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20 dagars löneavdrag 

kan bli straffet om man delar ut grb på turen,utan tillstånd 

till detta,.Ingen - enda kund hade klagat på utdelningen,men 

ändå avdelade man fomk till att göra hembesc~ hos några av 

kunderna,och sedan sökte man dessutom ett tjugotal per telefon. 

Sånt finns det folk tilllPostsyyrelsen utdömde så detta höga 

straff.1mn är ju så noggrann där uppe.Avdelningen kommer nu att 

dra ärendet inför Arbetsdomstolen. 

Tänk om man skulle syna verksamheten 1 trappa upp på Täby 1 

lika ingående som man snokar igenom trapporna på Äkerbyvägen~ 

Här finns det verkligen klagomål att ta fasta pålPersonal

bristen,den kroniska,nämnde vi i förra numret.Skyddskommitten 

sammankallas i februari,skulle ha sammanträtt sista kvartalet 

året innan. Löften ges om inrättande av förstärkning av paketvakten, 

Ingenting händer.Ersättning för skattsedlar betalas ut ett år 

efteråt. ÖVerläggningar med klubben skjuts på i månader.Fr.o.m 

den 1/4 skall den nya driftstatistiken gälla,när det är två veckor 

kvar har ingen överenskommelse kunnat träffas. 

1~n talar om samråd och inflytande men vid flera tillfällen 

har det hänt att man "glömt bort" att kalla klubbens represen

tanter.Osv,osv,osv,osv••• 

Medan vi brevbärare,arbetsledare,chaufförer och andra personal

grupper varje dag sliter för att få ut posten - och får ut den, 

trots personalbrist osvl - har man en känsla av att hela verksamheten 

litet högre upp liksom går på en höftl 

---- 000 ---

EFTERLYSNINGlÄr det någon som vet var den gamla personalklub

bens protokollsbok tagit vägen?Den försvann i samband med att 

klubben upplöstes på det beryktade Skoklostermötet. 

--- 000 ---

redaktionen:Stefan Hörnqvist,bosse Norlander,Janne Ähman. 

Bidra med artiklar eller insändare till tidningen. Skriv gärna 

under signatur,men kom ihåg att red. måste ha namnetl 

---- 000 --

I 



3 

\ 

POSTMÄNNENS
 

PRESSGRANNAR: D T~ 

11'~~~~~?-

~ A--:1( A?J.I. ~n N~WMtM ~. 

"De förtroendevalda och deras uppdragsgivare" är rubriken på ett 

debattinlägg av JohnWilhelm Rose~ (klubbordf på Sth Ban) i nr 1 

av:'postm~nen8 tidning.Detta något dunkla inlägg förtjänar en kom

mentar.Ci tat: 

~Den som av sina kamrater "upphöjts" till ett förtoendeuppdrag 
får många gånger ge sig i kast med mycket svåra uppgifter och ta 
ställning i kontroversiella frågor. Ibland tvingas han eller hon 
till och med att gå emot starka medlemsopinioner.En fråga kan 
nämligen ibland vara av så invevklad natur att medlemmarna inte 
har praktiska möjligheter att upptäcka och beakta a l l a syn
punkter av betydelse för bedömningen.En ensidig bedömning kan 
~ den får styra en tillfällig opinion lätt försvåra eller hind
ra den bästa lösningen rör alla medlemmars bästa på lite längre 
sikt. 
Självfallet skall medlemmarna kritiskt granska och ifrågasätta 

saker och ting som deras förtroendemän håller på med.Samtidigt 
bör man emellertid vara medveten om att förtroendemannen till 
skillnad mot övriga - icke beslutsfattande medlemmar - måste ta 
ställning.Det går således inte för dem att undvika att då och då 
fatta impopulära beslut.I sådana lägen krävs det givetsvis loja
litet från medlemmarnas sida gentemot förtroendemännen och för
ståelse för deras ställningstaganden om situationen inte skall 
bli ohållbar. 

Om inte medlemmarna därvid är beredda att ställa upp bakom sina 
egna valda representanter så blir det lätt andra mer eller mindre 
självutnämnda "auktoriteter" som kommer att styra ppinionerna 
med kanske betydligt mindre sakkunskap.Högröstade demagoger med 
dubiösa syften brukar med förkärlek utnyttja sådana kritiska 
lägen.Det är angeläget att medlemmarna är vaksamma mot sådana 
inslag i organisationslivet,fackföreningsjobbet är besvärligt 
(nog) utan detta inslag.U 

Våra förtroendevalda skall representera medlemmarna.Det blir då 

en egendomlig inställning detta att de valda representanterna 

enligt John Wilhelm skall ha rätt "att gå emot starka med

lemsopinioner och fatta impopulära beslut".Är inte t.ex 

förbunds-eller avdelningsstyrelserna skyldiga att i alla viktiga 

frågor inför medlemmarna redovisa "alla synpunkter av betydelse 

för bedömningen" och sedan följa medlemsmajoritetens ståndpunkt? 



Jag anser i varje fall det.Och vad menar John~ilhelm med sin 

uppdelning i "beslutsfattande" och icke "beslutsfattande" medlem

mar?Ska det inte vara ~j~ medlems rätt - och skyldighet - att 

ta ställning i de viktiga frågor som kan orsaka "starka medlems

opinioner"?Det är inte så idag,det är sant,men skall vi finna 

oss i det?John~ilhelm förespråkar här en underdånig lojalitet 

från medlemmarna tycks det.Visst har även förtroendevalda rätt 

att ta fel och göra bort sig ibland,men när man fattar dåliga 

beslut därför att man anser sig själva veta bäst och inte lyss

nar ordentligt på medlemmarna, och detta upprepas,då får man san

nerligen skylla sig själva.Detta botas inte med underdånighet 

utan medicinen här heter facklig demokrati.Det innebär konkret 

att begära att viktiga frågor förs ut till medlemmarna för dis

kussion och avgörande,att förbundsstyrelsens vetorätt i avtals

frågor avskaffas,att ombudsmännen görs valbara osv. 

I dessa oroliga tider behöver vi starka fackföreningar.Vad är 

en stark fackförening?Ett stort hus fyllt av ombudsmän och tele

foner och styrelser som anser sig veta bäst och tar sig rätten 

att gå emot "tillfälliga opinioner"?NejlEn stark fackförening 

är i första hand aktiva medlemmar, väl insatta och enade i de 

aktuella frågorna,medvetna om att fackföreningen skall vara 

en kämpahde organisation,med styrelser som lyssnar noggrant 

till medlemmarnas krav och går i spetsen för att genomföra dessa. 

Och naturligtsvis en stark ekonomi.Som var och en,som har den 

minsta lilla fackliga erfarenhet vet,är det litet si och så 

med dessa förutsättningar f.n.Hur stor procent medlemmar deltar 

t.ex på våra möten? 

/JÅ
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SPORTE N
 
Serieseger i korpfotbollen. 

Då endast en match återstår i Täby-korpens fotbolls turnering 
kan vi konstatera att vi står som slutsegrare och har med det 
kv.alificerat OBS till slutspelet. 

Resultat: 

Låddan - Posten: 4-5 
Posten - Täby AlF: 2-0 

Lärarna - Posten: 5-12 

Posten - NK: 2...0 

Centrumgården - Posten: 1-4 
Posten - Norrbuss: 10-3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Domare - Problem i Elitserien i Hockey-Bockey. 

Elitserien startade knackigt, inte bara för oss som på tre matcher 
bara kammat hem två poäng, utan ännu värre är att till de tre första 
matcherna har ingen domare anlänt och detta är ju verkligen beklag
ligt. Beklagligt är också att det ska vara så svårt att mönstra ett 
slagkraftigt lag, vi har ju tidigare om åren konstaterat att vi har 
grabbar som håller god klass men som tyvärr uteblir alltför ofta i år. 
Lagledaren uppmanar till skärpning på denna punkt. 

Resultat hittills: 

Hantverkarna - Posten: 7-3 
Posten - BRA: 6-5 
Jollen - Posten: 3-2 

_._._--

KM på skidor- succe för Täby-postare. 

Ett grattis riktar vi speciellt till vår nya stjärna på skid

fronten, Gunnar Högberg är namnet som ståtar med en första pla

cering på 15 km med tiden 11·4 •.54. 

Cam. 
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Jultrafiken,Klubbens yttrande till avdelningen, 

I stort har inte den befarade"katastrofen" inträffat,bl.a beroen

de på en stark insats av pj-personalen under dagarna 18-19.12 

samt ett längre utdraget och jämnare tillflöde av ex paketposten, 

Postdirektionens ändring av tidigare fastställd julförstärk

ning gällande försorteringen 21.12 hjälpte helt natuligt upp det 

dåliga läget,Den allmänna reaktionen och synen på om julen 

"sprack" eller inte beror på vilka ambitioner man har beträffan

de servicen. 

Klart är dock att den nedskurna förstärkningen i bl.a brev

bäringen medförde större slitage och hårdpressning av persona

len samtt oordnade förhållanden och som en följd därav irritation 

bland personalen. 

Viljan att ställa upp med övertid i bIa försorteringen minskade 

starkt.De fackliga förtroendemännen fick på många platser upp

bära kritik av medlemmarna för att facket varit alltför passivt 

i sina överläggningar och påtryckningar på Postdirektionen. 

De fackliga förtroendemännen har också efterlyst klarare direk

tiv från avdelningastyrelsen om hur man skall agera inför sådana 

här situationer. 

Klarsignal gavs på samtliga bbgexp på fastställda tider, 

Transportorganisationen fungerade väl,bla beroende på att för

stärkning satts in i samma utsträckning som, tidigare år. 

ÖVertid utgick på samtliga bbg.exp till ordinarie personal under 

dagarna 18-20.12 samt dagarna efter jul i varierande omfattning, 

dock inte under dagrana 22.24.12 då särskild julförstärknings

personal var insatt.I detta fall föreligger en tolkningstvist 

om inte den ordinarie personalen även dessa dagar skall erhålla 

övertidsersättning,vilken fråga bör lösas till nästa jultrafik. 

Vid pk Täby 1 insattes 38 tim eKtra försortering den 23.12 för 

att hinna få ut posten på julafton den 24.12. 

Den stora postmängden just då var eftersläpningar från den 21.12 

och 22.12 och där Täby hade c:a 12.00 försändelser A-post kvar
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liggande den 20.12.
 

Den extra försorteringen utfördes av julförstärkningspersonal,ef
 

eftersom den ordinarie personalen inte frivilligt åtog sig övertid.
 

När det gäller Postdieektionens anvisningar hur övertiden skulle
 

uttagas och beräkhas den 21.12,anser vi detta var helt fel 


aktigå beräkningar och utgångspunkter och starka anmärkningar
 

måste riktas mot den handläggande tjänstemannen på Postdirek

tionen.
 

Vi anser att man inte skall ålägga någon att skriva ihop dylika 

direktiv om man inte behäsrkar och har kunskap om arbetstids

beräkningssystemet i brevbäringen. 

Stor oregelbundenhet ~pstod när det gällde ankomsten av post

girobeskeden med ett otal påringningar från irriterade kunder. 

Ett särskilt stort antal postgirobesked ankom 5.1 och även en 

ganska stor mängd eftersläpande julkort. 

Kvarliggande post som noterats och räknats 

Den 20112 Täby 1 c:a 12.000 A-försändelser 

Den 24.12 Täby 1 c:a 20.000 julkort m.m 

Vallentuna 3.000" " 
Åkersberga 3.000" " 

IIIIII --- IIIIII 

Gruppkorsbanden.Skrivelse från klubben angående förhandlingarna. 

Under senaste år har ordningen för gxb-utdelningen alltmer blivit 

ett diskussionsämne bland sektionens medlemmar och kraven på 

förändringar i nu gällande avtal och regler har blivit allt 

starkare. 

Vi finner det tillfredställande att avtalet med PoststyreIsen 

är uppsagt och att förhandlingar om ett nytt börjar under feb

ruari.lnför dessa nya 

förhandlingar har ju sek

tionen genom avdelningar
l, 

na gått ut med en medlems


\ enkät,för att undersäka
 

vilka förändringar man vill
 

ha och om någon priorite


ring behövs.
 
Det är även ett bra initi 

• • 1.11!VA I CJ~Q ska. Kora, 

{rvaa n l(ill 1!rJ ! 
r:~-,r~"1r~ 
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ativ som kan ligga till grund för ett nytt avtal,som kanske bätt 

re svarar mot den nuvarande inställningen bland brevbärarperso

nalen och mot den starka opinionen BOS dem. 

Vi finner att denna fråga nu är så pass viktig för så stor 

grupp inom sektionen att vi begär 

~ sektionen låter förslaget till det nya avtalet gå ut 

på remiss till avdelningarna innan det underskrivs av 

parterna. 

----- o -

Gruppkorsbanden.Klubbens skrivelse ang utdelningen i vecka 511
 

Enligt den överenskommelse som träffats mellan Poststyrelsen
 

och sektionen i denna fråga, blev utdelningen av gxb i extra tur
 

frivillig för löneplansanställd pesonal på heltid.
 

Detta kan vi anse i och för sig en bra överemskommelse.
 

Men vi kan inte acceptera de olika och på sätt och vis orätt 


visa behandling vissa medlemmar får,genom att pjbd och bbb undan


togs från den regeln.
 

Förutsatt att nuvarande regler och avtal fortfarande gäller för
 

utdelning av gxb anser vi att den speciella överenskommelsen om
 

utdelningen under vecka 51 bör ses över och regler utformas
 

som blir likalydande för alla grupper som hanhar utdelning av gxb.
 

-0
Ska ttsedlafna-. 

Det fantastiska har nu 

hänt,att ersättningen för 

dessa har utbe~alats:På 

februarilönen 1976. 
FanfarU 

0
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R'~J??Oi:-t-frän mö-fe1.gn 9 ;~rs--~ed brevbära.:tklub'bär"~~inom avd 3001: 

1.Provverksamheten med ändrade transporter 

gäller inom våBt förval tnings'område enbart Täby... 1. och--genomförs 

15-27/3.I korthet syftar de ändrade transporterna(1:a bilen dras in, 

istället går p~sten ut med en sen kvällsbil 22.00 samt resten, 

drygt 50% av postmangden,med nuvarnade 2:a-bilen) till att ge 

Poatdirektionens ~he,ufförer senare inställelsetider,n~börjar 

90% av dom mellan 4;'00- 5. 00. Ändringarna resulterar också i sena·re 

inst~lJ.elsetider för brevbärarna (20 min)p g a att försorteringen 

måste senaTeläggas.Dessutom uppkommer en hel mängd andra problem 

som må~te lÖl;la~ med en. extravakt. 

Börj~'Grahh,rörtroendemanför chaufförerna, fick frågan om vad 

chaufförerna i ~tan tycker om att istället fä mer kvällstjänst

göring;om dom föredra:- det jämfört med de nuyarandetidiga·morg

narna?"Den saken har inte undersäkts",sa han,"och jag~har därför 

ingen uppfattning om den allmänna inställningen,vi får ,avvakta 

provet". 

Den projektgrupp på Postdirektionen,som arbetar med chaufförs~ 

fr!gor,och som kläckt ovanstående förslag,har också fått i u~~drag 

att undersöka en mängd andra chaufförsfrågor • . 
BI.a:	 - ersättning för resa med egen bil vid tidpunkter när 

kollektivtrafiken inte kan anlitas. 

hur den lokala transportapparaten (i förorterna) skall 

utnyttjas. 

förbättrad lördags- 09h söndagstjänstgöring. 

- förslag till vikarieorg,t.ex om vikarierna skall placeras 

på kontor ute i regionen. 

- förslag till förbättrad rekryteringsorg (rekryterings

löner och befordringsmöjlighetetr). 

samordnad semeste;planering med de lokala transportorg. 

utreda bil typer o a tekniska frågor •
• 

marknadsfrågor - redovisa kundernas inställning till senare
.. ~~~~äring och senare öppning av postanstalterna• 

- brevlådetömningen.Här har man redan lagt ett förslag,som. 

~år ut på att i förorterna skall 1:atömningen dras in från 
,.. . 1/9 "0m' alla parter godkän ler det". 

Förslag i alla degsa frågor 'skall presenteras till den 30.6 i är! 

2.Huvudstadspress. 

Avdelningsstyrelsen har krävt att Huvudstadspress(bl.a Noi'rort) 

skall inköpa en ny maskin för att kunna placera adressuppg rätt 

fortsättningen. 

Tills dessa att detta är'genomfört har man begärt extra ersättning 
Fortsättning sid-U;~ 

~ '. 

i 
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GULDURET ... / av Bertil Bengtsson ). 

Och ännu en gång no.r 'L'iig: Jwllelsen Alla bidrog-ni till~at't,skapa 

från "företaget". detta mervärde-ur vilken SW11JJ1ftn" r... 
Nej, inte för att arbeta." , till, gulduren måste tagas. 
Han kallar inte ett förbrukat verktyg, ,.L~t oss i detta högtidliga ögonblick 
en förbrukad arbetskraft varE\. generöst anspr.1.}\:~J"qpa 
tillarbete."" i vårt an tagande- ,', , .. ' . 

1?om då stannar vid~nc'kr(;ma netto" 
Ne j - nu är det kall~lsen tlll belöning , för' var j e arbe tad ,tirJlpm. 
för lång, plikt fylld tjäns'ti

• . .. .' 

Det dyrbara-GULDURET- 'r ..... ~ jugöfem år ,elle;;:)fe.ll1tiot,~sen timma.r 
med tillhörande högtidlighet. di.knat i dagens inflationsväråe, 

"'b'·,
kO,star mig således denna gen~;r:ö~~ga'v 

Åh! Hur det gläder mig f.emtiotusen kronor •. 
detta erkännande. -, Härmed har jag tackat,er alla 
Vilken status !,För en pensionär. för GULDURET. 
en före detta lön~siav, 'r" 
att bära på armen, Och framkallad av direktörerna 
så länge han orka~ gå. på podiet 
Sen, kan det hängasp~ vä,ggen sy~i.var kapitalmaktens ,ande 
väl synligt för den liggande. 'ö";'erau.di torie·t. 
Också för nästa generation. Oc.kså den ::ft-ånvarapde 

,koncerriche,fens tankar 
Åh! Hur det gläder mig är oss nära i denna högtidliga 
att här återse arbetskamrater, '. jubilar-stund. 
förmän, tekni.ker 
som alla hjälpte mig fullfölja' Därom är fackordföranden 
den oerhörda prestationen .,helt övertygad. 
av trettio års slit Och lät o~s få vetskap 
vid llföretage-t ll • ~n! d.~tta viktiga fö~hållande 

mellan gåvomottagare", 
och'~en, välvillige 

"koncernche fen • 
.:-~ . ' .. 

':,' . o 
llJag avstod 'frem deltagande 
i festmåltiden. 
Något lite av ära :c 
måste man behålla

"", ',' 

för sig sjiilv ll 
• 

22 ~ovcmber 1975. 
Bertil Bengtsson • .' 

Be.rtil Bengtsson har som statare, knekt, sjöman, industriarbetare och 
pensicinär en stor livserfarenhet, sodhan gärna vill '~el~rmS~ sig av. 
Nyligen har 'han u:t.givit ett dikthäfte, som han lmllar, I1Vi avlöser varandrall, 
ett häfte som, kan reköffin'lend,eras. "Vi avlöser varandra'H iir en enda stor 
uppmaning till' d~~Jri som, ip.ag· tvingEl,s sölja sin ar~etskraft. Ei{l1..l.1)pmaning 
att k~pa vidare och att iritege ,:u,pp. E'n geElensaf;i,l~k::')mm~r att ge 
res,l.).il'tat~IIGtl.ld1,l.r~t~' skrev Bertil Bengt"sso.n i syf~e"):a:tt läsa-upp den 22 
november-75, då hån' 'och, ett par hundrn pensiön~~r:er till skulle få mot
taga denna otroligt generös'a; gåva 1iför lång och trogen tjänst Ii vid 
Motala verkstad. Bertil Bengtsson förbjöds att ~Äsa upp dikten. 

Åke H. 
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"JO IEDIKriIN"
 
Vart är vi på väg i vårt land? 
Kommer vi på sikt att kunna 
överleva ~om individer? Jag är 
en vanlig sk. llknagare" som skö
ter mitt och klarar mig själv. 
Jag är så pass "insnöadl' att 
jag anser att dom som vill le
va som jag ska få vara ifred 
för alla aktivister, ligister 
pack och slödder som idag ge~ 
allt större utrymme i vårt 
samhälle. Jag tycker att det 
som sker i Rosengård i Malmö 
är fullt riktigt, kan inte sam
hället skydda oss mot busarna 
får vi göra det själva. Jag är 
väl inte vidsynt nog men jag 
tycker att det är onödigt att 
vi ska lämna u-hjlUp ti.ll Kuba 
som dom använder till att föra 
krig i Afrika. Varför inte låta 
Bofors exportera vapen direkt 
till Angola? Det skulle hjälpa 
upp sysselsättningen här hemma. 
Jag vill inte heller att mina 
barn skall uppfostras av sam
hället på något daghem, jag 
tvivlar starkt på att det blir 
personer förmögna till individ
uellt tänkande som sätts som 
uppfostrare. Jag vill inte ha 
en fackförening som mera ägnar 
sig åt politiska uttalanden och 
manifestationer/dösnack än vi 
vanliga jobbares krav och behov. 
Nej, gör så här: ge oss(vi som 
vill) en ärlig chans att klara 
oss själva. Samla ihop de asoci
ala på särskilda ställen så dom 
inte stör oss.Ge fan i att dela 
ut u-hjälp till nationer som 
använder den till att föra krig 
med(denna åtgärd sållar bort 
ca:90~).Håll inte svenska folk
et under armarna tills vi glömt 
bort att stå på egna ben utan 
låt dom som vill jobba kunna 
göra detta. Ni som tycker att 
det här jag skrivit är skit, 
tro mig, vi är mänga som anser 
att detta är den enda lösning
en för Sverige! 

"Se upp I" 

Välkommen med inlägg! Gärna 
under signatur, men red. måste 
naturligtvis veta vem du är. 
Och som vanligt, red. ansvarar 
inte för här införda åsikter. 

Hjälp jourhavande red • .:1 Lt :-:;l:al:a 

fram ett svar på sir;n"Se unn":c 

inlägg.Vi Är allrleles förtvivla

del 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXX;II:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

t~t.,.."__ Kan du få 
tag i biljetter till "Nya Cas
ino Revyn rt på Intiman så gå och 
se den! Vi var ett 25-tal från 
Täby som var där i början på 
februari och vi hade hjärtligt 
roligt.Paret Stig Bergendorff
Gösta Bernhard är sarvade vete
raner vad gäller den speciella 
"crazy-humorn", liksom de öv
riga medverkande,Carl-Gustaf 
(dråpligt portträttlik som He
lan i en stumfilmstravesti), 
Anna Sundqvist, "Knas"Lindkvist, 
Gus Dahlström och Gösta Krantz. 
Icke att förglömma: de läckra 
Casinoflickornal 
Slutsats: mycket nöje för peng
arna - crazy är skönt I 

BGN 
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]fRED Jli VAR erJliD ~
 

ELLER ETT TREDJE VARLDSKRIG •
'1

"Regeringarna
 
skriver nonagressionspakter.
 
Lille man,
 
skriv ditt testamentel" Bertolt Brecht.
 

I'l"u talas det återigen om fred,säkerhet och samarbete,och i somras
 

anordnades t.o.m en hel konferens om "Europas säkerhet".Denna 

konferens,som fr.a påhejats av Sovjet,hölls i Helsingfors,vilket 

har sitt speciella intresse.Finland,och Kekkonen,framhålls nämli

gen av Sovjet som goda exempel på hur småstater och dess sta*smän 

bör anpassa sig till storebror,"finlandisering" som det kallas. 

Finlandisering:regering och president måste accepteras av Sov·jet, 

en "vänskapspakt" som tillåter Sovjet att använda Finland som 

uppmarschområde;Finlandisering:ökat ekonomiskt beroende. 

Sedan 1968 håller Sovjet Tjeckoslovakien ockuperat.Man ser också 

om~sitflhus på andra håll.I Östersjön t.ex,försöker man sno åt 

sig så mycket det går av havsbottnen,där kan finnas olja,och vägrar 

följaktligen att gå med på en uppdelning enligt gängse internatio

nella priciper,eftersom detta i det här fallet skulle gynna Sverige. 

Detta är några exempel på Sovjets expansion. Strävandena att utvidga 

sitt inflytande över hela världen,underlättas genom och förverk

ligas med den oerhörda krigsmakt man förfogar över,och som hela 

tiden växer. 

Jag har med flit uppehållit mig så länge vid Sovjet.vilket kanske 

retar en del,därför att jag tror att trots att många ser med misstro 

på Sovjet,"det är något sjukt där",finns det nog många som upplever 

Sovjet som "fredligare" än den andra supermakten USA. 

USA-imperialismens rätta karaktär har ju för de flesta av oss 

avslöjats i.o.m Indokinakriget.Emellertid,USA har fortfarande ett 

mycket stort ekonomiskt och militärt inflytande i en stor del av 

världen. När detta skrivs,t.ex,kommer nya besked om hur fräckt och 

"öppet" deras underättelsetjänst CIA arbetar i vårt'land. 

Men samtidigt måste man konstarea att deras välde försvagas:dom 

blev utsparkade från Indokina,dom fick på nöten i Angola,för att 

ta några exempel.Det intressanta är,att där USA får dra sig till 

baka,rycker Sovjet fram. Det är denna,hela tiden pågående,dagliga 

kamp om herraväldet,om makten,som enligt min åsikt kan utlösa ett 

tredje världskrig. 

___________________________ Forts sid I~ ! 
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POLITISK VERKSAMHET PÅ JOBBET 

EN DEMOKRATISK RÄTTIGHET.
 

på bl.a studiecirkelmötena har vi diskuterat en del om det 

här med politik i facket och på jobbet.Några har då tyckt att 

det blir för mycket politik,och kanske finns det t.om dom som 

tycker att det inte borde förekomma politik överhuvud taget i 

de här sammanhangen. 

Själv kan jag inte dela dem uppfattningen.Dels är det omöj

ligt att dra en gräns mellan "rent fackliga" och "rent poli 

tiska" frågor.Dels är det utan tvekan så att sådana politiska 

frågor som skatter,lagstiftning,utrikespolitik osv berör oss 

i allra hägsta grad;konstigt vore det därför om vi inte skulle 

diskutera detta på jobbet. 

Men är det då lagligt?
 

Nej ••••••
 

Vi har ingen laglig rätt att utöva politisk verksamhet på
 

arbetsplatsen. Tvärtom är det så att arbetsköparen,i kraft 

av sin "äganderätt eller dispositionsrätt till företagets 

område och anläggningar (har) i princip rätt att förbjuda 

utomstående tilltråde,vare sig saken gäller politisk information 

och propaganda på arbetsplatsen eller ärendet är något annat". 

Och fr.a,i förhållande till de anställda har arbetsköparen i 

princip "befogenhet att •••• utfärda föreskrifter om begränsning 

av eller förbud mot politisk verksamhet eller om närmare villkor 

för y tövande t av sådan verksamhet~"Citaten är tagna ur Arbetsrätts

kommittens utredningsrapport "Politisk verksamhet på arbets

platserna" • 

•••• och litet jal 

Eftersom det ju samtidigt också är så som utredningen konstaterar 

att "I sakens natur ligger dock att arbetsgivaren inte kan utfärda 

förbud mot t.ex samtal arbetskamrater emellan i politiska frå

gor på raster eller andra diskreta betenden som inte stör arbetet 

eller ordningen". 

Arbetsrättskommitten (mer känd ----

som den s.k §32-utredningen) fi()k'~: 
i ett tilläggsdirektiv i uppgift 

att,somm man själva tolkade det, 

"undersöka med vilka rättsliga ( 

medel man kan vidga arbetstagar

nas inflytande över i vilken 

• 
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omfattning och i vilka former politisk verksamhet skall få bedri

vas på arbetsplatserna. 

Man skriver så i utrednings texten att de anställda skall vara 

tillförsäkrade rätten att utnyttja arbetsplatsen för politisk 

information och opinionsbildning och att denna rättighet "bör 

såsom princip tillkomma alla arbetstagare lika".Konkret menar man 

att detta skall innebära rätt till politisk affischering, rätt att 

hålla politiska möten,ta emot besök av politiker osv.Man konsta

terar att "Själva grundsatsen att-arbetsplatsen skall vara öppen 

för politisk verksamhet och att arbetstagarna skall ha infly

tande häröver är enligt kommittens uppfattning av sådan bety

delse,att den imte skall behöva genomdrivas i fackliga förhand

lingar eller ytterst med fackliga stridsmedel".(JÄ undetsr) 

Det intressanta blir då' vilken lagstiftning man föreslår som 

garanti för denna demokratiska rättighet.Att rätten till poli 

tisk verksamhet på arbetsplatsen äntligen förs in i grundlagen? 

Nej,man föreslår ingen särskild lagstiftning allaIIstället ut

mynnar utredningen i något av ett antiklimax när man föreslår 

att frågan skall lösas just så som man tidigare sagt att den 

inte skall lösas,nämligen genom förhandlingarl 

Grundlagsfäst rätten till politisk verksamhet på arbetsplatsernal 

(Vår avdelning har skickat en motion till LO-kongressen om detta. 

Den utmynnar i yrkahdet: 

" att rätten till politisk verksamhet på arbetsplatsen 
måste tillhöra medborgarnas självklara fri- och rät 
tigheter och förankras genom lagstiftning 

att LO-kongressen uttalar sig för denna ståndpunkt") 

/JÄ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX::XXXXXXXXXXXXXY-XXXXXXXXXxxxxxxxxxx 

,Forts. fr&n sid 12:Fred i vår .••• 

Det är denna verkliGhet av ökad spänning och osiikerhet,äkad
 
upprustning och krigsrisk,som döljer sig bakom de vackra
 
'orden om "avspånning, om "fred", om "säkerhet", om "samarbete",
 
om "nedrustning" osv.
 
~;veriGe dil'"
 
Svensl: försvarspolitik grundar sig på princ ipen om "allians


1"rihet för neutralitet i krig" som det heter.Att slå vakt om
 
denna alliansfrihet,om vårt nationella oberoende,måste vara
 
en stor och allt viktigare uppgift även för fackförenines

rareIsen.
 

So m bekant är det ju idag litet si och så med vår allians
frihet. Ile ena sidan visade bl.a lE-affären hur svenska ämbe ts 
män och militärer trotsar den och samarbetar med USA:c och 
andra staters s1Jionorganisationer mot Sovjetunionen. 

Nen 5 andra sidan ~äller det ocks& att motarbeta en "finlan
diserinc" iiven av vårt land. 

I,;ller hur'~ / J J~ 



15 
" ,-'TRIII,I IRNAS .NATT 

~ ,. 
Gästspel. av Dramaten p~ Tib~leteatern. 

Vi blev ganska m~n~a ";g,<?stiRar plus vänner ,och beJk,~mta, somgi.ck ~stad 
." - -" .. ." .j.. • - ) _. 

rör att uppleva den enörtl1t}-fö'rti'~nc;lsre~e.nss&ra:deocp.deb-att~'rade pJasen 

"Tribadernas Natt" av·p~'Q ~~qVi'~t. De flesta .a/oss ·kom lite väl sent.,
• J. ." .... ) ._-_.-_. • , " : 

till föreställningen( 15 min. före ) varför vi ·tvingades sprida ut oss .\ .. 
.... l . 

lite här och var i den-ti~l bristningsgränsen f.yl1äa Tibbleaulan. 

Som en ram kan nämnas, -~tt '~jä,sens handling utspelas på Dagmar-teaterns 

scen i Köpenhamn en marskväll.1889, under repetitionen av Strindbergs 

pJas "Den Starkare"( som repeterades i .all hast eftersom censorn för

bjudi t uppförandet av"det osedli'ga skandalstycket "Fröken. 'jtiiie',; ').: . , .. .. . 
Med största sannolikhet tror jag man kan pasta~: att ,-pjäsen inte ger 

t 
en alltför korrekt bild av Strinberg som person. Det vore omöjligt med 

,-o I 

tanke p~ hans enorma pr6duk,tion som forfattare • Dialogen <i, pjäsen 'bygger 

till stor del p~ lösryckta citat ur Strindbergs brev till olika hOJ;lom ' ,

närstående personer; A:l:~~,t Bonnier, Carl, Larsson, Verner von Heidenst,am', 
-" f" 

Hjalmar Branting m.fl. Vad vi i Tibbleaulan fick uppleva var en oerhört 

dramatiserad Strindberg. Ett "psyka-fall", halvvägs p~ väg mot sin se

nare, till en del sjä~~vva,l;d~:;i:nfernokris. Det skall sägas att p~ den 

autentiske Strindberg bygger man troligen inget drama. Detta var Strind

berg den förste att inse. Det g~r igen i håns självbiografiska verk 

där han"bättrade på" sin egen ,rolJ., överdrev och karikerade. Därfi:)p·'tror 

jag att man kan se "Tribadernas Natt" som-en pjäs där Enqvist lå:ter 

Strindberg spela en av sina, i;'&~~: :r;ollskapelser. Pjäsen blir till en 

dubbeltydig halvsanning, ';d~k~entär" genom den lånade dialogen och "Ii t

terär" genom den enorma dramatiseringen. Som he.lhet kan sägas, att det 
r , ~ , 

var en medryckande och ofta~Falig;före~tällningsom bjöds. En fin teater

kväll alltså. Personligen skulle jag gärna sett en annE?-:D-..huvudrolls11uie'-· 

havare. Det blev lite för mycket Järegård ibland. 

Per Carlson. 

, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- .' 

RAPPO'RT: 
. .' ' 

från avslutningen aV studiecirkeln 
" Psykologi ,i A.rbetslivet"; " r ' 

Lörtagen den 13 febr. samlades vi och öl som vi lät oss väl smaka. 
hemma hos Mary-Ann E för att av
sluta v~r studiecirkel, under li
te trivsamma former. 
För den själsliga spisen hade vi 
fått förstärkning aven sociolog 

Vi som under vintern "kämp,at:"med' 
primära ooh sekundära behov, ge-' 
'stal-tlagar och instrumentell in
s~~llning, väntade med spänning 
på vad experten kunde, ge oss på 

från universitetet som hette 
Elisabeth Lindgren. Den lekamliga 
förtäringen bestod av smörgåsar 

vägen. Disskussionen blev som van
ligt livlig och intressant. Vi 
som haft delade meningar om huru

• 



·d.d:'1. arv eller niljö påverkar oss lärt känna våra arbetskanrater
 
nest ivår utveckling, fick väl in närnare.
 
ga patentsvar på frågorna och ha Rune Hånsson son varit vår cir 

de vnl inte väntat oss det heller. kelledare har väl haft vissa pro

Me~ nog har vi lärt oss förstå va~ bIen att lotsa oss genon boken,
 
r~ndra bättre, och vi tror nog ock nnr vi ibland fastnat i näralig

så att vi ska kunna översätta en gande problem, men eftersom han
 
del av vad vi lärt oss till prak lovat att stnlla upp igen on vi
 
tisk verklighet i vårt arbete. behöver honOD så tycks han inte
 
Jag tror nog att jag gör nig till blivit alltför "socialt störd".
 
lör de flesta som varit med i cirk Till er som inte varit med vill
 
eln, om jag säger att vi haft nyt vi rekommendera ämnet på det
 
ta av de här kvällarna på flera:;;;; allra varmaste.
 
sätt. Vi har futt prata av oss och
 

Vnl Mött, ganla son nya debat.lärt oss att se problemen från 
törer, när höstens studieverkflera håll och sist men inte minst 
samhet startar på nytt. 

Sonja H. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En gång •••.•.•••.•• 
En gång när du känner dig fullärd,
 
En gång) när du nått livets höjdpunkt,
 
En gång, när du tycker att du är bättre än de flesta,
 
En gång, när du känner att tonrw:1net efter dig aldrig
 
kan fyllas ••••••••••••
 

Gör bara så här och ditt sinne blir stilla och ödmjukt:
 
Ta en kanna och fyll den ned vatten. Stick din ena hand
 
ner i vattnet och lyft sedan upp den igen.
 
Det hål din hand läunar efter sig i vattnet är nåttet på
 
hur mycket du sab1as!
 
Du kan plaska så nycket du vill ned handen i vattnet, och
 
du kan åstadkor:mm vC1[jor, nen upphör du bara en ninut, så
 
Clr vattnet lika lugnt son for ut •
 
Vadhelst du sysslar ned här i livet,
 

Gör ditt bästa, var ödnjuk, nen glön inte heller,
 

Ingen 2~r oersnttliG 

X\XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~orts från sid 9••• .,. 
för merarbetet.
 
Man har också krävt att tidningen skall komma kvällen innan till samt

liga postanstalter.
 

~~QE~rsbandsutdelningenblir fr~villig. 

S~ktionens referensgrupp för gxb (där bl.a Benkt Olsson från 
av~ 3001 ingår) har hos Poststyrelsen lagt fram,och fått godkänt, 
ett 5-punktsförslag i gruppkorsbandsfrågan: 

·1.En arbetsgrupp med företrädare för Pos tverket och SF, sektion 3, 
tillsättes. 

2 0 Arbetsgruppen ges i uppdrag att senast 30/6 -76 presentera olika 
forslag till organisation av gruppkorsbandsutdelningen. 

3.Förslagen skall bygga på prinvipen att brevbärarnas nuvarande 
skyldighet att dela ut gruppkorsband enligt gällande avtal upphör 
31 /"i 2 --76. 
4.08 något av arbetsgruppens förslag skulle innebära utdelning 
~7 gruppkorsband vid sidan av ordinarie arbetstid skall postper
s01w,l ges företräde för frivilligt del tagande i den föreslagna 
organisationen. 

50Sedan ny organisation för gruppkorsbandsutdelningen fastställts 
är sektion 3,SF,beredd att uppta förhandlingar om nytt avtal fr.o.m 
1/1 -77. /JÅ 



17 I BOLIVIA •
• EN LATINAMERIKANSK STUDIE 

Bolivia är en mycket fattig in
landsrepublik i Sydamerika som 
är unik i ett avseende bland 
kontinentens stater, den har 
upplevt en framgångsrik folklig 
revolution med stöd av den in
dianska befolkningen. Revolutio
nen förråddes av de väpnade styr
korna men tack vare den har iAdi~ 

anen rösträttC fast några all
männa val har inte hållits på 70
talet ). Är han bonde så äger han 
ofta den lilla jordplätt han bru
kar, är han gruvarbetare tillhör 
han den mest militanta och poli
tiskt aktiva gruppen av sin ras i 
hela Amerika. Vare sig som bonde 
eller arbetare är hans liv fruk
tansvärt hårt, men hans själv
känsla och engagemang är större 
än hans fränders i grannländerna. 

Det är Bolivias historia sedan 
50-talet jag ska försöka redogöra 
för, en tid som har varit rik på 
dramatiska, ofta tragiska händel
ser. Någon ingående politisk el
ler ekonomisk analys av händelse
förloppet blir det inte, både för
måga och utrymme fattas mig. Det 
blir vad som redan stått att läsa 
i böcker och i dagspressen. Litte
raturförteckning följer på slutet 
för den mera intresserade. 

Först en smula geografi. Bolivia 
är nära två och en halv gånger så 
stort som Sverige till ytan men 
har bara c:a 5 millioner innevå
nare. Av dessa är drygt 60 %in
dianer och omkring 30 %mestizer. 
Regeringssäte är staden La Paz i 
Anderna på 3700 meters höjd. 
Landets västra del upptas av två 
paralella bergskedjor med en hög
slätt emellan. Högslätten har ett 
bistert klimat och en torftig ve
getation men bergen är rika på 
metaller som t.ex tennC 14 % av 
världsproduktionen ), zink, bly, 
volfram, silver m.fl. Nära 90 % 
av exportintäkterna kommer från 
landets gruvor som sysselsätter 
l % av befolkningen. Detta gör 
den bolivianske gruvarbetaren, 
som oftast är indian, till en vik
tig faktor i landets inra angelä
genheter. Österut, där bergen blir 
lägre, finns bördiga dalgångar 

..
 

medan däremot den tropiska regnskogen 
i nordost är föga uppodlad. Låglandet 
i sydost består till stor del av busk
skog och savann men har en viktig na
turtillgång: olja. Produktionen är 
dock en bråkdel av t.ex Venezuelas. 

Bolivia blev en självständig stat år 
1825 efter sexton års befrielsekamp 
mot spanjorerna. Detta innebar givet
vis inte indianernas befrielse, de 
fick bara byta vita herrar. Även med 
latinamerikanskt mått mätt har landet 
haft en stormig och växlingsrik histo
ria. Till dags dato har ungefär 190 
mer eller mindre lyckade kuppwr och 
kuppförsök inregistrerats. Landets 
officerskår har;:all tså sällan givi t 
civila maktinnehavare några längre 
perioder av lugn och ro och lika säl
lan har olika fraktioner inom krigs~ 

makten lämnat militära kollegor i o
kvald besittning av makten med vidhäng
ande lukrativa ämbeten. 

I sitt förhållande till grannländerna 
har Bolivia fått smärtsamma erfaren
heter. Efter ett olyckligt krig mot 
Chile fick man 1884 avträda ett på 
salpeter rikt område till motståndaren. 
I och med detta förlorade också Boli
via sin kustremsa och blev en inlands
stat. Alltsedan dess har drömmen om 
att åter nå fram till havet levat med 
oförminskad kraft. Varje år hålls t.ex 
en "Havets vecka", man har amiraler i 
krigsmakten fastän flottan bara består 
av några patrullbåtar i Titicaca-sjön 
vid gränsen mot Peru och ingen poli
tiker eller militär, om han inte umgås 
med självmordstankar, har någonsin vå
gat erkänna, att landavträdelsen till 
Chile skulle vara definitiv. 

1903, under den stora gummi-boomen i 
Brasilien, tvingades Bolivia genom mi
litär utpressning avstå ett område i 
norr med gummifyndigheter till sin mäk
tige granne. 

Slutligen, 1932-35, utkämpade man det 
s.k. Chao.~k±tg.t mot Paraguay. Denna 
gång gällde det olja. Bolivia fick av
träda land som vanligt, men hade tur 
i oturen, de rikaste fyndigheterna vi
sade sig sedermera ligga på rätt sida 
om gränsen. 
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Liksom ·(;vrigo. l8.tinamerikanska län'  Nu följde- de utlovade reformerna slag 
der är Bolivias politik utsatt för i slag. I juli 1952 gavs indianerna
närgången uppmärksamhet från USA:s utökad rösträtt, l augusti kom dekret 
sida och dess ekonomi är beroende om en jordreform, i oktober nationali 
av Washingtons välvilja. Detta fak
tum är al1tför välbekant för att 
närmare behöva utredas. Nämnas kan 
bara~ stt eftersom tenn är den vik-, 
tigsste exportartikeln och inkomst~ 

källan, kan USA öva utpressning ge
nom att släppa ut tenn på världs
mar~aden från sina stora strategi
giska lager." Tennpriset sjunker, 
kris uppstår, den misshaliga regi
men skakas, kuppvilliga.militärer 
griper in för att "rädda nationen" 
och allt är ater frid och fröjd i 
Vit~ huset och på Wall ,Street. 

År 1941 bildades i Bolivia ett po-' 
litiskt parti som fick namnet Movi
mento Nacional Revolucionario( Nat-' 
ionella revolutionära rörelsen ),' i 
det Jöljande förkortat till MNR. En 

serades tenngruvorna som dittills hade 
ägts av inhemska faQiljer, de s.k tenn
baronerna, som hade haft stort inflyt
ande över Bolivias inrikespolitik. 
Dessa försök~ti~l radikala förändringar 
i den sociala och ekonomiska struktu
ren medförde som alltid initialsvårig
heter. Tennproduktionen sjönk beroende 
på att gruvarbetarna längre behövde 
uppfylla de omänskliga kvoterna från 
tiden före,revolutionen. De blev nu i
stället en stat i staten med en stark 

.fackföreningsorganisatibn, egen arbet
e armilis och med egna ra-diosta tioner
 
vid de största gruvorna, som t.ex den
 
berömda Siglo XX(1;l;~:1JP:onde seklet).
 
Också jordbruket stagnerade och pro

duktionen nådde inte upp till 1952
 
års ni vEt_o förrän år 1962."
 

, 
av grundarna var en ekonomiprofessoin',Till allmänn "förvåning ingrep inte 
Victor Paz Estenssoro. Partiet fick USA för att störta ~~m-regeringen 

stö,Q. av alla som ville ge landet utan gav den ekonomiskt bistånd även 
verkligt nationellt oberoende och om relationer:q.a aldrig blev riktigt 
som också ville ge indianerna, majo- hjärtliga nationerna ~mellan. Ameri
riteten av befolkningen, en aktiv kanskt kapital berördes inte av tenna
roll i landets inre liv. på partiets tiono.liseringen och att göra Pat'-re
program stod bl.a nationalisering av gering beroende av dollarhjälp ansåg 
alla naturtillgångar, främst tenn, kanske Hashington vara ett bättre sätt 
en jordreform som skulle stycka de att urvattna revolutionen än direkt fi 
stora godsen och överföra ägand~-, entlighet. Trots motstånd och kuppför
rätten till de som brukade jorden, sök från oligarkin satt Paz Estenssoro 
allmänn rösträtt och ~nalfabctismengsin presidentperiod ut. Sprickor hade 
bekämpande. 

Generalen och presidenten Villaroel 
var välvilligt inställd till MNR 
men han d~dades ~id en h~gerkupp år 
1946 och de nya ledarna tvingade Paz 
i landsflykt. I exil kandiderade han 
vid pre'sidentvalet 1951 som MNR:s 

då redan börjat visa sig i MNR:!3 front, 
en som det skulle visa sig ödesdiger 
utveckling. Ett tecken på 'detta var ska
pandet av bondemilisen redan 1954 som 
skulle 'balansera arbetarmilisen som stod 
under inflytande av MNR:s vänsterflygel. 

Men ännu höll partiet ihop. Efterträda
kandidat och segrade. En ny, mili tär- re till Paz blev hans gamle mednrbej:;!tee· 
kupp förhindrade hans återkomst och Hernan. Siles Suazo. Under dennes tid 
detta ledde till en spontan resning drev det ökade beroendet av USA reger
mot den sittande regimen. ingen mot höger. Krigsmakten började 
Gruvarbetare, beväpnade med gevär bygc;as upp p~ nytt med amerikansk 
och dynamit, småbönder och jordlösa hjälp, 2n björntjänst mot Bolivias folk. 
lantarbetare tågade mot La Paz och Trots kursändringen var alla de som 
efter ursinniga och ytterst blodle;a förlorat på revolutionen ytterst hatis
gatustrider 9:-11 april 1952 hade ar-ka'inot MNR och den återuppståndna armen 
men med dess arroganta officerare 
besegrats och krossats av de förak
tade indianerna och övriga HNR-an
hängare. 1500 människor lär ha stu
pat under dessa dramatiska dagar 
som.saknar motstycke i Sydamerikas
 
historia. Paz kom till huvudstaden
 

. i triumf och installerades som pre

o sident iör perioden 1952-56. 

infiltrerades av opålitliga element. 
På-andra kanten tryckte vänstern, under 
den hårdföre Juan Lechln, på med krav 
om o~r långtgående reformer. Lechln var 
lednre för den mäktiga fackförenings
rör~lsell och gruvarbetarnas man. 

Även Siles Suazo lyckades med konst
stycket att sitta sin ämbetsperiod ut 
och 1960 var det dags för Paz Estens
soro att bli vald till president igen 
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med Juan Lechln som vicepresident~ 
r'l-It. -, ,_I ~ "--~,)']J t (' ( Ll"';··Gbc1c:1 

een den Vdr en'bart ett sken. Be
roendet av USA och den, tilltagan
de korruptionen inoo parti~oppen 

gjorde kl~rt f~r massorna, att 
revolutionen b~rjade trampa vat
ten. Regeringens kravatt gruv

"	 arbetarna skulle krnva mindre och 
produc~ra mor f~r att f~rbättra 

det ekonooiska lnget och handels
balansen ledde eill Lechlns av
bå~gsom vicepresident 1963. Paz 
klämdes mell~n allt hårdare mel
lan h~gern, som vädrade morgon
luft och vänstern, som hade fått 
Cuba som förebild. 

Paz återvaldes f~r tiden 1964-68 
.li~n' nu var hans tid vid makten 
snart ute. Vicepresident 'blev 
Rene Barrientos. Han var 'general 
i ,flyget I proamerilmnfi och popu
+~r i krigsmakten och bland b~n
de~na, vilkas språk, aymara, och 
quechua, han behärskade. 

Den 4 november 1964 f~ll Paz. 
Oroligheter i La Paz tvingade ho
nom att fly hals över huvud och 
han undkom med knapp nöd i ett 
flygplan till Lima. Arbetarna 
trodde att det nu var Lechlns tur 
att ta ledningen men Barrientos 
drog fördel av den uppkomna situ
ationen. Armen ryckte in i huvud
staden, Barrientos OGh Bolivias 
ÖB, general Alfredo Ovando Candia, 
grep makten. 

Den nya militärjuntan var fast 
besluten att krossa gruvarbetarna 
sam politisk maktfaktor. Till att 
börja med sändes Lechln och en 
rad andra fackIöreningsledare och 
vnnsterpolitiker i landsflykt. 
Denna åtgärd besvarades med strej 
Iw:r-' i gruvdistrikten) i Siglo XX 
och Catavi. Armen ingrep och mili 
tira enheter ockuperade, trots 
yäp'rfat motstånd, gruvanläggning-

K'a:..~na. Detta var i maj '1965. Antal 
d~Jsoffer vid denna operation är 
okänt. Oppositionsledarna skicka
des till fångläger i landets o
sunda nordöstra del eller avsked
'ades, övriga arbetare tvingades 
under vapenhot tillbalm till 
gruvorna. Fackföreningarna upp
löstes inte, men deras verksarr~ 

het f~rsvårades g~nom soldater
nas närvaro, Löriern::J. slenrs ned 
k:::a:t'tigt ocharbetskvoterna öka
cles. 

Nyn Rtrelker, nytt militärt ingripan
de, 4ytL blodbad, denna gång i sept. 
1965. Starka arme förband låg nu stän
digt statiOne-rade i gruvdistrikten. 
Ert grupp som hade haft fördel av revo
lutionen 1952 hade tvingats tillbaka 
till utgångspunkten. Den andra grup
pen, de självä~ande indianska b~nder
na, flirtade däremot juntan friskt 
med, allt ± avsikt att s~ndra och här
ska. Ingen r~giD har f~r övrigt vdgat 
sig på att rubba\'~jordreformen. 

Denna politik bar frukt under de hän
delserika månaderna år 1967 då Che 
Guevaras guerilla, efter en del in
ledande motgångar:f8r de USA-tränade 
guerillabekiimpningsI8rbanden, inring
ades dch nedkämpade's i september- ok
to~~p.Che sj~lv; togs sArad till fån
ga och sköts till.d~ds utan rättegång 
på order av CIA eller/och general 
Ovendo. B~ndernas stöd, uteblev så 
gott som helt f~r ~uerillan, det blev 
ist~llet trupperna "som r~rde sig som 
fiskar i ett hav av bönder". Gruvar
betarna kunde inte ingripa, armens 
överrumplingsattack mot Siglo XX 
led'de till den s .1:. itmidsommarnatts
massakern" ~om lär ha krävt upp not 
huna~atalet' dödsoffer. 

GeneralOvando frnn1stod under denna
 
tid mer och mer som.Bolivia~ nye star

ke man. Under hans tid SOElOB hade
 
armen tre gånger besegrat ,gruvarbetar

na, deras milis var upplöst, Che och
 
hans män hade dödats •. Nesan från 1952
 
var avtvådd, d3 väpnade styrkorna var
 
åter'den viktigaste naktfaktorn i
 
boliviansk politik.
 

Frågan blev nu om Ovando skulle avvak-,
 
ta ~tt presidentval eller om han skul

e ta makten Genom en kupp. I april
 
1969 omlmm Barrientos i en flygolycka
 
och vicepre~iden~, Adolfo Siles Salinas
 
tillträdde författningsenligt posxen
 
som statschef. Han var en ganska mod~


rat socialist och gav militärstyret
 
en klädsam civil anstrykning.
 

I september samma år tvingades Ovando;
 
avgå. som ÖB sedan det framkommit,att
 
utli:in~ska oljebolag plöjde,ner pengar
 
i hans Imämande 'presidentvalskampanj.
 
Nu gnllde det att handla eller försvin

na från scenen. Ovando val~eatt hand

la. I en ni:irmast oblodig 'kupp tog han
 
makten i landet den 26 september.
 

Plötsligt blevantikommunisten.
 
Bolivia skulle bli ett nytt Peru för

klarade han i ett radiotal. Han lova

de att böndernas intressen skulle till 

varatas bättre och att landets råvaror
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och resurser helt skulle förstat 
ligas. USA fryste ned förbindel
serna med den otacksaMue genera
lens regiw. Kanske hade Ovando 
bl~vit påverkad av de våldsamma 
demonstrationerna mot Nelson 
Rockefeller vid dennes besök i 
juni. Han ville vara folkets man 
och kunde inte helt bortse fr&n 
dess reaktioner. Till ny ÖB ut 
sågs Juan Jose Torres, en general 
känd för sina vänstersympatier. 

Trycket mot gruvarbetarna lättade, 
Gulfs anläggningar förstatligades 
och kritik mot yankee-imperialis
men förekom dagligen i pressen. 
Vänstern kunde dock inte glömma 
Ovandos tid som ÖB och högern 
ville ha en återgång till '~orma
la förhållanden". Precis som Paz 
Estenssoro började Ovando känna 
trycket från de bägge grupperna. 
Balansgången blev allt besvärli 
gare. I början av juli 1970 tvin
gades han att avskeda Torres vil 
ket var ett tecken på högerns väx
ande styrka. Krisen löpte vidare 
och den 4 oktober sändes Ovando i 
exil till Argentina aven grupp 
högermilitärer. Det skedde"för 
att förhindra inbördeskrig och 
blodsutgjutelse" som det hette. 
Resultatet blev några förvirrade 
dagar med kupper och motkupper av
lösande varandra. Torres lyckades 
mobilisera lojala trupper, studen
ter och arbetare slöt upp vid hans 
sida och den 7 oktober var han sä
kert installerad i presidentpalat
set. 

För att fortsätta att stödja Tor
res ställde bonde-, arbetar- och 
studentore;anisationerna krav, sor,] 
om de skulle uppfyllts skulle ha 
förvandlat Bolivia till ett Cuba 
uppe i Anderna. Torres gick inte 
[led på detta, nen den politiska 
kursen blev dock mer vänsterin~ 

riktad än tidigare. Gruvarbetar
nas löner höjdes bl.a till 1964 
års nivå. I maj 1971 nationali 
serades de USA-ägda zinkgruvorna 

landet. Denna månad valdes ock
så en rådgivande folkförsamling 
bestående av vänsterpolitiker och 
arbetarledare. Medlemmarna betrak
tade detta organ som Latinamerikas 
första sovjet. Formellt var dess 
makt inte så stor men för höeern 
spökade mer och mer ett kommu
nistiskt Bolivia. 

Det stod under sommaren 1971 allt 
mer klart för politiska bedömare, 

..
 

att Bolivia stod inför en skiljeväg. 
Antingen skulle man slå in på en kom
promisslös socialistisk linje eller 
en återgång till reaktionens dagar. 
Nästa kursändring måste bli avgörande 
för en lång tid framåt och det blev den 
också. 

En viss överste Hugo Banzer Suarez, 
som varit inblandad i två misslycy~
de kuppförsök, december 1970 och ja
nuari 1971 lyckades vid tredje försö
ket. Den 21 augusti 1971 reste sig 
en rad gar.nisonerpo. ..olika platser 
mot Torres och regeringeri. Allmänn 
mobilisering påbjöds i kampen mot 
facismen och på La Paz' gator föll 
som så många gånger tidigare avgö
randet. Studenter och arbetare med 
gevär och dynamit, kämpade mot re
bellstyrkornas stridsvagnar och gra
nater. Efter 15 timmars heroisk kamp 
var det hela över, Banzer var Bolivias 
nye president medan döda och sårade 
låg på huvudstadens gator. 

Banzer är fortfarande !id ma~t~n. 

I Bolivia härskar förtryck och terror, 
fånglägren är fyllda av politiska fån
gar som torteras och misshandlas. 
Vad som skrivs om Chile minst en gång 
i veckan, pågår också i Bolivia, men 
notiserna d~rifrån är knapphändiga i 
svenska tidningar. 

Banzers förm~ga att sitta kvar på pre
sidentposten har förvånat alla expert
er. Hans senaste utspel för att söva 
folket, ~r hans löfte att före 1980 ge 
Bolivia en kuststräcka vid Stilla 
havet, ett billigt knep för att vinna 
popularitet. Tidningsnotiser talar 
dock också om strejker, upplopp och 
belägringstillstånd. En boliviansk 
president får alltid räkna med att 
sitta på en l~utdurk och president 
Hugo Banzer kan från sitt ämbetsrum 
i presidentpalatset vid Plaza Murillo 
se den historiska lyktstolpe,i vilken 
president Villaroel blev hängd vid 
den tidigare omtalade kuppen 1946. 

I år är detta 30 ar sedan. Hugo Banzer 
Suarez vore en lämplig jubileumsprydnad 
för samr1a lyktstolpe! 

Björn Aldin. 

LitteraturhlinvisninG: The Twenty Latin 
1.c,eric8.s ~ (Pcl1fjuin Books): Nnrccl' Nie
(i e: r sang, S torn över ,;,nc1c rna (Tena 1967); 
John Gerassi, G0rillans ansikte (Tema 
J.9E;3): Björn. KtFlLl, SlnC;Gkuccnn(Bonniers 
1969)-: Sven Lindqvist, Do..gbok 7/11 1966
7/10 1967(Lldus .~ktucllt 1968): Che 
Guevara, Chc Gucvo..r~s Gucrilla (Tiden 
1974): n~gis Dvbray 
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SE NA S TE NYTT 
1.Regionsförval tningarna, över hela landet hä.ller nu på ":~t' orgapi-,: ~ 

1
 

säras upp.
 
Av område!JfCSrvaltniDgarna däremot nar Dlan börjat Dled ett provoDlrAode,
 
Sollerit~:; o~åaesr5r~altning.därTäby och .J~rfälla kommer att ingå.
 
Reglohsf'önal tningarna beräknas börja arbeta 1. 7"områdesförval t 

ninge:,h 1. 1O. 

, 

" < 

I 

Vilka förändringar innebär omorganisationeu far Täby fvo? 

Den 'nuvarande' "administrationen" kommer att överflyttas till So11en
tunä.Kv.r på Täby 1 bli* Postmästaren samt ev. en biträdande adDli
nistratCSi.-.Danderyd;Vallentuna,Åkersberga,Djursholm kommer att 
lyda direkt under Sollentuna'ortspostkontor,inte som nu Under Täby1. 
Dett'a inriElbär ju en ,vit;lss centralisering (i var je fall för Täby f: s' 
del) och det skall då uppvägas av,att frågor som idag handlä ggs 
på Postdirektionen,eller kanske ännu högra upp,skall skötas av 
områdesförvaltningen.Vad detta e%akt kommer att innebära är ätinu 
gansk~j~iiddigt~T.e%Vem kommer att sköta omläggningar i brev-' 

'bäringen och transporten:områdesförv eller ortspostkont~ren (Tijby 1, 
'Danderyd osv)?Vem skall bestämma om t.ex jultrafiken:områdes-' 
förv~ eiler,regionen?Formellt är detta en fråga som skall avgöras 
på områdes'förry. ,men samti4igt har regionen det ekonomiska resul
tatansväretjsäger dom att för att uppnå den planerade vinsten 
så blir det bara råd med tre dagars julför~tärkning,jaa••••• l 

2.Samrådandet. 

Beslutan,de f6retagsnämnder skall inrättas pI alla nivåer och på
I	 de arbetspia*ser där det finns minst 50 anställda. Det innepär att 

förutom Täby 1 får Åkersberga en sådan nämnd. , 
I dessa nämnder skall beslutas all t det som ligger inom respek-" 
tive chefs befogenheter.Naturligtsvis (:) har Postverket utslags
röstenoch alltså majoritet. 
De frågo~ som är förhandlingsbara skall det inte samrådas om. 
Här' är gränserria' .11't~t oklara ännu pga den nya s.k ~32-lagen. 

3.Fackets organis,ation. 

Av~elning '3001 komme'i" i stort att behålla sin nuvarande org,dvs 
Klubb Täby,Sollentuna,Järfälla kommer att vara kvar.Däremot mls~e 
det:.självklart. bli ett samarbete mellan klubbarna inom områqes-' 
fÖrV.E~.· annanf8rändring blir att t.ex vår klubb får flera' pm att 
förhandiå med,nämligen de på de olika orts- och 10kalpostkontQr 
som 

(\. 

1 L 

; , 

tidigare ingått i Täby fVo. 

Ordlista. 

Regionen omfattar Storstockholm,Söd$~tälje,Norrtälje
 
samt Gotland.
 

Regionen är indelad i 9 områdesför~ltningar: SollentuIia,
 
Stockholm 1,Solna-,.J-ohanneshov,Nacka,Södertälje,Norrtälje,
 
~is~y och Stockholm Ban. . , ,
 
Inom postområdet finns!förutom ett områd~8postkontor(där
 
områdestörv ligger - ex Slt*a) ortspostkontor{e% Täby,

valientuna,Åkersberga,DanderYd~samtlokalEOS tkontor ,( ex.,
 
Djurshol~ 1,Va%holm,Täby' 2,3 osv).
 
Cheferna på. samtliga dessa postkontor skall tiuleras pm.
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1.Nominpr~o.-_~.-l3_tyrelseledamöter 1976-77 

Nominerades till	 kassör Arne Landqvist 
sekreterare Bör§e Anderssom 
vice 'Jrdf Benkt Olsson och Åke Viberg 
revisorer Victor Digermark och Hans Jägroth 

2.Styrelsens r~EE2!ter. 

pY,O-·utr e2E2:Ege n....:. 

Se säeskild aLtikel i tidningen. 

Ecrbundsrådets möte 10 december, 

!lade att b10a välja SFgs ombud. till :!:JO-kongressen. ~ är~vår ordf 
L-Å lrTarren hade nominerat&--men'blBv e-j vald till ombud,det 
blev istället o~df för avde~_ning: 3056 som får representera 
Stoc~holmsa-v-delning3.:rnainom' sektion 3•. , . 
SO'm c:apIJorterats i S"va,ssanst'i;ilfci körnmer L,ars Sandb~rg pga 
pensionerin:j"a'tt avgå som ordforan'de f ',maj, 

Avtalsrådets möte).3~januari" 

hade inte ~å mycket attkOI~ma med.llanva,r'ännu inte klar med 
und'ersok'ningarna om 'utfallet av ';..75 års- avta\ i förhålJande 
tili prisstegring'ar ,andra-~avtal osv. Dessa undersökningar skall 
lig ~'a ttl'l grund för ev, förhandlingar om justeringar av 
-76 års löner. 
I debatten yttrade undertecknad att man redan av-nu kända 
prisökning~r~u~fallet avandra avtal (övriga LO~s t.ex) måste 
dra slutsats~m.'att för'bund·et skall begära höjning av -76 års 
löner,oqh f ö:,:,e s l og därför att, avdelningen skulle ställa sig 
bakom ett uhal::..ncJe från ,avd 1074 i Göte-bQ-rg.Detta kräved 
250~-/mån generellt till alla.Hccargamenten mot förslaget var 
fr.a att det är för tidigt att ännu uttala sig i frågan (un
dersökningarna ännCJ. e,i klara),att frågan kommit 'lipp dåligt 
förberedd på mötet och att vi Ilska li ta- till våra förhand

- lare ll •
 

Förslaget till uttalande avslogs •
 

Jultrafiker:..:.. 

Efter en fbrvånansvårt lam debatt i frågan beslBts att ge avdel
_ ,-ningsstyrel;3en fullmakt att genomföra förhandlilngar..:om -76 års 

_. ,iulförstärkning.~, 

Dom fick också i upIJdrag att skioka en Lskr;ive li-s e' och: krit-isera 
_d~ då'liga .löner so;n f~rbu:ldet' g9d~äll't. för, j),llvikarierna.Som 

,	 Viotor Digemark/J'ifacka"som ställt- förslaget,uttryck-te det~"även 
om dcs'sa' inte är Iluulemmar i förbundet så är de-t vårt jobb man 
förhandlar om". 

~p~sam~in?soilli~den~" 

, Den föresla§Ua pro-visoriska ändringen av uppsamlings område
na som Postdierektionen föreslagit (och som inte berör 9?äby), 
har upps};juti is i väntan på att en samrådsgrupp tillsatt:s 
Qch bör,jatarbeta med frågan.Beslöts att godkänna att en 
sam~åd8grupp inrä:ttas där ~eprGsentanter från innerstaden och 
södra förorterna i~eår och att representantskapet eller möten 
m~d berö:1.;da ~=lGtba;:rfår [ungera som aydelnings-st;Yrelsens refe
r € 'nsgrupp. " -. 

forts ••• 



:)i..Jst direkt ionens transporta'l[delning~ 

Chaufförerna d~r vill jU,bl~a för kOmmunikationernas skull,börja 
:>~nare på morgonen o FClr att_göra detta möjligt har man föreslagit 
.3enar'~läggning av brevbäringen Jchdärf8r har avdelningen tidigare 
u~dersökt inställningen till senare inställelsetider hos brevbärarna. 
Rl=oultatet t:l.v denna undersökning blev väl 1itet oklart men . 
gdY väl ungefär 50-50.Nu skall Postverket gå ut till kunderna för 
:.tct undersöm deras inställming till senareläggning av brevbäringnen. 
Det har också diskuterats att dra in,morgmnens brevlådetömning 
t'ch då utnyttja Jen tiden' till andra pos1lrtransporter. 

}!!~!j_~,:t.~t i i31P-k en c 

JO~ arbeysgrupp bestående av Kåre Berlin/Nacka,K.A.H Andersson/Sth 27 
G0.h .Jan N:lsson/1.3andhagen tillsattes för att ~ämföra de nya data
" '.stor-Uq med grundmaterialet (driftstatistiken) på ex. vis fyra kontor 
-.,i'wm Q.vo.elningens verksamhetsområde. ' 

S~~arlördagarna~ 

{\.'iidulningsstyrelsen fick som vanligt i uppdrag att tillskriva 
J.'os-t;d::"rektionen för att kräva instiilld brevbiiring under sommar
l:~;rclagaTnao 

.0::~~:''p~_orsbanden 

v~löst8 an häftig debatt. 
Orsak~n till detta var att Klubb Sth Ö på egen hand begärt före
G~lue hos Arbetsmarknadsdepartementet för att diskutera laglig
,i~-i;8n i att tvingas till gxb-öt utöver de andra 200 tim.Repsakpet 
«::t';"-:;s'3rade hårt (genom att godkänna avdelnings styrelsens hand
~_[~gLing av frågan samt genom att anta ett uttalande) detta agerande 
eftersom det sätt som man tagit upp frågan på och drivit den 
scridel' mot vad stadgarna anger som klubbarnas uppgifter:"ärenden som 
berör andra än klubbens egna medlemmar,skall hänskjutas till avdel
nil1g3styrelsen" c Han kritiserades för att man alltför sent informerat 
aVCLe::Lningsstyrelsen och då krävt, att denna'skull~ ställa sig i 
s~etsen för uppv~ktningen,Det~agjorde'avdelningsstyrelsen inte. 
S8illtidigt förbjöd man,med hänvisning till stl'l.dl:garna, klubben att 
su~a ~ppvaktningen,Denna gjordes,men inte i klubbens namn,utan 
30;::1 !len grupp brevbärare" som ,det stod i DN:s referat, 

~är sedan frågan om en demonstration i gxb-frågan kom upp till 
ber~ndling så avslogs förslaget utan någom egentlig diskussion. 

'L r.fTo~?--oner till LO-kongressen. 

J>t Rtort antal motioner hade inliimnats, fr. a från Klubb Poststyrelsen/ 
C'i.rot r 
JL ~Jom t::'.llstyrktes av repskapet be'handlade bl.a : minskad öt, ökad 
d~~okrQti i facket,företagshälsoyårdens överförande i samhällets 
_'''8':L,tandläkarbesök på arbets-Cid,protest mot nuvarande skatteregler
vJ~c~etning av avdragsrätten, höjd företags- och vinstbeskattning m,m. 
I:?n SOJll vill titta närmare på motionriia kan viinda sig till under
G2cknad eller någon i klubbstyrelsen. 

/JÄ 
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