
–Vi följer arbetsmiljö- och tra-
fiklagarna till punkt och pricka och
är till 100 procent solidariska, det
är det enda vapen som gäller för
oss arbetare. Kan ett företag göra
så här drabbar det andra yrkes-
grupper som jobbar på ackord,
fortsätter sopåkaren.

Arbetaren har inte lyckats nå
LLAB för en kommentar. 

ANNA NILSSON

De sju syndikalister som städat
på Berns i Stockholm har alla
sagts upp. Detta ledde till
ännu en blockad utanför Berns
Salonger i fredags. 

– De har inte rätt att ge 
mig sparken. Jag känner mig
utnyttjad, säger Henrik 
Kamatcho, som jobbat på
Berns i sex år. 

Från klockan elva på fredagskväl-
len blev festklädda gäster hejdade
av en inte alltför ovanlig syn. Gula
strejkvästar lös i vinternatten
utanför Berns glasveranda när
syndikalisterna i Stockholm för
tredje gången på fyra år satte res-
taurangen i blockad. 

Yvonne Sörensen, VD på
Berns, sade att blockaden fick äga
rum så länge inga gäster hind-
rades rent fysiskt att komma in i
lokalerna. Runt 25 blockadvakter
slöt upp utanför Berns under den
bistra fredagskvällen för att dela
ut flygblad om hur arbetsvillko-
ren ser ut på företaget. Allt gick
lugnt till och flera besökare kom
fram för att diskutera med block-
advakterna om vad konflikten
handlade om.

STRIDEN PÅ BERNS hårdnade för två
år sedan när städningen drevs av
underentrepenören NCA. Efter
en blockad vanns trygga anställ-
ningar, fast schema och reglerad
arbetstid. Kontraktet för hotell-

städningen har nu löpt ut och i
stället har Berns beslutat sig för
att driva hotellstädningen i egen
regi. Stockholms Restaurang- och
hotellarbetarsyndikat hävdar
medlemmarnas rätt att fortsätta
jobba på Berns eftersom många av
dem har arbetat där i flera år, och
att Berns nu rensar ut arbetare
som tagit strid för sina fackliga
rättigheter.

I FÖRHANDLINGAR med Berns inför
uppsägningen av NCA gav facket
förslaget att hotellstädningen
skulle skötas via ett kooperativ
bestående av de tidigare anställda.
Detta alternativ avvisades dock av
företagsledningen. Facket kräver
nu att Berns ska återanställa med-
lemmarna direkt eller betala arbe-
tarna avgångsnederlag. 

– Kravet på avgångsnederlag
ser jag som ren utpressning efter-
som ingen av dessa arbetstagare
någonsin varit anställda på Berns
Salonger, säger Yvonne Sörensen.

Hon säger att Berns inte har
full beläggning på hotellet och att
återanställa de sju syndikalisterna
inte är möjligt på grund av arbets-
brist. Yvonne Sörensen säger att
det är olyckligt att anställda har
blivit drabbade, men tycker att
ansvaret i första hand ligger på
underentrepenören NCA.

– Att anställda skulle ha blivit
sparkade från Berns Hotell för att
de kämpade för sina fackliga rät-

tigheter är inte sant. Vi vill att våra
anställda ska vara medvetna om
sina fackliga rättigheter och har
bland annat personalmöten fyra
gånger per år där vi flera gånger
bjudit in Hotell och restaurang-
facket för att informera våra
anställda om deras fackliga rättig-
heter, säger Yvonne Sörensen.

SEIJA SOILANDER HAR jobbat på
Berns i över tio år. Först som
arbetsledare och ekonom, därefter
genom eget företag och slutligen
som anställd genom NCA. 

– Vi vill få folk att försöka för-
stå att vi vill jobba, inte demon-
strera. Vi vill ha ett bra samarbete
med ledningen men Berns vill inte
förstå oss. 

Problemet ligger i att många
invandrare inte kan språket och
inte heller är medvetna om sina
rättigheter, när de får vetskap om
vilka rättigheter de har och kräver
dem får de sparken, säger Alvaro
Aguilar, som deltog i blockaden.
Sverige ska vara ett land där arbe-
tarnas rättigheter respekteras.
Ändå kan vi få sparken, säger han. 

Seija Soilander håller med.
Folk är rädda för att stå upp för
sina rättigheter i rädsla för att för-
lora jobbet, säger hon. 

– Vi har inga rättigheter i Sve-
rige. Arbetsgivaren har rätt, arbe-
taren har inga rättigheter.

ANNA NILSSON

inrikes@arbetaren.se

Fredagens blockad mot Berns för att informera om hur hotellet behandlar sina anställda. ”Vi kämpar för våra
rättigheter”, säger Javis Pavez, som tidigare jobbat på Berns.

Stockholms sopåkare följer numera arbetslagarna och tar lunch och 
lyfter inte för tungt, detta leder till att staden börjar fyllas med sopor.

Berns i blockad igen
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Fler offentliga jobb försvinner
SEDAN 2008 HAR antalet anställda inom vård och omsorg minskat
med 20 000 och inom utbildning med 12 000. Och minskningen
fortsätter i stadig takt, till skillnad från industrin där fallet bromsats
upp. I år beräknas 32 000 vård- och utbildningsjobb försvinna,
enligt en ny rapport från Kommunal. Enligt rapporten är under-
sköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden, lokalvårdare, 
kökspersonal, barnskötare, dagbarnvårdare och elevassistenter 
värst drabbade.

Sveriges Kommuner och Landsting hävdar dock att minsk-
ningen av offentligt anställd personal 2006-2009 främst berott 
på privatisering och outsourcing.

Anna Spånt Enbuske, Kommunalrapportens författare, håller
med om att det är en delförklaring men menar att bemannings-
jobben också minskat, särskilt genom ”tysta varsel”, som att inte
ersätta korttidsfrånvaro, inte tillsätta lediga tjänster, och inte 
förlänga visstidsanställningar.

Karlstad LS försvarar trubadur
KARLSTAD LS AV SAC har varslat om blockad mot ABF Värmland.
Anledningen är att ABF har sagt upp en LS-medlem som sedan
många år arbetat som musikunderhållare och rest runt och spelat
på servicehem och äldreboenden. 

”Vår medlem har utfört ett utmärkt arbete under lång tid, ett
arbete som en gång var en av de grundläggande idéerna inom ABF.
Att sprida kultur och glädje bland arbetarklassen”, heter det i ett
uttalande från Karlstad LS. 

Man påpekar också att mannens tjänst bara kostat ABF 2 500
kronor i månaden, eftersom resten betalats genom lönebidrag.

Fiasko för AF-åtgärd
DET NYA ARBETSMARKNADSPOLITISKA programmet Lyft, som när det 
lanserades i slutet av förra året var tänkt att skapa 40 000 praktik-
platser i offentlig sektor och ideella organisationer, har hittills bara
kunnat placera ut 109 personer, uppger Dagens Samhälle. Lars
Stjernkvist, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, som
samtidigt har ett speciellt uppdrag för Arbetsförmedlingen att
”ragga” platser till Lyft, tror att ”många kommuner tvekar eftersom
de inte får någon ersättning, inget handledararvode alls för att
anordna platser”.

Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 ger som jämförelse anord-
naren ett handledarbidrag på 2 250 kronor i månaden, utan krav 
på att redovisa hur de använts.

Moderat får 
kritik FUB
DEN ETISKA kommittén i Riksför-
bundet för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning,
FUB, reagerade starkt mot en
debattartikel av den moderate
kommunalpolitikern Catharina
Carlsson. Carlsson skriver i sin
artikel att ”frågan måste upp på
bordet” ifall utvecklingsstörda
ska ha rätt att skaffa barn. Hon
vänder sig mot att ”samhället
vill i dag ‘normalisera’ alla och
sortera dem under rättighetsla-
gar. Detta utan hänsyn till att
det kan handla om personer
som saknar förmåga att förstå
sitt eget bästa”.

FUB skriver i sitt svar att de
”känner starkt obehag” inför

Carlssons artikel, som inte
utmynnar i något konkret 
förslag. 

Journalist hotad
av poliser
JOURNALISTEN Jesper Nilsson
fotograferade två civila poliser
som förhörde ungdomar i 
tunnelbanan. Han hotades då
av poliserna med en anmälan
för ofredande och med att bli
förd till häktet för drogtestning
om han inte raderade bilderna.
Det visade sig dock att bilderna
och en filmsnutt delvis kunde
återskapas och händelsen har
väckt stor uppmärksamhet
bland bloggare. Nilsson tänker
nu JO-anmäla poliserna, 
uppger Svenska Dagbladet.

Enligt en rapport är lokalvårdare ett av de yrken där arbetstillfällen
beräknas försvinna. 
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