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Sopgubbarna
som fick nog

Bussförare,
taxichaufförer

och den fackliga 
kampen!

•
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Som bussförare och taxiförare vet jag 
hur verkligheten kan te sig. Den arbets-
miljö som vi utsätts för är inte human. 
Förutom de oregelbundna tiderna, så 
är man på jobbet minst 11 timmar per 
dag, som i dag började jag 06.19 och 
slutade 17.10. Visst, jag jobbar inte 
hela tiden, men man är mer på jobbet 
än hemma och detta är en fyra, fem dar 
i veckan.

Sen dessa upphandlingar. Jag t ex blev 
inte återanställd 2014 när ett nytt före-
tag tog över, efter sju år då på det gamla 
bussföretaget. De vägrade att säga var-
för, men mitt engagemang i det fackliga 
arbetet och i vår arbetsmiljö fick ut mig 
i både radio och några TV-inslag. Det 
kan förklara en del. Kan påpekas att jag 
sökt fyra gånger nu på NOBINA som 
bussföretaget heter, senast för fyra veck-
or sen, men icke då, fast det är kris och 
det fattas folk.

Som taxichaufför kör man oftast på 
procent, ca 37% på inkört belopp efter 
moms. Det finns en garantilön som lig-
ger på ca 18 400 före skatt, heltid som 
man är garanterad. Det är meningen att 

(forts. s. 3)

Återerövra vården!

Hamnkonflikten

Många av Stockholms erfarna sop-
gubbar jobbar inte längre kvar i sitt 
yrke, eller slutar sista september. Bak-
om beslutet att gå ut i vild strejk den 5 
juli och sedan att säga upp sig (eller inte 
få gå över till ny arbetsgivare) ligger ett 
nytt lokalt avtal som innebär kraftiga 
lönesänkningar. Bakom det nya avta-
let ligger i sin tur den upphandling av 
sophämtningen som genomförts av det 
kommunala bolaget Stockholm Vatten 
och Avfall, under den röd-gröna majo-
riteten i Stadshuset.

En offentlig upphandling innebär att 
privata företag får konkurrera om att få 
driva en verksamhet, som tidigare ofta 
drivits av kommunen själv. Företagen 
kan i sina anbud lova en massa fina sa-
ker, men det mest konkreta är det pris 
de begär från kommunen, för att göra 
jobbet.

Hela regelverket kring offentliga upp-
handlingar är en viktig del av EU:s ge-
mensamma marknad och är i grunden 
till för att ge det privata kapitalet till-
gång till de tidigare offentliga monopo-
len inom servicesektorn. Kapitalet har, 
sedan systemomläggningen på 1990-ta-
let, möjlighet att investera sina vinster 
i skattefinansierad verksamhet och att 
på så sätt få ytterligare en källa till vinst 
– den här gången från våra skattepeng-
ar. Företaget får chansen att under en 
femårsperiod suga ut så mycket vinst 
som möjligt, innan det är dags för en 
ny upphandling

Konsekvenserna av systemet med 
upphandlingar – när det gäller sophan-
teringen och många andra områden 
– är för de anställda bland annat en 
försämrad anställningstrygghet och en 

press nedåt på lönerna.

Det talande verktyget
– essä om en ung man i klassamhället (s. 2)

(forts. s. 2)

Den 3 september genomfördes de-
monstrationer i flera städer, mot de 
fortsatta försämringarna inom vården. 
Kraven handlade om lika vård för alla, 
fler vårdplatser, styrning utifrån behov 
och beprövad erfaremhet – inte ekono-
miska styrmodeller – hållbar arbetsmil-
jö och bättre löneutveckling.

Rörelsen motsvarar verkliga problem 
för en stor majoritet av vårdarbetare 
och brukare, men är idag ännu svag. 
De fackliga organisationerna (Vårdför-
bundet, Kommunal...) står på pappret 
bakom kraven och demonstrationerna, 
men verkar ha glömt hur man hjälper 
medlemmarna att mobilisera. Kanske 
dags att påminna dem genom att föregå 
med gott exempel?   MC

Arbetsgivaren APMT i Göteborgs 
hamn upprätthöll sin lockout på kvälls- 
och nattpassen från den 19 maj till den 
30 juni. Sex veckor, med ett samman-

(forts. s. 4)



Descartes anda. Läste Nietzsche och 
drömde om att förbli en stark person 
som rider ut stormen, trotsar alla odds, 
går mot strömmen och triumferar med 
yttersta enkelhet på grund av sin na-
turliga talang (d.v.s. en övermänniska). 
Men om man kan föreställa sig hur det 
är att leva i verkligheten från filmen 
Idiocracy, så kan man gissa sig till hur 
det gick. Hans ”kis” ville statuera ex-
empel med honom, hetsa upp hierarkin 
mot honom för att skrämma de andra 
och tvinga dem att akta sig för att bete 
sig som anstår en fri atenare när man är 
ett talande verktyg.

Denna gång räknade inte hierarkin 
att det hade växt fram en konspiration 
från golvet, som bara växte sig starka-
re och starkare. Istället för att kräla i 
stoftet och offra b-lagaren för att inte 
skrämma de frossande och druckna gu-
darna på berget Olympen så hade de 
”förmätna undersåtarna” nu slutit upp 
på hans sida. Det blev ett jävla rabal-
der, men den här gången fick han ing-
et straff för sina underlåtenhetssynder. 
Men snart visade det sig att han inget 
lärde av detta...

Ett halvår senare utspelar sig ett sam-
tal med en av konspiratörerna och b-la-
garen, som säger: ”om man sköter sig 
så blir man kvar, om man inte sköter 
sig så får man gå”. Den en gång så fria 
och ofördärvade unga mannen hade nu 
börjat älska arbetsorganisationen mer 
än den älskade sig själv. Jobbet var lika 
dötrist som Sisyfos straff i den grekis-
ka mytologin: att rulla upp en sten för 
berget varje dag, som rullar ner över 
natten, och börja om nästa dag. Men 
b-lagaren hade pantsatt sina mänskliga 
känslor och sitt förstånd för att inves-
tera sina känslor och sitt förstånd i att 
visa sig duktigare än alla andra att rulla 
upp den där stenen. Han tog på sig en 
ständigt arg, irriterad grimas, smällde 
i redskap och material om någon inte 
lika flitigt och effektivt som han ”rull-
lande stenen” och marscherade i de-
monstrativa steg för att forcera fram 
en auktoritet han inte naturligt ägde. 

Den ”halvgud” som en gång försökte 
slänga ut honom till Hades uppvaktade 
han ständigt och med bror Duktigs nit. 
Han övergav konspiratörerna och bak-
talade dem som en gång räddat honom 
från Olympens vrede. Halvguden log, 
men skrattade bakom hans rygg.

Den unge mannen hade nämligen en 
plan... Han skulle krusa likt en puckel-
ryggad skoputsarpojk, ta sig in i a-laget 
först, och sedan bli kis, syokonsulent... 
ja, kanske till och med rektor? Vad han 
inte hade räknat med var att nu, till 
skillnad från skolan, krävdes inte bara 
löjligt överdriven lydnad, meningslös 
entusiasm för meningslösa ting, utan 
att samtidigt som han ytligt beter sig 
förryckt så ska han inte upplevas som 
en ”räv i en hönsgård” av sina likar. Det 
hade, nämligen, alla andra i hierarkin 
mot alla odds klarat. Men inte han. Så 
hur tror du han slutade? Vi lämnar det 
åt fantasin hos läsaren med en elemen-
tär slutledningsförmåga. Men trygghe-
ten på jobbet blev i alla fall inte bättre...

Dennis Nilsson
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Det talande verktyget

...Sopgubbarna

Upphandlingen av sophanteringen i 
Stockholm var värd ungefär 2 miljarder 
kronor och lockade flera olika företag. 
För företagen var det förhoppningar 
om stora vinster som stod på spel och 
upphandlingen (2016) överklagades i 
omgångar, så att övergången som ur-
sprungligen skulle gälla från 1 april har 
fått skjutas upp till 1 oktober. Vinnarna 
i upphandlingen blev norskägda Reno 
Norden (11 sophämtningsdistrikt) och 
den stora internationella koncernen 
Suez (4 distrikt).

Lönesänkningarna var redan från 
början en del av Reno Nordens plan för 
att ta hem avtalet:

”Samtidigt medger Peter Ekholm, vd 

En gång i tiden började en ung man 
på ett fabriksjobb. Han kom direkt från 
gymnasiet, tog med sitt fria sinnelag 
och visste inte vad som väntade. Det 
fanns inget att jämföra med. Skolan 
hade varit obligatorisk men ägde en 
inte, medan jobbet skulle äga en fastän 
man var där frivilligt. I hemmets skyd-
dade hägn, i skolan och ute i civilisatio-
nen tog folk hänsyn till om man hade 
en bokstavskombination, humörsväng-
ningar, ångestsyndrom, med mera, med 
mera. I skolan kunde man leva rövare 
och konsekvensen blir att bekymrade 
lärare och föräldrar engagerade sig för 
att det skulle gå bra i livet, och om andra 
elever var taskiga eller mobbades kunde 
de även engagera sig för att ens frihet att 
må bra och vara fredad. På jobbet skulle 
motsvarande rektorn, syokonsulenten, 
kisarna, ja hela den anställda hierarkin 
vara mobbare, se till att en inte mår bra 
och trycka ner stoltheten och kväva ens 
begåvningar.

Nya jobbet hade ett slags a-lag och ett 
b-lag, och killen tillhörde b-laget. A-la-
gets rektor, syokonsulent, kisar med 
flera var visserligen plågoandar för sina 
respektive, men tillhörde man b-laget 
så hade man en hel andra uppsättning 
av mobbare att exkluderas till om «det 
inte passar». För, som motsvarande rek-
tor sade: «här kan man ta in vemsom-
helst från gatan - du är inte oersättlig». 
(Det kan, som sagt, vara hårt att höra 
om man inbillat sig att var människa är 
unik.) Ända sedan antiken hade dessa 
etablerade skolors män sett arbetar-
na som «talande verktyg» och endast 
skilt dem från djuren i att de senare är 
«brummande verktyg». Medan skolan 
belönade de som var förfinade, pålästa, 
ambitiösa och goda kamrater, så belö-
nade den «nya skolan» (fabriken) de 
som var råa, primitiva, dåliga kamrater, 
och enda likheten var egentligen att 
«magisterns gullegrisar» blev ärade och 
belönades.

Hur skulle den unga killen göra? Han 
tänkte att ”man kan vara fri i tanken 
även om man är fjättrad i bojor”, i René 
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...Bussförare

man skall över det med procentlönen, 
en enkel beräkning är då att man måste 
köra in över 60 000 kr per månad en så 
där 2800 kr per dag/pass för att få en 
lön på 20 800 före skatt och 8–12 tim-
mars pass. De som är timanställda utan 
kollektivavtal har förstås andra villkor, 
där kör man oftast 60 timmar i veckan 
för att överleva.

Med detta vill jag tillägga all den 
stress med mera som tillkommer. Nej, 
att vara chaufför idag 2017 inom dessa 
två yrkesområden är inte humant. Last-
bilschaufför är inte bättre heller. Den 
stress som idag är, träter på kroppen. 
Kapitalet kräver sitt och vi får betala.

Då kan man fråga sig om då inte den 
fackliga kampen är stor och aktiv inom 
dessa områden!

NEJ, det är den inte, inom taxi är 
snart ingen med i facket och inom buss 

så krymper det. Jag har kämpat inom 
Kommunal, varit syndikalist och nu 
inom BARO – Bussarbetarnas Riksor-
ganisation – som är ett litet fristående 
fackförbund för bussfolk. Det bildades 
för ca fyra år sedan, därför att kommu-
nalarbetarförbundet inte tillgodoser 
våra rättigheter med mera enligt oss. 
Vi är små, men kämpar vidare. Är du 
intresserad, kolla in vår hemsida: www.
baro.nu.

Vad skall vi göra då? Ja, den kamp 
som vi socialister gör är viktigt för fram-
tiden, vi måste tillsammans gå fram och 
ta tillbaka det vi förlorat och inte bara 
som nu, bevara och försöka att inte tap-
pa mer. Så är det inom arbetarrörelsen 
nu anser jag. Vi bevarar mer än att gå 
framåt och ta för oss, det måste bli ett 
slut på velandet, det vi har kämpat oss 
till under åren måste förstås skyddas, 
men att nöja oss med det, det går inte, 
dags att steppa upp ett snäpp och verk-
ligen föra fram arbetarnas framtidsvi-
sion. För att förändra samhället måste 
vi ha massan med oss, vi måste få upp 
ögonen på folk att arbetarsocialismen är 
den rätta vägen. Att bekämpa SD och 
dess svans, NMR med flera, är även det 
en av de viktigaste uppgifter vi står in-
för, om de får fortsätta att lura befolk-
ningen in i dess käftar så är samhället 
illa ute.

Internationellt samarbete arbetare 
emellan är nyckeln, ett internationellt 
nätverk är ett måste om vi skall slå kapi-
talismen och dess herrar, självklart skall 
man nationellt arbeta för vårt mål inom 
landets gränser, men utan ett stort sam-
arbete världen över, arbetare med arbe-
tare, är uppgiften stört omöjlig.

Men jag tycker mig se en ljusning där 
ute, krafter för förändring, nätverk mel-
lan arbetare och dess massorganisatio-
ner är på gång och en större förståelse 
för att allt hänger samman verkar på 
vissa håll ha uppstått.

Med dessa avslutande ord vill jag säga 
att kampen går vidare, nu kör vi!

Jan-Erik Lindblom

för Reno Norden i Sverige, utan omsvep 
att en förändring av lönerna låg inbakad 
i kalkylen då Reno Norden tog hem kon-
traktet i Stockholm.

– Ja. Om vi ska vara konkurrenskraf-
tiga så måste vi ge mer av vår kapacitet, 
jobba mer helt enkelt, säger Peter Ekholm. 

Ändringen av lönevillkoren stod också 
klart för staden när upphandlingen gjor-
des, menar han. 

– Det hade gått att sätta krav på löne-
nivåer, men det gjorde de inte, konstate-
rar han.”

I samma artikel säger Stockholm 
Stads ansvariga för sophanteringen, 
miljöborgarrådet Katarina Luhr (mp) 
att ”lönefrågan är inte något jag lägger 
mig i”. (SvD, 12/7 2017)

Det var inte bara behovet av att lägga 
ett lågt anbud, för att ta hem upphand-
lingen, som låg bakom lönesänkning-
arna, utan även ägarnas krav på ökad 
vinst:

”Om de skulle ha behållit våra löner 
och villkor, så skulle aktieägarna få 6% i 
vinst, vilket är normalt. Men aktieägarna 
vill ha 11% i vinst. Och vem får beta-
la? Jo, det är våra löner och villkor.” (Jan 
Spanedal på stöddemonstrationen för 
sopgubbarna, 12/8 2017)

Kapitalägarna kräver högre vinster 
och sänkta löner, och därför kräver de 
också, i sina tidningar, ännu större in-
skränkningar i konflikträtten samtidigt 
som de pressar fackföreningsledningar-
na till att förråda sina medlemmar:

”Facket måste också byta attityd vid vil-
da strejker. Det räcker inte med att säga 
att ’den här strejken är inte sanktionerad 
av oss’. Fackliga företrädare måste ta av-
stånd från medlemmar som inte respekte-
rar ingångna kollektivavtal.

Riksdagen bör införa ett förbud mot 
sympatiåtgärder. Det drabbar per defini-
tion de arbetsgivare som inte är inblanda-
de i konflikten. De är oproportionerliga 
och moraliskt oförsvarbara. Det är be-
klagligt att regeringen inte tog med frågan 
om sympatiaktioner i den nytillsatta ut-
redningen om strejkregler, som föranletts 
av konflikten i Göteborgs hamn.” (Led-
are i Dagens Industri, 14/7 2017)

Sopgubbarnas gemensamma kamp 
och vägran att gå med på sänkta löner 
är ett exempel att följa mot det samla-
de angrepp som pågår, mot löner, mot 
arbetsvillkor, mot konflikträtt och mot 
våra fackliga organisationer. Konflikten 
är inte heller över. Utan erfarna sopgub-
bar är det nu problem med sophämt-
ningen, samtidigt som Reno Norden 
tydligen har ekonomiska problem och 
söker en ny ägare…

Arbetsdomstolen har redan förklarat 
strejken för olovlig, men huvudför-
handlingen är planerad till 2 oktober. 
Då kan det komma krav på att sopgub-
barna ska betala höga skadestånd för 
olovliga konfliktåtgärder. De är värda 
all solidaritet.

Visar inte den här konflikten också på 
att vi alla tillsammans behöver resa oss 
för att försvara konflikträtten och få ett 
slut på upphandlingsvansinnet?

Magnus Classon
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lagt produktionsbortfall på 371 tim-
mar. Under samma period, den 20 juni, 
varslades 160 anställda om uppsägning. 
Den tidigare indragningen av Hamn 
4:ans normala fackliga rättigheter har 
fördjupats och de har utestängts från 
uppsägningsförhandlingarna om de 
egna medlemmarna. Arbetsgivaren till-
låter bara att minoritetsfacket Transport 
deltar i dessa förhandlingar.

Arbetsgivarens offensiv med kraftfulla 
konfliktåtgärder har uppenbarligen syf-
tet att försvaga, och helst utplåna, den 
oberoende och medlemsstyrda fackliga 
organisationen Hamn 4:an, för att lätt-
are kunna göra sig av med fast anställda 
och istället hyra in tillfällig arbetskraft. 
Kort sagt för att försvaga arbetet och 
förstärka kapitalet.

Att de egna konfliktåtgärderna har 
tvingat bort kunder till andra hamnar 
är tydligen ett pris man är berett att be-
tala. Men i striden ingår också arbetsgi-
varens ständiga försök att lägga skulden 

för kundtappet på Hamn 4:ans kon-
fliktåtgärder – en åttatimmarsstrejk (24 
jan) och en begränsad övertidsblockad. 
Media har inte tvekat att hjälpa till med 
detta, både genom att villigt upplåta ut-
rymme för arbetsgivarens debattartiklar 
med lögner och halvsanningar och ge-
nom egna reportage som ger en förlju-
gen bild av konflikten.

Hamn 4:an har i medlingsförhand-
lingarna varit beredda att acceptera 
fredsplikt i form av antingen ett tre-
partsavtal eller ett avtal som är likaly-
dande och löper parallellt med Trans-
ports avtal. Transport har sagt nej till 
trepartsavtal och arbetsgivaren till två 
parallella avtal. Arbetsgivarens krav är 
att Hamnarbetarförbundet ska teckna 

ett hängavtal till Transports avtal. Det 
skulle innebära att de accepterar freds-
plikt utan att få något inflytande över 
avtalets innehåll.

Även i de hamnar som tagit över delar 
av det gods som tidigare gick till Gö-
teborg, så är Hamnarbetarförbundet 
majoritetsfack, men arbetsgivaren är 
kommunen. Där kan Hamnarbetarför-
bundet fortfarande verka utifrån tidi-
gare överenskommelser med arbetsgi-
varen och verksamheten löper på utan 
större konflikter.

Konflikten i Göteborgs hamn har 
ändå blivit en nationell angelägenhet, 
efter att arbetsgivarna i Svenska Ham-
nar och Svenskt Näringsliv fått reger-
ingen att tillsätta en utredning om att 
inskränka konflikträtten.

Hamnarbetarförbundets avdelning i 
Göteborg är alltså under hård press från 
flera håll, men med stöd från sympa-
tistrejker både i svenska och utländska 
hamnar och från arbetare i andra bran-
scher i Sverige, så håller man ihop och 
fortsätter striden mot de upprepade an-
greppen från APMT och deras vänner.

Nödvändigheten att stå upp till för-
svar av konflikträtten – och själva ex-
istensen av kämpande, medlemsstyrda 
fackföreningar, oberoende från stat och 
kapital – har blivit uppenbar i Göte-
borgs hamn, men är under ytan en cen-
tral fråga för hela arbetarrörelsen.

Vi behöver tillsammans stärka den 
kampen, genom initiativ för gemen-
samma diskussioner och aktioner. På 
Jobbet vill bidra till att ta ett steg fram-
åt i den riktningen.

Magnus Classon

LR-steg bort från
det individuella
lönesystemet

Som ett svar på uttlandet från en 
gymnasiskola i Stockholm, mot det 
nuvarande individuellea lönesyste-
met (se På Jobbet nr 1), så skriver 
LR-Stockholm följande:

”LR-Stockholms distriktstyrelse 
känner väl igen den beskrivning 
som lokalavdelningen i EGG gör 
av de negativa konsekvenserna som 
det individuella lönesystemet fått. 

LR-Stockholms delegater har vid LR:s 
kongresser sedan 2008 och framåt 
lämnat flera motioner om lönesys-
tem samt argumenterat för dessa. 
LR-Stockholm vill se ett lönesystem 
för lärare som ger god löneutveckling 
under lärares och SYV:s hela yrkes-
verksamma liv. Detta lönesystem 
måste vara transparent och förutsäg-
bart. Vår bedömning är att LR går i 
denna riktning, bland annat genom 
kongressbesluten från 2016 och för-
bundets påverkan på det som finns i 
Skolkommissionens förslag om ett pro-
fessionsprogram för lärare med tydligt 
definierade steg utifrån kompetens och 
erfarenhet kopplat till lön. (...)”

Läs om arbetarkamp i andra länder och om öppen världs-
konferens mot krig och utsugning (8–10 december 2017)

www.arbetarinternationalen.se


