vi fick
mer tid att spendera på våra
intressen, vilket blev realitet
tack vare en engagerad
samhällsrörelse byggt på vanligt
folk.
Det är därför skrämmande med
dagens situation och utveckling
där vi vrider tillbaka klockan
med
höjd
pensionsålder,
lägre ingångslöner, osäkrare
anställningsformer
genom
timanställningar, vikariat, visstid

På bilden: Zlatan Ibrahimovic,
för många en symbol för
idrottens möjligheter.
välfärd varit karaktäristiskt för
Sverige. Idrotten och dess
organisation i ”svensk modell”
blir för oss en påminnelse och
ett eko från tider där man sa “Vi
vill mer. Vi finns inte bara till för
att vara kuggar i näringslivets
maskineri”
Axel Gruvaeus,
Kisa
och Daniel Bergström,
Kalmar
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HJÄLP OSS SPRIDA
VÄCKARKLOCKAN!
Den här tidningen kommer att ges ut kvartalsvis med start nu
i april. Tanken är att den skall kunna spridas själv av arbetare
som, du på arbetsplatser som din, runt om i landet.
Har du något du vill få publicerat i Väckarklockan är du
välkommen att skicka det till oss. Kanske finns det något
du vill dela med andra arbetsplatser i landet? Det kan gälla
erfarenheter, konflikter, problem eller kanske bäst av allt:
lösningar på problem.
I den här rutan kommer det framöver finnas en förteckning
på arbetsplatser där tidningen sprids. Självklart vill vi ha din
hjälp! Känner du att tidningen var läsvärd och skulle platsa
i erat fikarum, på toan eller kanske någon annan stans på
ditt jobb ta kontakt med oss! Självklart är det helt gratis och
portofritt.
Med kamratliga hälsningar,
Redaktionen
Väckarklockan utges av organisationen Socialisterna. Syftet är att stimulera debatt och uppvaknande
på arbetsplatser runt om i Sverige. Du kan läsa mer om Socialisterna på följande hemsida:
www.nyttarbetarparti.se
Ansvarig utgivare: Karl Wadin Wesslén
Redaktionen: Johannes Regell (redaktör), Axel Gruvaeus och Liselott Grenblad
Kontakt: vackarklockan@nyttarbetarparti.se eller 073 63 57 710

