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Det här är den första tidningen 
som är skriven och publicerad 

av arbetare själva här i  
Slakthusområdet.

Vi är ett antal personer som jobbar på olika företag, 
tjejer och killar, med olika bakgrunder och livs-
erfarenheter, som valt att gå samman och skriva 
den här tidningen.

Det vi har gemensamt är att vi ser behovet av en 
arena för oss charkuteriarbetare att kunna öppna 
upp för diskussion och dela med oss av åsikter och 
problem, som inte bara rör våra egna fabriker, utan 
området i stort. Frågor som berör oss alla och som 
bara kan föras upp i ljuset om vi som jobbar på oli-
ka arbetsplatser knyts närmare varandra. Den här 
tidningen är ett försök till det. Vi inser nämligen att 
flera av de problem som finns på våra jobb inte kan 
lösas genom samtal med cheferna, utan kräver en 
bredare organisering och nya metoder där vi själva 
jobbar fram positiva sätt att lösa dessa på, utifrån 
våra egna förutsättningar.

Den här tidningen är en partipolitiskt obunden 
klassröst, som är till för att stärka oss som kollektiv 
gentemot arbetsgivarna. Vi kommer därför också 
att belysa frågor om jämlikhet och jämställdhet, 
inte som en moralisk pekpinne, utan snarare utifrån 
övertygelsen om att rasism och sexism enbart tjänar 
cheferna genom att hålla oss arbetare splittrade.

För att den här tidningen ska bli en röst för oss som 
arbetar i Slakthusområdet så krävs det att fler som 
jobbar här deltar (dock inte tjänstemän, arbets-
ledare eller arbetsgivare, dessa får använda sig av 
sina egna kanaler). Vi kommer ta in insändare och 
debattartiklar som skickas till vår mail:  
vaccslappet@gmail.com. Man kan skriva om vad 
som helst relaterat till jobb, saker rörande området 
i stort eller inlägg i en pågående samhällsdebatt. 
Rent rasistiska, homofobiska eller kvinnofientliga 
texter kommer vi dock ta oss friheten att sålla bort 
omgående.

Namnet Vaccsläppet är temporärt och vi är öppna 
för förslag och åsikter, så skriv!

Till sist vill vi nämna att anledningen till att ingen 
går ut med sina riktiga namn i tidningen är för att 
vissa av oss kan jobba under osäkra anställnings-
villkor eller inte vill att cheferna ska veta om vår 
inblandning, därför skrivs alla artiklar under  
pseudonym.

Med vänlig hälsning,
Vaccsläppets redaktion

INNEHÅLL
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VACCSLÄPPET  

BEHÖVER  
DIN HJÄLP

med att nå ut med tidningen till alla 
arbetsplatser i Slakthusområdet.  
Vill du vara med och sprida den?  

Bli distributör idag!
Maila vaccslappet@gmail.com för 

mer information.
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i månaden per kvadratmeter. 

För ett levande nytt industriområde 
som utvecklar livsmedelsindustrin i 
Stockholm krävs plats för föreningsli-
vet, arbetarorganisationer och utrym-
me för att utveckla nya idéer. Kravet på 
marknadshyror kan bara vinstdrivande 
aktörer möta. Det vore ett bakslag för 
allt det som just nu sker i Slakthusom-
rådet med nystartade idrottsföreningar, 
studieverksamhet, svensklektioner för 
arbetskamrater från Polen, tidningen 
som ni läser och de politiska möten 
som hålls, allt på en ideell grund av 
vanliga köttarbetare. Sådant måste få 
plats i det nya Slakthusområdet.  

Det är helt klart att kommunen bara 
går företagens ärenden i fråga om 
flytten till Larsboda och att behovet 
av ett Arbetarnas Hus därför blir ännu 
större. Vi måste ställa krav på politiker 
och byråkrater, samtidigt som vi måste 
fortsätta kräva att våra åsikter ska tas 
in i utformandet av området i sin helhet

Egon  

Vaccsläppet har ända sedan starten 
bevakat frågan om slakthusflytten 
till Larsboda.  I nr 2 2015 intervjuade 
vi den då projektansvarige, Sassan 
Sanjari. Vi lämnade intervjun med en 
känsla av att det här fanns möjligheter 
för en standardupprustning av våra 
arbetsplatser och möjlighet för initiativ 
underifrån att utveckla ett levande 
område (såklart med medvetandet och 
erfarenheterna av att politiker och 
tjänstemän kan vara lena i käften men 
att det sedan utformas annorlunda). 
Vår kritik i den artikeln byggde på 
bristen på information ner till fabriks-
golven och att vi inte involverats som 
arbetare i processen kring hur det nya 
området utformas.

I våras tog kommunfullmäktige inrikt-
ningsbeslut om flytten. Även Knegar-
kampanjen aktiverade sig då och skrev 
brev direkt till beslutsfattande politiker 
om behovet av att facken i området får 
säga sitt om utformningen och att det 
behövs ett Arbetarnas Hus i nya Slakt-
husområdet. Men inget av partierna i 
kommunen tog ställning för arbetarna 

i Slakthusområdet och behoven som vi 
har. 
 Sedan dess kan man inte heller säga 
att informationsflödet blivit bättre. Vår 
möjlighet till delaktighet är fortfarande 
lika med noll. 

Än värre är nu att även möjligheten för 
utveckling av gemensamma utrymmen 
och mötesplatser verkar ha försvunnit 
och de föreningar som finns i området 
för tillfället troligen kommer ha väldigt 
svårt att få lokaler i det nya området, 
sett till de hyresnivåer staden beräk-
nar. Ett Arbetarnas Hus kommer att bli 
väldigt svårt att få till.

Ska anställda och och ideella förening-
ar betala marknadshyror?

Inga gemensamma utrymmen planeras, 
såsom mötesrum och lokaler, förutom 
de som företagen beställer, och för 
de föreningar som finns så kan man 
beställa kontor och liknande men vi 
blev varnade för att det kommer att 
utgå från marknadspriser vilket den 
ansvariga uppskattade till runt 1 500 kr 

Blir det nya området  
bara på företagens villkor?

Den 31 mars kom Livs och arbetsgi-
varna i Livsmedelsföretagen överens 
om att acceptera medlarnas förslag på 
nytt avtal, bara några timmar innan det 
gamla avtalet gick ut.

Som vanligt, sedan tjugo år tillbaka, 
samkördes förhandlingarna med de 
andra industrifacken (IF Metall, GS, 
Unionen och Sveriges Ingenjörer). 
Däremot sprack samkörningen med 
de andra LO-facken i år. Några av dem 
vill inte låsa sig vid industrifackens 
resultat (det så kallade ”märket”) som 
man var rädd skulle bli för lågt och inte 

gör det möjligt med den speciella sats-
ningen på lågavlönade undersköterskor, 
som Kommunal slogs för.

Livs och de andra industrifacken kräv-
de löneökningar på 2,8%. Men eftersom 
arbetsgivarna ville hålla sig under 1% 
så låste sig förhandlingar och man var 
tvungen att kalla in medlare. Resultatet 
blev så här:

• Avtalet är på ett år: från 1 april 2016
   till 31 mars 2017.
• Lönerna höjs i genomsnitt med 2%. 
  Det motsvarar i genomsnitt 2,94 kr

LIVSMEDELSAVTALET
   mer i timmen.
• Alla garanteras minst 1,47 kr mer i
   timmen (den så kallade ”stupstock
   en”) – om inte ”de lokala partnerna
  överenskommer om annat”.
• Ytterligare 0,2 procent avsätts till
  deltidspension.

Ska man vara nöjd? Nej knappast, 
men med tanke på att prisökningarna 
(inflationen) är låga så blir det ändå 
några fler kronor över när falukorven 
är betald.

Mackan
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Inför den LO:s kongress 17-20 juni, är 
vi två livsklubbar i Slakthusområdet i 
Stockholm som har skrivit tre motio-
ner för att åtgärda problem som vi ser i 
vår fackliga vardag: 
bemanningseländet med otrygghet och 
press på allas arbetsvillkor 
omöjligheten att ta till konflikt för att 
hejda avtalsbrott och även flytta fram 
våra positioner och förbättra villkoren 
behovet av en alltigenom fackligt ägd 
och kontrollerad A-kassa eftersom vi 
har fått klart för oss att en stor del av 
löneutrymmet skickas direkt till staten 
som till stor del kontrollerar A-kassor-
na. Vi har alltså bundit ris åt våra egna 
ryggar och bestämmer vare sig avgif-
terna eller utbetalningsvillkoren. 
 
Förbundsledningen har inte bara avsla-
git motionerna, de har dessutom använt 
argument som är direkt tagna från ar-
betsgivare och statsbyråkrater. Och det 
stannar inte vid det, utan motionerna 
stoppas också från att nå ombuden som 
kommer till LO-kongressen. 
 
Men vi tycker att det är orimligt att vi 
som finansierar LO:s hela existens och 
verksamhet inte kan göra vår röst hörd 
på kongressen. Vi anser att de problem 
vi tar upp behöver diskuteras i hela den 
fackliga rörelsen.  
 
Vi har därför besvarat förbundets tre 
avslag till oss och vill informera alla 
arbetskamrater på övriga firmor för vi 

vill ha en generell diskussion om vad vi 
ska ha facken till och vad våra uppgif-
ter är. 
 
Hela materialet har knegarbloggen 
https://knegarkampanjenslakthuset.
wordpress.com/ låtit publicera, men 
här kommer tre korta utdrag som 
smakprov: 
 
”Är Livs förbundsstyrelse medveten 
om hur bemanningsfrågan har han-
terats – och till viss del ännu hanteras 
– konkret, av fackliga företrädare ute 
på arbetsplatserna? För många förtro-
endemän upplevs inhyrda enbart som 
ett problem. När inhyrda från Student 
Consulting (som var medlemmar i 
Handels) ville ta sig in på klubbmöte 
på Coop i Upplands Bro, då blev de 
stoppade. T.o.m. strejkledningen för 
den år 2009 utkämpade vilda strejken 
på Systembolagets lager (Lagena) i 
Jordbro, som drev krav på förbud av 
bemanningsföretag, medgav att de 
inte fick med sig deras inhyrda fullt 
på sin sida (i bristen på lyhördhet). I 
LO:s kurser om ”bemanningsfrågan” 
behandlas de inhyrda som ett objekt 
för ordinarie personalens fackklubb att 
”reglera”, medan frågan om inhyrdas 
egna organisering sätts på undantag.” 
 
” Vi vill ha en grundläggande föränd-
ring för vi tycker inte att det gynnar 
medlemmarna att vi inte äger våra 
egna A-kassor. Det är tex så att om en 

förtroendevald eller medlem förlorar 
jobbet pga att man varit obekväm på 
arbetsplatsen så måste hen ta vilket 
jobb som helst som Arbetsförmedlingen 
pekar på, för att inte förlora A-kassan. 
(…) Problemet är [också] att A-kassorna 
kollektivt subventionerar staten med, 
i runda slängar 11 miljarder /år. Det 
är alltså vårt förhandlingsutrymme 
vid avtalsförhandlingarna som ges till 
direkt till staten” 
 
”Det är sällan nu för tiden som chefer 
stelnar till av skräck när de hör en 
facklig representant redogöra för pa-
ragrafer i kollektivavtalet. En numera 
pensionerad ombudsman för Livs suck-
ade över sin maktlöshet i MBL-för-
handlingar om planerade försämringar, 
han sade ’Jag har ingen makt om inte 
folk sätter sig, folk  fattar inte längre 
att de måste sätta sig!’. Men hur ofta 
uppmanas vi ute på arbetsplatserna att 
ta strid mot försämringar? Hur hårt 
jobbar vår fackliga organisation för att 
radikalisera arbetarkollektiven? Inte 
speciellt hårt. Medan våra arbetsgi-
vare planerar krigsstrategi sitter våra 
ombudsmän och funderar på om de ska 
äta wienerbröd eller hallongrottor till 
kaffet.” 

 
Livs-klubbarna på 

Gudruns och Nybergs Deli 

VÅRA MOTIONER 
STOPPAS ATT NÅ LO!
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Tisdagen 10 maj hölls ett öppet möte 
i Björkhagen om TTIP (transatlan-
tiska partnerskapet för handel och 
investeringar), ett frihandelsavtal som 
håller på att utarbetas mellan EU och 
USA. TTIP ska enligt förespråkar-
na underlätta handel mellan EU och 
USA, och därigenom få båda parters 
ekonomier att växa kraftigt och skapa 
nya arbetstillfällen. Det påstås att EU:s 
BNP skulle öka med 1000 miljarder 
dollar per år om avtalet genomfördes. 
När ett liknande avtal genomfördes 
för Kanada, USA och Mellanamerika 
(NAFTA, North American Free Trade 
Agreement), ledde det dock i många 
fall till mer exploatering av naturen, en 
försämring av arbetsrätten, urholkad 
demokrati och minskad suveränitet. 
TTIP-avtalet har kritiserats på grund 
av det enorma hemlighetsmakeriet 
kring det, och kritikerna har menat att 
det kommer få allvarliga konsekvenser 
för arbetsrätten, miljön, djurskyddet 
och regleringar för att skydda männ-
iskors hälsa. Stora delar av avtalet har 
läckts till Greenpeace i Nederländerna, 
och dessa delar bekräftar många av 
farhågorna.

På mötet i Björkhagen presenterades 
kritiken mot avtalet av representanter 
för Jordens Vänner, 6F-fackförbund i 
samverkan (en samarbetsorganisation 
som består av Byggnads, Elektrikerna, 
Fastighets, Målarna och SEKO) samt 
Jens Holm, vänsterpartistisk riksdags-
man.

Förslag på mellanrubrik: Livsmedels-
produktion och naturgas 
De tre föreläsarna berättade att avtalet 
kommer gynna amerikanska jord-
bruksindustrin i konkurrensen med 
den europeiska, eftersom USA har 
mindre regleringar gällande miljö, 
djurskydd, användning av tillväxthor-
moner med mera. Även jordbruks-
producenter i andra, fattigare delar 
av världen kommer att missgynnas i 
konkurrensen mot amerikanska produ-
center på EU:s marknader.

En förhoppning från EU:s sida är att 
avtalet ska göra Europa mindre beroen-
de av rysk naturgas, men det kommer 
innebära att EU istället importerar 
amerikansk naturgas, framställd ge-
nom s.k. ”fracking”, vilket har oerhört 
stora negativa konsekvenser för miljön. 
Det riskerar också att leda till att EU 
låser fast sig i ett beroende av fossila 
bränslen och på så sätt ökar den globala 
uppvärmningen.

Förslag på mellanrubrik: Överstatliga 
företagsdomstolar 
En av de saker som TTIP-avtalet 
kritiserats hårdast för är att det avser 
inrätta ett system där företag kan stäm-
ma stater som inför regleringar som 
minskar deras vinstmöjligheter. Det 
innebär att om lagstiftning avsedd att 
skydda t.ex. arbetares rättigheter, eller 
miljön, minskar möjligheterna att göra 
vinst så kan staterna som inför regle-
ringarna tvingas betala skadestånd till 
företagen. 

Den första varianten av detta system 
kallades ISDS (Investor State Dispute 
Settlement) och fick så hård kritik att 
det ändrades. Det nya systemet kall-
las ICS (Investor Court System), men 
enligt de flesta oberoende bedömare 
är skillnaden mellan de två liten. Ett 
system av detta slag kan leda till att 
politiker undviker att överhuvudtaget 
genomföra lagstiftning till skydd för 
arbetstagare, konsumenter och miljö, 
av rädsla för att bli stämda.

Förslag på mellanrubrik: Hemliga rum 
Vänsterpartiets Jens Holm, som sitter 
i riksdagens utrikesnämnd, berättade 
att inte ens han får läsa alla dokument 
rörande avtalet. Han får läsa ”de flesta” 
dokumenten, men då måste han göra 
det i ett hemligt rum dit han inte får ta 
med sig kamera eller penna och papper. 
De färdigförhandlade TTIP-dokumen-
ten får han bara läsa i ett lika hemligt 
rum i Bryssel, med samma begräns-
ningar. De går inte att läsa någon 
annanstans. Hemlighetsmakeriet kring 

avtalet är alltså enormt. Det är svårt 
att undvika frågan hur demokratiskt 
det är att medborgarna inte ens får ta 
del av det avtal som deras folkvalda 
politiker ska klubba igenom. Hur ska 
de då kunna diskutera, debattera eller 
ifrågasätta politikernas beslut innan 
det redan är ett faktum?

Jens Holm beskrev hur avtalet gyn-
nar storföretagen på medborgarnas 
bekostnad i två steg. Det första kallade 
han ”dörrvaktaren”. Det innebär att 
en grupp intresseorganisationer, de 
flesta från industrin, ska ”analysera” 
nya lagar på EU-nivå, eller federal 
nivå i USA, innan de genomförs. Det 
ger dessa intresseorganisationer stora 
möjligheter att förhala eller kasta grus 
i maskineriet för ny lagstiftning som 
de anser inte gynnar dem, innan den 
ens blivit verklighet. Den andra nivån 
kallade han ”utkastaren”, och det är 
ICS, Investor Court System, som ger 
företag möjlighet att stämma stater 
som genomför lagar avsedda att skydda 
medborgarna, men som minskar före-
tagens vinst.

Förslag på mellanrubrik: Ljus på avtalet 
behövs

Både EU och USA försöker driva 
igenom detta avtal, som har stora 
konsekvenser för oss medborgare, 
och särskilt för arbetare, så fort som 
möjligt. Därför är det extra viktigt att 
det kommer upp till debatt och inte får 
genomföras i tysthet som toppolitiker-
na och industrin vill. 
--- 
Skiftet driver en kampanj för att lyfta 
upp kritiken mot TTIP i ljuset: http://
skiftet.org/nyheter/2016/05/ttip-van-
tas-misslyckas-efter-omfattande-lackor

Goomba

TTIP - ett handelsavtal som hotar  
arbetares rättigheter?
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När man håller på med baljorna i kylen 
dyker det ofta upp baljor märkta med 
företagsnamn på firmor som man 
jobbat på, eller känner igen och nu dök 
det plötsligt upp en balja märkt med 
Apes. En firma som man inte hört om 
så väldigt. Den slog väl igen nån gång 
på 80-talet? 
 
Nyfikna som vi är letade vi reda på en 
person som jobbat där för att fråga lite 
om hur det var. 
 
Vi träffar Kenta Pettersson på ett fik 
i Globen. Han jobbar nu som styckare 
på bandet på lill-Mårten men hans 
karriär började en gång på just Apes. 
Det här var på 80-talet och han hade 
tidigare jobbat som målare men kunde 
inte fortsätta på grund av allergi mot 
bly (de hade inga ansiktsmasker när 
de jobbade). Efter att han hade kommit 
tillbaka från lumpen fick han ett tips 
om att man lätt kunde få jobb i Slakthu-
sområdet av en polare och hamnade då 
på Apes. 
 
På den tiden låg Apes där Olle Nybergs 
har sina nya lokaler på Hallvägen. Där 
jobbade 11 styckare och man gjorde ca 
500 grisar per dag. Tempot var tufft 
och grisarna fick man dela för hand 
men Kenta verkar ha trivts bra där 
under de tre år han var verksam. 
 
Till en början fick han jobb som 
packare men på den tiden plockade 
man upp packare för att få lära sig att 
stycka som lärling (med lärlingslön), 
tills gubbarna på bandet sa att man var 
tillräckligt bra. Då kunde man få ta del 
av det gemensamma ackordet. Här ska 
tilläggas att vi efter denna intervjun 
talade med en annan person som också 
jobbat på Apes fast under 70-talet. Han 

känner igen lärlingsmetoden, som han 
själv gått igenom, men menade på att 
många fick vara lärlingar längre en vad 
som kanske hade behövts då styckarna 
inte vill förlora andel av ackordet och 
därför inte godkände i tid. 
 
Däremot verkar relationen mellan 
styckare och packare ha varit bättre än 
på många andra firmor. Kenta säger att 
man höll ihop och hjälpte varandra på 
Apes, fast packarna hade en lägre lön. 
Och sammanhållning var något som 
var närvarande på firman generellt. 
 
- Det var annorlunda då, mer kamra-
tanda, och det hända alltid något galet. 
Vi var unga rastlösa själar. 
 
Till exempel brukade vissa slänga mat 
till fiskmåsarna på kajen och skjuta 
dem med luftgevär. Vid ett tillfälle rå-
kade en person, vi nämner inga namn, 
skjuta Kenta i vaden varefter chefen 
oroligt sa till honom när han skulle 
till sjukhuset ”Säg fan inte att du blev 
skjuten här!”. Sjuksköterskorna skrat-
tade bara åt honom när han - på frågan 
hur det gått till - sade att han lyckats 
skjuta sig själv. 
 
Han berättar hur arbetskamraterna 
brukade hänga efter jobbet och dricka 
bärs, antingen på Jägaren eller i nån 
park. Men det var inte bara efter jobbet 
som det dracks. Det fanns en annan 
tolerans för alkohol under arbetstid så 
länge man klarade av att jobbet. Men 
ibland skickade chefen Jerka hem en 
och annan som fått i sig lite för myck-
et öl under lunchen på värdshuset 
bredvid. 
 
- Nackdelen var att det var lite för 
mycket krök och att många senare söp 

ner sig, förklarar Kenta. 
Han försökte själv ta sig från området 
ett tag och tog jobb som brevbärare 
men det höll inte så länge efter att han 
hamnat i bråk med postmästaren och 
sa upp sig där. Efter det tog han jobb 
som styckare på Busslers. 
 
Förutom Apes och Busslers så har han 
jobbat ett tag på Rimfood men säger 
att ”aldrig mer”, det för det var ingen 
ordning alls på bandet och bitarna 
kom konstigt vilket gjorde allt onödigt 
svårt. När han senare började jobba på 
sågen på Lagerström skrek de nerifrån 
bandet att det gick för fort, trots att han 
ansträngde sig för att jobba långsam-
mare än han var van vid. 
 
Trotts det hårda tempot så trivdes Ken-
ta bra på Apes. Han kunde tjäna mellan 
24-25 000 i månaden på ackordet (det 
är vad många tjänar idag) och han 
menar på att det inte var mycket svarta 
pengar - vilket ju var vanligt i området 
på den tiden. De hade en fackklubb med 
ordförande som höll alla papperna i sitt 
skåp, fast när det var fackmöten så kom 
alla, även om det låg utanför arbetsti-
den. 
 
Efter att vi druckit upp vårt kaffe och 
tagit farväl så tänker vi att det måste 
finnas många mer berättelser från an-
dra firmor som funnits liggandes bland 
de som arbetar i Slakthusområdet. 
Dessa vill vi ha tag på och skriva om. 
 
Kenta träffar vi förhoppningsvis igen 
nånstans i området. Det brukar vara så.

 
 

Egon och Twin Peak

Firmor Från Förr 
- Apes
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Ingången till Slakthusområdet var lätt att 
identifiera. Det står med stora bokstäver 
över grinden vart man har kommit. Vägen 
dit var lite krångligare. 

Nattåget från Norrland med obekväm sitt-
plats som det inte gick att sova i. Hade inte 
råd med sovkupé. Arbetsförmedlingen be-
talade bara sittplats. En bra stunds betrak-
tande av trafiken och trafikljusen utanför 
T-Centralen. Helvete vad mycket folk och 
bilar. Mer av bådadera än i hela byn hem-
ma. Någon visade sedan den gröna tunnel-
banan som ledde mig fram. 

 
Att få jobb var inget problem i början på 
80-talet. Först som packare på Fyra Styck-
are innan man hittade vidare. Bostad löste 
sig direkt med. En tvåa i Brandbergen till 
att börja med. Allt var lite bättre förr. Man 

kunde välja och vraka både bland lediga 
jobben och lediga bostäder. 

Kastar fimpen och släpar mig fram mot 
gamla Fyra Styckare. Inte mycket kvar av 
det gamla och fina. Till och med Freddans 
restaurang har blivit en bisarr nattklubb 
med takterass! Stannar en stund och vilar 
mitt onda ben. 

Livets stormar har slitit en både till höger 
och vänster sedan man första gången klev 
genom grindarna. Barn, skilsmässor, olika 
lägenheter, hus i Huddinge, resor i världen, 
pubar och danshak. Den fasta punkten 
som man alltid återvänder står man på just 
nu. Mitt på slakthusområdet. Ingången var 
inte svår att hitta.

Hur fan tar man sig ut? 

Styvbjörn Nacke

En packares tillbakablick
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De 30 mars varslade Findus i skån-
ska Bjuv om nedläggning. 450 livs-
medelsarbetare ska förlora jobbet. 
En toppmodern fabrik samkörd med 
norra Europas största automatiserade 
fryslager, båda uppbyggda i samarbete 
med kommunen i skånska Bjuv, kan 
komma att monteras ned och skeppas 
till kontinenten alternativt tömmas 
och ställas att rosta tillsammans med 
frysanläggningen.

Ägarna Nomad Foods sa att de ska 
centralisera och skaffa sig skalfördelar 
på en internationell, konkurrensutsatt 
marknad. En av storägarna bakom 
Nomad Foods, den svenska pensions-
fonden Första AP-fonden, sa ingenting. 
Livsmedelsarbetarförbundet sitter 
fortfarande i förhandlingar, näringsmi-
nistern ville ha en förklaring. 

Vad var det egentligen som hände?
Findus var ett från början svenskt 
företag som bildades 1941 då Marabou 
(svensk-norskt) köpte Skånska Frukt-
vin- & Likörfabriken som startats i den 
skånska fruktmyllan 1903. Marabou 
sålde sen Findus till det multinationella 
bolaget Nestlé 1962, och sedan dess 
har Findus varit en del av det globala 
livsmedelskapitalet. 

Sedan år 2000 har Findus köpts och 
sålts många gånger av globala finans-
aktörer som opererar inom livsmedels-

branschen och det har ägts av invest-
mentbolaget EQT, investmentbolaget 
FoodVest Ltd, equity-firman Lion Ca-
pital och köptes så sent som i november 
2015 av Nomad Foods Europe. 

Nuvarande ägaren Nomad Foods är 
Västeuropas största bolag vad gäller 
fryst mat och är registrerat i ett skatte-
paradis, Brittiska Jungruöarna. De har 
ca 4300 anställda i 15 olika länder och 
10 egna fabriker. Nomad Foods säljer 
varor under varumärkena Findus, 
Birdseye och Iglo. Ägarstrukturen 
kring Nomad Foods består av ytterliga-
re ett lager finansaktörer där den statli-
ga pensionsfonden Första AP-fonden är 
en av de större ägarna.

Köpte Nomad Foods Findus för att 
lägga ned fabriken?
Enligt Findus VD så både förvärva-
de och lägger ägarna ned Findus för 
att ”skapa viktiga synergieffekter på 
en marknad som alltmer präglas av 
stenhård konkurrens och minskade 
marginaler”. Nomad Foods köpte med 
andra ord bara varumärket, medan 
själva Findus-fabriken ligger ”för långt 
bort”. Nomads anser antagligen dessut-
om att den är för dyr i drift med tanke 
på att löner och rättigheter i Sverige 
ännu inte pressats ned till den nivå som 
finns i Sydeuropa efter alla ”krispaket” 
och ”frihandelsavtal” som slaktat löner 
och villkor.

Vilka alternativa lösningar presente-
rades?
Efter nedläggningsbeskedet höjdes 
många upprörda röster och de anställda 
protesterade. Men om någon ska ta över 
Bjuv-anläggningen måste de såklart 
kalkylera med Nomad Foods som kon-
kurrent med deras stordriftsfördelar 
och låglöneanläggningar på kontinen-
ten. De politiska partierna och facket 
har dessutom visat sig helt tandlösa. 
Regeringen har hyttat med näven men 
har ingen trovärdighet. De har sedan 20 
år tillbaka anslutit sig till fri kapitalrör-
lighet inom EU och även till alla förbud 
som EU instiftat mot ”konkurrens-
hinder”. Från det hållet kan man med 
andra ord inte vänta sig några åtgärder, 
bara prat. Vänsterpartiet tyckte att att 
Första AP-fonden ska sälja sina aktier 
i ägarstrukturen bakom Nomad Foods. 
Men frågan är väl om ett ägarbyte av 
aktier i toppen av pyramiden på något 
sätt förändrar marknadsläget för bo-
laget? Och hur kommer de anställdas 
och livsmedelskonsumenternas behov 
och intressen in i bilden vid en sådan 
operation? 

Regionalt gav socialdemokraten som är 
ordförande för Region Skåne uppdrag 
åt det egna investeringslockarbolaget 
Invest in Skåne att ”överblicka mark-
naden”. Han tyckte att det finns bra 
förutsättningar för livsmedelsproduk-
tion i Skåne med kunnig arbetskraft 

JOBBARNA PÅ FINDUS 
ÖVERGIVNA!
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och mycket bönder. Konstigt vore det ju 
annars efter drygt 100 år av industriell 
produktion av livsmedel… 

Problemet är väl att dessa förutsätt-
ningar inte spelar någon roll längre för 
det globala livsmedelskapitalet utan att 
det är storskalighet och låga löner som 
avgör var och på vilka villkor produk-
tionen sker. Varje ”ny industriaktör” 
som Invest in Skåne hittar, kommer att 
kräva omförhandling av alla villkor, det 
kan man lugnt räkna med. 

Livs och LO har stängt in sig. 
De hölls en manifestationen i Bjuv den 
9 april mot nedläggningsbeslutet och 
då uppträdde de nationella ledningarna 
för facken. Men vad angav de för väg 
framåt? LOs ordförande Thorwaldsson 
hyllade konkurrensen och uppmanad 
Bjuv-borna att fortsätta vara arga på 
Nomad Foods men inte på de globalise-
rade villkoren som skapat situationen.  
Livs nationella ordförande var inne på 
samma sak: – Vi kommer att fortsätta 
att kräva att Findus ska vara kvar. Om 
ägarna inte vill, så sälj det då till någon 
som vill driva det i Bjuv. Jag kan säga 
att det finns intressenter, så vi ser inte 
slaget förlorat, sa Livsmedelsarbeta-
reförbundets ordförande Hans-Olof 
Nilsson.

Men sen dess har de suttit i förhand-
lingar om varslet. Det enda som sipprat 

ut är ett erbjudande från företaget om 
avgångsvederlag och att facket an-
mält företaget för dålig krishantering. 
Kommunen verkar helt ha gett upp 
och raggar bara nya intressenter och 
”ersättningsjobb”.

Kunde livsmedelsarbetarna agerat 
annorlunda?
Det som händer på Findus i Bjuv är 
vare sig något nytt och inte heller sker 
det för sista gången, om det inte dras 
igång en beslutsam och ny arbetarrö-
relse för en helt annan ordning.  

De senaste tjugo åren har liknande ned-
läggningsvarsel följts av likadana mani-
festationer på stadstorg efter stadstorg 
med ministertal och påföljande namn-
insamlingar och påtryckargrupper, 
men utan ett enda positivt resultat. 

Findus i Bjuv fogas nu till raden av 
utflyttar och nedläggningar; Ericsson 
i Norrköping, Gislaveds däck, SAAB 
i Trollhättan, Northland Resources i 
Pajala mfl mfl. Varje gång har facken 
efter att talen klingat av, blivit mangla-
de bakom tystnadens och förhandlings-
sekretessens murar och kommit ut med 
avgångsvederlag och omställningsstöd 
till bygden. Och aldrig har vare sig pro-
duktion eller arbetsvillkor räddats. 

När blir det dags att ställa frågan om 

inte arbetarna själva måste ta komman-
dot när sådant här händer? Vad vad tex 
hänt om livsklubben på Findus i Bjuv 
uppmanat alla fackliga medlemskam-
rater i landet att ta fajten med bolags-
makten, och börja visa sin verkliga 
styrka i handling? Vad skulle hänt om 
en våg av arbetsplatsbaserade aktioner 
rullade genom hela landets livsmedels-
industri? Varför prövades inte mask-
ningar och blockader? Varför diskute-
rades inte ett personalövertagande av 
fabriken? När ska man ta itu med frå-
gan om strejkvapnet? Att inte få strejka 
när arbetsgivaren schappar eller byts 
ut gör de anställda helt skyddslösa! Och 
vad hade sagt från talarstolen om livs-
medelsarbetare själva samlats till ett 
landsmöte om Findus framtid och om 
villkoren i Europa livsmedelsindustri? 
Skulle man fått med sig Findus-anställ-
da i andra länder? 

Att de här frågorna inte ens florerade 
i debatten är ett stort underbetyg till 
fackledningarna som än en gång över-
givit sina uppdragsgivare, dvs medlem-
marna. 

Annika 
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I slutet av november bildades en ny idrotts-
förening för knegare i Slakthusområdet 
- Arbetarnas Idrottsförening Slakthusområ-
det som förkortas AIFSHO. 

Föreningens syfte är att skapa en grund 
för arbetare med olika idrottsintressen att 
kunna utöva dessa tillsammans med sina 
kamrater på området. Initiativet kommer 
från Crister Twedberg som jobbat i Slakthu-
sområdet i många år och länge sett behovet 
av att starta upp något liknande.

Inledningsvis håller en dartförening på att 
startas upp med egna dart-tavlor och en 
”hemma-arena” på Ölstugan vid Gullmars-
plan där vi kommer kunna hålla till under 
veckodagar så länge inte Hammarby spelar 
hemmamatch. Planen är att samla de som 

är intresserade på tisdagar efter jobbet 
där man får kasta mot varandra, och där 
de bästa får representera AIF under kom-
mande ligamatch. Vilka som tävlar kommer 
därför att variera under året.

Det finns också intresse för att starta upp 
löpning och kanske kickboxningsverksam-
het. Även ett korplag i fotboll ses som en 
möjlighet framöver, men det kräver såklart  
tillräckligt många intresserade för att det 
ska vara möjligt att upprätthålla ett fullt lag.

För den som är intresserad av föreningens 
verksamhet i allmänhet, eller av att starta 
upp någon verksamhet inom föreningens 
ram, så kan en ta kontakt via mailadressen 

arbetarnasidrottsforening@gmail.com

ARBETARNAS IDROTTSFÖRENING 
I SLAKTHUSOMRÅDET BILDAD

1a maj 2016

Aktiva inom Knegarkampanjen Slakthusområdet var med och störde Nord-
iska Motståndsrörelsens marsch i Borlänge. På plakaten protesterade de 
både mot nazisterna, den svenska regeringen och EUs politik. Fler  arbetar-
kollektiv borde göra samma sak och inte låta sig splittras av högerradikaler 
som hatar arbetarrörelsen.
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SLAKTISKRYSSET

Vågrät

4. Billigare träning
7.  Chefen skickar dit dig  
 för att få dig tillbaka
9.  Klädkoden
10.  Klanvälde
13.  Har vi när avtalet gått ut

Lodrät

1.  Dina företrädare
2.  Bröder som kastat in  
 hadduken
3.  Har plåstret för färg
5.  Strejkbrytare
6.  Kotlett delad i 4
8.  Chefens bil
11.  Ledningens springpojke
12.  Chefen, målvakten, 
 pålägget

KURS SZWEDZKIEGO DLA POLAKÓW

Podczas wiosny były prowadzone lekcje języka szwedzkiego 
dla chętnych pracujących polaków w Slakthusområdet. Lekcje 
odbywały się raz w tygodniu przez 9 tygodni. Chcemy roz-
począć zajęcia od jesieni z programem dla początkujących. 
Jeśli jesteś zainteresowany to proszę skontaktować się z Wio-
lettą Kular lub napisz do knegarkampanjenslaktis@gmail.com




