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Volvo-anställda vill dela på jobben

papperslösa

på tisdagen att företaget varslar 1 400
anställda om uppsägning till följd av vikande efterfrågan på lastbilar. Varslet berör Göteborg, Umeå samt Gent i Belgien och fackliga företrädare beskriver situationen som chockartad.
– De anställda får information om det här efter att det har läckt
ut i media, vilket strider mot de kontrakt som gäller, säger JanOlov Carlsson, vice ordförande i IF Metalls klubb på Volvo Lastvagnar i Umeå.
– Sedan lägger de varslet innan vi ens fått chans att diskutera
alternativa lösningar vilket säger något om klimatet på företaget.
Enligt IF Metall är det möjligt för Volvo Lastvagnar att hantera
den minskade efterfrågan utan att några anställda behöver sägas
upp, till exempel genom avgångspensioner.
– Vårt huvudalternativ är att gå ner i arbetstid och dela på jobben, vilket också skulle skapa en bättre arbetsmiljö, menar Jan-Olov
Carlsson.
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ESF anmäler Dagens Nyheter
EUROPEAN SOCIAL FORUM, ESF, lämnade i tisdags in en begäran till
pressombudsmannen, PO, om att pröva artikel på Dagens Nyheters ledarsida den 25 september. ESF menar att DN bryter mot de
pressetiska reglerna och publicerar faktafel när de bland annat
skriver att Antifascistisk aktion, Afa, deltog på forumet och att inga
demokratikrav skrivits in i ESF:s principförklaring.
– Vi tycker att det är viktigt att göra en markering. Visserligen
får man tycka vad man vill om ESF, men man kan inte komma med
felaktiga uppgifter utan att det får några som helst konsekvenser,
säger Sara Andersson från arrangörsgruppen av ESF Norden 2008.

SHORA ESMAILIAN

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 40 2008.

Fackliga protester mot Bonniers
ÅTTA PERSONER FRÅN Solna LS av SAC:s Sektion Samdistribution
samlades under lördagen för att protestera vid Bonniers monter på
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. De fackliga protesterna
gällde löner och arbetsvillkor på Bonnierägda Samdistribution.
– Vi tjänar lägre än genomsnittet trots att Bonniers har gått oerhört bra de senaste åren, säger en anställd lagerarbetare på Bonnierägda bokdistributören Samdistribution till Göteborgs-Posten.
Vid förra årets bokmässa genomfördes en blockad mot Bonniers,
då syndikalister satte sig inne i montern för att liksom nu protestera
mot det de anser är låga löner och dåliga arbetsvillkor. I år begränsades aktionen till utdelning av ﬂygblad.
Helene Rinse, personalansvarig på Bonniers, säger till GP att det
är tråkigt med missnöjet men att företaget följer kollektivavtalen.

det att LO:s ombudsmän kontinuerligt angav papperslösa arbetare.

våldtäkt och vad det innebär.
Den yngsta tjejen de vet som
har bett om råd var bara tio
år.
Vilka frågor är tyngst att
besvara?

– Då unga ﬂickor, ibland
under 15 år, är utsatta för jobbiga saker och inte vill vända
sig till vuxna och prata. Flickor som utsatts för gruppvåldtäkter och är rädda för att ta
kontakt med skolpersonal.
Flickorna vågar inte be samhället om hjälp. De känner
skam och skuld och vill inte
att föräldrarna ska veta om
vad som har hänt. De vill lösa
problemet själva.
Vad svarar ni?

– Vi brukar ge rådet att ta
kontakt med en tjej- eller kvinnojour. Vi uppmuntrar att göra
en polisanmälan men pressar
ingen. Vi ger råd att ta kontakt
med ungdomsmottagningen i
kommunen som arbetar seriöst
och professionellt och som ger
ett bra bemötande.
LILIAN ANDERSSON
xx@arbetaren.se

Konsumentverket
ser över bilreklam
Organisationen Greenpeace har
anmält 25 bilproducenter till
Konsumentverket för vilseledande reklam där bilar beskrivs
som ”miljövänliga”. Även det
lagliga begreppet ”miljöbil”
kan komma att ses över.

Greenpeace undrar i sin anmälan
hur konsumenter skulle reagera
på tobaksannonser där man uppmanas att röka cigaretter med
mindre nikotin och göra ”hälsan
en tjänst!” Redan i dag är det
enligt domar i Marknadsdomstolen förbjudet att marknadsföra
bilar som ”miljövänliga”, men
som Arbetaren tidigare rapporterat om (nr 3/2008) är det i praktiken svårt att stoppa sådan reklam.
Greenpeace reagerar även mot
begreppet ”miljöbil”, som förutom i annonser används både av
regering och myndigheter. Vägverket fick 2005 i uppdrag av
Näringsdepartementet att ta fram
en miljöbilsdeﬁnition.
– Vi vet att vi har miljöproblem
med vägtraﬁken och vår deﬁnition

handlar om att bilen med hjälp av
energieffektivitet och relativt rena
avgaser ska göra så liten åverkan
som möjligt, säger Olle Hådell på
Vägverket.
– Sedan har vi inga illusioner
om att en miljöbil på något sätt
skulle ta bort eller förbättra växthuseffekten.
jurist på Konsumentverkets
rättsavdelning,
medger att det har skett en uppluckring kring begreppet som gör
bedömningen svårare.
– Men om man bara tittar på
själva ordet miljöbil är det deﬁnitivt felaktigt i förhållande till
marknadsföringslagen, jag tycker
inte att vi ska släppa det här.
Han tillägger att den anmälan
som kommit in från Greenpeace
är mer omfattande än Konsumentverket är vana vid och
behöver granskas närmare innan
beslut fattas om eventuella åtgärder.

HENRIK HOFFMEISTER,

KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se

Tre frågor till…
Kerstin Ohlsson, TCO:s presschef. Fackförbundet
TCO menar att framtiden för Sverige ligger i ”kunskapsintensiva” arbeten. För en tid sedan krävde
också TCO:s utredare kraftiga subventioner på
hushållsnära tjänster, vilket innebär en expansion
av den lägre tjänstesektorn.

Hur går ”kunskapsintensiva” arbeten
ihop med städjobb?
– Jag kan bara tala för egen del
– eftersom idéerna på utbildningsområdet är antaget av
TCO:s styrelse, medan förslaget om hushållsnära tjänster
bara är ett inlägg från mig och
utredaren Ulrika Hagström.
– De tjänster vi syftar på
utförs i dag utan betalning. Med
vårt förslag förs de ut på marknaden som betalda tjänster vilket är en väsentlig förbättring.
Är det alltså ett steg på vägen
mot en förändrad arbetsmarknad?

– Delvis handlar det naturligtvis om det. Men det går ju inte
att helt avskaffa dessa typ av
jobb i samhället, så vi kan inte
heller säga att vi bara ska gynna

högproduktiva arbeten. Att till
exempel ta hand om gamla och
sjuka kan du inte rationalisera
hur långt som helst.
Ni lade fram subvention av
hushållsnära tjänster som ett
sätt att underlätta ”livspusslet”. Driver TCO också kravet
på individualiserad föräldraförsäkring?

– Nej, det senaste är att vi stöder reformen om jämställdhetsbonus som gör att det blir mer
lönsamt att dela lika.
– Personligen tycker jag att
man ska dela rakt av, jag tror att
det framför allt är viktigt för
barnens del att få mer närvarande pappor.
KRISTINA LINDQUIST

