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Ved årsskiftet fikk vi en helt ny arbeidsmiljølov.
Dcn gamle arbeidsmiljøloven av 1977 er historie. I stedet har vi fått en «forcnklet>> lov. Det er en lov som er
ryddigere blant annet i den forstand at mange «dctaljcr» er ljernet. Mange tillitsvalgte har lenge opplevd at
det nettopp har vært i dctaljcne de har funnet det de har hatt bruk for.
Den nye lovcn cr et resultat av det såkalte Arbeidslivslovutvalget (ALLU). Der ville flertallct ha cn vag lov
som satte noen rammer. lnnenfor disse rammene skulle arbeidsgivcr og arbeidstaker bli enige sorn likeverdige
parter. For første gang på over hundre år skulle vi ikke ha en lov sorn hadde til formål å verne arbeidstakernc.
I stcdct skulle vi få en lov som kunne <<balansere» interessene til partene. I lor vår blc den nye loven vedtatt.
Der ble det fritt fram for midlertidige anscttclscr, lange arbeidsøkter samtidig som retten til å stå i stilling ved
oppsigelse skullc innskrenkes.
Disse angrcpcne på faglige rettigheter var viktig for å mobilisere fagbevegelsen til kamp for et nytt flertall. De
rød-grønne lovte da også å reversere dette hvis de fikk flertall Det blc gjort rctt t-ørjul.
Kampen for en bedre arbeidsmiljølov kan ikke stoppe med dette. Da LO-kongressen i 2001 tok initiativ tiI cn

gjennomgang av den gamle loven var dct for å forbedre den. Det må skje nå. Vi trenger en lov som ikke lar arbeidsgivcrc organisere seg bort
fra arbeidsgiveransvarct vcd å splitte bedrifter opp i masse forskjellige datterselskapcr. En lov som gjør det vanskeligere å sette ut arbeid. De
tillitsvalgte er de viktigste garantistene for et ryddig arbeidsliv. Da må også tillitsvalgte få en sterkere stilling i arbeidsmiljølovcn
Det er allerede varslet endringcr Dct cr viktig at l-agorganiserte er på banen og sier klart fra hva slags cndringcr vi vil ha. Vi har fortsatt for-
ventinger til dcn nyc rcgjeringa vi må være konkrete på hva vi vil ha levert
Arbcidsmiljøloven av 1977 var spesielJ på flere måter. Ikke bare sattc den en ny standard for arbeidsrniljøarbeid. Den var også et rcsultat av
omfattende diskusjoner på arbeidsplassene. Den samme diskusjonen trenger vi nå. Alle klubber bør stille spørsmålet: Hva savncr vi i dagens
lov? Det vil være den beste måtcn å fangc opp endringene i arbeidslivet de siste 30 åra.

OGFs fane
Forsida til dette nr. prydes av Oslo Grafiske Fagforenings fane. Den ble laga til sammenslå-
inga av de graflske foreningene i Oslo som ble vedtatt på årsmøtet 1983, med virkning fra
1/i-84. Fana er tegna av Runa Førde, kjent kunstner fra Gr0nerløkka på Oslo øst.
Fana har vært med på utallige faglige og fagligpolitiske anledninger og demonstrasjoner
i Oslo, og fronter OGFs seksjon i 1.mai-toget hvert åt. Den har også vært utenlands; bla i
støtte-demonstrasjon for «skrallemændene» i Århus i Danmark, og i den store demonsra-
sjonen mot EU-toppmøtet i Gøteborg. Demonstrasjonstoget viser deler av OGFs seksjon i
l.mai-toget 2005.
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Av NIELS KlLLl,

klubbleder på Aller Trykk

!o .pril l8e! r.ad _r i-,I rI q

8-timorcdagens sejrsl.b.
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tirners arbejdsdag, og overalt, hvor dettc cr sket, har dcn vist sig ikkc
blot som hcldbringendc og lcttcndc lbr arbcjderstandcn, nren i ikkc
nrindre grad sorn frcmmcndc lbr industricns udvikling

Ikkc blot har dcn formaat at skaff'e dcn nødvendigc hvilc og fritid
for det dertil saa haardt trængende arbejdcndc folk, givct clet mod og
livslyst, givct lamilielivet i arbejderklasscn ny vækst. givct lyst og tid
fbr arbejderne til at øgc sinc kundskabcr, - mcn den har ogsaa, saa

underligt dette cnd lyder, gjort produktioncn god tjencstc, derved at
den, uden cllcr ialfald udcn i nævncværdig grad at fbrringe dcn

fabrikerede mængdc. har bidragct ovcrordentlig til fiernbringcl-
sen afbcdlc produktcr.

Dcrtbr cndnu cngang, kollegcr, ikkc 6n maa rrangle i dc dc-
nronstrerendes rækker den lstc nraj. Ovcralt og i hvilken

tbrrn der den dag demonstrcrcs for 8-tinrcrsdagen, saa

maa vi deltagc."

I nr 16, fra dcn 20. april tar bladet opp igjcn spørs-
må[et onr 8-timelsdagen:"8-timersdagens sejr-

1øb
' Da første gang budskabet naacdc Europa fra

dct ljcrne Australicn om, at f agtbreningcrnc
clerborte havdc tilkæmpet sig [i timers arbcjdsdag, da tvilcde sikkert
de fleste orr rnuligheden af at opretholdc cn saa lav arbcjdsdag, og
de allerfleste havde ialfald ikke det ringcste haab orn, at indførelsen
skulde værc mulig her idcn garr-rle vcrdcn; det kundc idet højestc
lade sig gjøre dcrborte i dct ungc samfund, hvor dc produktive arbcj-
dere indtog en ganske anncrledes frernskudt og selvstændig stilling
cnd i Europa.

Tiden har dog vist noget ganske andet. Aldrig saa snart slog tanken
om 8-timcrsdagen ned blandt de organiscrcde arbejderc før den selv
ogsaa fæstcdc rod; det blcv arbejderncs f'ørste og størstc nutidskrav,
hvorom de mcd kraft og encrgi sarnledc sig i cnigt og cncrgisk sam-
arbejde helc den civiliserede verden ovcr.

Agitationen fbr denne vigtigc reforrn gav stødet til hinc rrægtige l stc
r-naj demonstrationer, sorn satte verdcn i tbrbauselsc, og sorx ogsaa
snart satte frugt i form afstadig 11erc og flcrc indførclscr al8-tirncrs-
dagen.»

Takk til Arbcidcrbevegclscns arkiv og bibliotek for bruk av bilde.
Se mer på www.arbark.no

I neste nummer som kommer i midten av mai...
bringer vi b.la stoff fra årsmøtet, rapport fra studietur til lpex og Cuba.
Frist for neste nummer: Hvis du vil ha noe på trykk i nummer 2,2006, må vi ha det seinest 5. mai. Send det til en av redak-
sjonsmedlemmene, liste står på side 2.

Vil du bli med? vi vil gjerne ha med flere på jobben. Har du lyst til å bli med i redaksjonen, tegner du, skriver eller fotograferer?
Eller kanskje du kan noe som vi ikke har skjønt at vi trenger ennå? Ta kontakt med en av oss i redaksjonen. Vi har plass til flere.

Første mai
Det nærmer seg første mai, som fra starten var en demon-
strasjonsdag for 8-timers arbeidsdag. I de første årene var
det ikke bare en demonstrasjonsdag, men en streikedag
- ettersom det ikke var fridag ble det mange steder strei-
ket den dagen for å demonstrere for 8-timers dagen.

Førstc rrai-feiringcn cr uløsclig knyttet til amcrikansk fagbcvcgelse -

dct var derfra initiativct kom Dcn f'ørste rnarkclingen av f.ørste mai
ble gjcnnomført i Chicago onsclag den 1. rnai 1U67, da ovcr 10 000 ar-
beidcrc dernonstrcrtc i gatene. I lliii6 la mellorn 300 000 og 400 000
arbcidcrc over hclc USA ned arbcidct 1 mai tbr kravet onr S-timers
arbciclsdag. I Chicago, der rninst 40 000 streikct, fortsatte dcrnonstra-
sjoncnc og streikcnc i dc påf'ølgcndc dagcnc Polititet skjøt inn i fol-
kemengden og clet hclc kuhnincrtc 4. mai med dcn såkalte Hayrnarket
massakren der dct blc kastet cn bombe mot politiet og de igjcn skjøt
ned og drepte et Lrkjcnt antall arbeidere.

Den intcrnasjonalc rnarkeringcn av første rrai ble før'stc gang
gjennornf-ørt i I890. Beslutningcn orn dette blc lattet på dcn 2.
Intcrnasjonales f'ørstc kongrcss i Palis i juli årct før, etter ini-
tiativ tia Arnerican Federation of Labor, sour allcrede haddc
bcsluttct gencralstrcik l. mai lU90 lbr å crobrc åttetimers-
dagen i USA Torsdag l. rnai 1890 var det i cn rekke av
Europas hovedstcder nænnest beleiringstilstander
Både i Østerrike og Frankrike korr det til blodigc sam-
mcnstØt, og flerc ble drept. Også i ltalia og Spania
konr dct til tallrikc salnmenstøt nrcd politict. dcr
flcrc dcmonstrantcr ble arrestcrt. I England deltok
flerc hundre tuscn i dcmonstrasjoncnc.

Fra Kristiania nrcldtcs det om pcnt vær og ca. 3 500 deltakere i to-
get sour gikk tia Yor.rngstorgct nærmcre halv llre om etternriddagen.
Malsjruten var bort Torggata. ovcl Stortorgct, opp Karl Johan, hvor
toget stoppet rrens en delegasjon avleverte en resolusjon til Stortin-
gct. Videre ned Karl Johans gate, bort Fredriks gate til Tullinløkka,
hvor Oscar Nisscn var dagens hovedtaler.

I I 895 ruster typoglafi skc mcddclclser seg til f'ciringen av l. mai. I nr.
l4 fia den 6. april skrives undcr overskritien «Arbejderncs f'estdag»
blant annet: <<Det nærrner sig atter rned raske skritt til den lstc maj,
dcn dag, da arbcjdcrne hele dcn civilicerede verden over sanrler sig i
utællcligc skarcr orn kravet på dct største, dct rrest brændende nutids-
spørgsrnaal, om klavet på indførclsen afden arbejdstid, dcr vil gjørc
dct rnuligt for arbcjdcrne at f'ørc en menneskeværdig tilværelse, der
vil give dem tid til baade at Lrdhvile sig eftcr arbejdet, saavclsom til
at fåa tid til at sættc sig ind i og r"rdøve sine pligter og rettighcder som
sam fu ndslem mer'.

Og kravet om 8-tinrersdagen har gjennem dennc dags stadig tilbake-
vcndcnde og vokscnde demonstrationer skaftet sig ørenlyd.
Hr.rndrctusinder af arbejdere har allcrede opnaat at faa indført otte
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Hvem vil k1øpe et medie-
konsern?

! vår tid er alt til salgs: Hydro vil selge
deler av konsernet, Elkem var til salgs
og Telenor vil kvitte seg med opplys-
ningstjenesten. Og i vår bransje?

Orkla ASA vil selge eller få inn en part-
ner i mediedelen av konsernet, Orkla med-
ia. Orkla media består av en rekke lokal- og
regionalaviser i Norge, det Berlingske Of-
ficin (Berlingske Tidende med mer) i Dan-
mark og flere aviser i øst-Europa i tillegg
til ukebladforlaget HjemmetMortensen (se

egen sak). Orkla Media går med overskudd,
men med unntak av HjemmetMortensen, le-
veres ikke resultater som er så høye som Or-
kla ledelsen kunne ønske seg. Det kan være
sviktende resultater eller behov for kapital
som har vært motivasjonen for salg. Et an-
net motiv det spekuleres i er at Orkla media
i stor grad var tidligere adm.dir Heyerdahls

baby, og at dette salget blir gjort for å feie ut
de siste restene av den såkalte «Heyerdahl-
kulturen»

Lover og avtaler
Det er ikke bare å selge et mediekonsern, og
du kan i hvert fall ikke selge til hvem som
helst. I Norge har vi eierskapsloven, som skal
regulere hvor mye ett selskap kan eie innfor
avis, TV og radio. Denne loven ekskluderer
de to største norske medieaktørene Schibsted
og A-pressen. Likevel har ledelsen i disse to
selskapene vært ute og meldt sin interesse for
Orkla Media, og argumentert for å få endret
eieskapsloven. De tillitsvalgte har advart
sterkt mot en sammenslåing av A-pressen og
Orkla Media. Disse to konsernene eier stort
sett nr.1 eller nr.2 avisene rundt om i landet,
og det er ikke vanskelig å tenke seg hva som
vil skje med arbeidsplassene hvis disse avi-
sene vil få samme eier. Særlig på trykk og
distribusjon vil det bli et press på samkjørin-
ger.

Ukebladdivisjonen HjemmetMortensen;
som er en pengemaskin (rundt 20% drifts-
margin de siste åra), kan ikke umiddelbart

overtas av en eventuell kjøper av Orkla Me-
dia fordi denne divisjonen er eid sammen
med danske Egmont, og de har forkjøpsrett
på Orklas del av aksjene hvis Orkla skulle
ønske å kvitte seg med disse, eller hvis Orkla
får en eierandel på under 90% i Orkla Media

Tillitsvalgte stiller krav.
Deutche Bank er leid inn som konsulenter for
å håndtere saken for Orkla Media. Man er nå
inne i en forhandlingsfase med flere interes-
senter. De tillitsvalgte i Orkla Media-syste-
met har stilt som krav at en eventuell kjøper
skal være interessert i å drive videre på lang-
siktig basis, ikke bare dele opp selskapet og
selge det bit for bit. Alle de partene som det
fram til nå er forhandlet samarbeidsløsninger
med er akseptable for de tillitsvalgte. Proses-
sen er preget av stort hemmelighold og ingen
får vite konkret hvem det forhandles med.

Dagbladet vedtok i sitt styremøte 14. feb-
ruar å legge inn bud på Orkla Media. Noen
har hevdet at Dagbladet ved et eventuelt salg
ville selge ut deler av selskapet, men dette
avviser Cato Hellesjø, adm.dir. i Dagbladet.

Ny klubbleder De mest kiente interessenter som vil kjøpe hele eller

Dag Johanson, klubbleder ved Hjem-
metMortensen trykk-eri als, har
meddelt valgkomiteen at han ikke tar
gjenvalg som klubbleder. Johanson
har har sittet i klubbstyret i 30 år, og
ønsker nå avløsning. Ny klubbleder
vil bli valgt på årsmøtet i klubben 4.
mars. Den nye lederen vil få noe å
bryne seg på, med planer om fusjon
med Aller (se egen sak s4) og ny di-
rektør både i trykkeriet og forlaget i
løpet av iret.

kl.

Harstad Grafiske forening
Først vil vi gratulere Oslo Grafiske
Fagforening med Typografiske Med-
deleser, det var et fint blad som dere
skal være stolte av, og som vi kom-
mer til å ha store forventninger til.

HGF er en aktiv forening med totalt 59 med-
lemmer hvorav 45 er yrkesaktive. Foreningen

deler av Orkla Media:
1: Avishuset Dagbladet (Heyerdahl, TVenge, Hans Herman Horn)
2: Svenske Bonnier, først og fremst interessert i Det Berlingske Officin.

Er klare til å slutte en avtale når som helst.(Dagens Industri).
3: Danske Egmont, først og fremst interessert i det Berlingske Officin

(Kan overta Orklas del av HjemmetMortensen på forkjøpsrett).
4: Islandske Baugur/Dagsbrun
5: Finske Sanomaat

I tillegg kommer tyske selskaper som primært er interessert i den polske aktiviteten
til Orkla Media, og internasjonale rene investeringsselskaper.

Orkla Media har virksomhet innen dagspresse, ukepresse, elektronisk publisering,
lokalradio/lokal TV og direkte markedsføring. Gruppen har aktiviteter i Norge, Sve-
rige, Danmark, Finland, Polen, Litauen og Ukraina

fyller 100 ir i 2009, men de første møtene for
å stifte en fagforening startet alt i 1904.
I Harstad har vi så langt unngått nedgang i
medlemsmassen. Dette har kommet av en
aktiv medlemsverving av nyansatte og at in-
gen bedrifter har sagt opp medarbeidere.

Ingen av HGF sine medlemmer er arbeids-
ledige.
På ekstraordinært årsmøte høsten 2005 ble
det enstemmig vedtatt at vi skulle være egen
avd. innen Fellesforbundet og vi fastsatte

kontingenten tll 1,8 yo. HGF har inngått av-
tale med Fellesforbundet Nordre Nordland
om kjøp av tjenester vedr. medlemshåndte-
rlng.

Obs! Vi glemte at vi nå heter Harstad Gra-
fis ke forening avd. 8 60 Fellesforbundet.

Kollegial hilsen
Jørgen Herman Vogt

Norge Danmark Sverige Polen Finland Litauen Ukraina
uagspresse
Ukepresse
Elektronisk publisering
Lokalradio/lokal TV
Direkte Markedsføring
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Fusjon Al lertrykk/ Hiemmet
Mortensen Trykkeri

AUKJET
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Planene om å fusjonere Aller Trykk og
HjemmetMortensen Trykkeri fortsetter.

Konsulentfirmaet Eurografica er hyra inn
for å hjelpe til i prosessen. De vil levere en
delrapport til styrene i HjemmetMortensen
og Aller-konsernet, hvorpå styrene vil vur-
dere om prosessen skal kjøres videre. Hjem-
metMortensen har sitt neste styremøte 16.

mars, Aller-konsernet 13. mars. Om under-
lagsmaterialet er klart kan saken behandles
da, uanset vil denne saken høyst sannsyne-
lig være avgjort før sommeren. Hvis begge
styrer vil starte et løp mot sammenslåing
kan ting gå veldig fort. Et nytt selskap kan se

dagens lys allerede i mars/april. Derfor har
klubbstyrene ved de to bedriftene innledet
et nært samarbeid, med representasjon på
hverandres styremøter og felles styremøte.
20-2lll var begge klubbstyrene samlet til en
arbeidshelg for å forberede arbeidet med en
felles lokalavtale.

Etter det TGM erfarer er sjansene for at

en sammenslåing vil finne sted overveiende
sannsynlig. Begge eierne i HjemmetMorten-
sen, Orkla Media og danske Egmont, er i ut-
gangspunktet meget positive til planene.
Det samme gjelder for AIler-konsernet. Det

som kan stoppe prosessen er uenighet om
verdifastsett'inga av selskapene - hvor stor
verdi presser, portefølje osv. har, motvilje fra
de ansatte, eller hvis det skulle oppstå en an-
nen interessemotsetning på eiersida.

Et nytt trykkeri vil bli lokalisert på Aller
trykk sitt anlegg på Skytta i Nittedal. Kom-
munen har gitt samtykke til påbygg, og man
kan da få et trykkeri med inntil 4 trykkpres-
ser, og en ferdiggjøringsavdeling som klar-
er og produsere både Her&Nå og Se&Hør
samme natt. Det nye trykkeriet vil ha ambi-
sjoner om å øke markedsandelen nasjonalt og
internasjonalt.

Klubblederne ved bedriftene, Niels Killi
(Aller Trykk) og Dag Johanson (Hjemmet-
Mortensen Trykkeri) ser begge med positive
øyne ph en fusjon, forutsatt at det nye tryk-
keriet får en teknisk, økonomisk og organi-
satorisk tilfredsstillende form, og med be-
tingelser og avtaler på et nivå medlemmene
forventer. Blant folk «på gølvet» er nok hold-
ningen til fusjonsplanene noe mer reservert
på Aller Trykk enn HjemmetMortensen.

Det kan jo skyldes delvis at Aller har noen
vikarer man frykter vil miste jobben, at de
nettopp har fått en investering i ny presse og
ikke ser store vanskligheter de nærmeste åra.
HjemmetMortensen var gjennom en tilsva-
rende fusjon for l2 år siden som kanskje gjør
folk der mindre skeptiske til tanken.

Terje Fjellum, nestleder i Oslo Grafiske Fag-
forening, sier i en kommentar at på bakgrunn
av de opplysningene de har fått ser forenin-
gen positivt på sammenslåinga, og tror dette
er en god måte å trygge arbeidsplassene på.

Medaljens bakside er jo at de to bedriftene
etter enn sammenslåing vil ha færre arbeids-
plasser en trykkeriene har hver for seg i dag.
Selv om man løser dette uten oppsigelser blir
detjo færre grafiske arbeidsplasser i forenin-
gas område. Det som også blir spennende er
hvordan dette vil påvirke Aksjetrykkeriet og
JMS rulloffset. Jeg ønsker klubbene lykke
til. Begge er oppegående og gode klubber, og
klarer nok brasene både internt og opp mot
ledelsen, sier Fjellum.

stsTE!
Det har nå vært kontakt mellom klubbene og
bedriften. og man har blitt enige om at et nytt
trykkeri lar seg realisere med 170 stillinger.
Det hersker imidlertid uenighet om hvordan
disse stillingene skal disponeres.r Finne felles plattform

Klubbstyrene i Aller trykk og Hjemmet-
Mortensen trykkeri var samlet til felles
arbeidshelg 20.:2lll, på Fellesforbundets
konferansesenter Thorbjørnrud på Jevn-
aker. Formålet ved samlinga var å sam-
menlikne lokalavtalene, lokal praksis og
kultur ved siden av å bli bedre kjent. An-
ders Skatkjær, leder av Graflsk seksjon
i Fellesforbundet og leder av forbundets
forhandlingsavdeling, åpna konferansen
med en innledning om hans og forbun-
dets erfaringer når det gjaldt fusjoner og
virksomhetsoverdragelser. Han påpekte
at noe av det viktigste er at arbeiderne i
de to virksomhetene blir enig om hva de
vil, og hvilke krav som er de viktigste,
og så står sammen om disse i felles front.
Hvis man ikke klarer å holde på enheten
blant arbeiderne, er sjansene for å ende
opp med dårlige avtaler overhengende.

- Denne arbeidshelgen er en god start i
så måte, sa Skatkjær og roste klubbene
for initiativet. Videre ble det sett på klub-
benes representasjon oppover i konserne-
ne og i de konsernfaglige organene. Her
vil man forsøke å videreføre det man har
i dag, men ser at det kan bli mer proble-
matisk jo flere som er inne på eiersida.

Ved giennomgang av lokalavtalene

viste det seg at det var mer som var likt
enn det som skilte:- Hvis en av oss hadde
møtt opp på feil trykkeri en dag, trorjeg
ikke han hadde merka stort til forskjel-
lene, oppsummerte klubbleder Nils Killi
fra Aller.
Lønna er noenlunde lik, største forskjel-

len er at årslønna på Aller blir fordelt på
12 måneder mot 11 på HjemmetMorten-
sen, og at man har lik overtid på alle skift
på Allertrykk. Arbeidstid og avspasering
er også organisert litt ulikt.

På søndagen var det gruppearbeid der
man diskuterte mer spesiflkt ordninger
og utfordringer på de enkelte avdelinger.
I dagjobber det 200 personer i de to tryk-
keriene til sammen. Etter fusjon vil det
være ca 175 stillinger.

Dette kan bli en stor utfordring, men
man burde klare det uten oppsigelser
hvis viljen er tilstede. Til slutt vedtok det
felles klubbstyremøtet en uttalelse/for-
handlingsmandat som skulle legges fram
for medlemsmøter i de to klubbene.

Kjetil Larsen,
kj etil. lars en 5 @bredb and. no

TYPOgrafiskeM ED D ELELSER



Typografiske meddelelser -
en typografisk nedtur

Ah, et blad for meg tenktejeg da Typogra-
fiske Meddelelser nummer I lå i postkas-
sa. At bakgrunnsfargen skinner gjennom
på forsidelogoen skrev jeg på kontoen for
hendelige uhell. Mitt typografiske hjerte
banket av stolthet over å få tilsendt et blad
med et slikt navn og forventningene om
en estetisk typografisk nytelse var stor da
jeg satte meg i godstolen for å bla gjennom
verket.

Men hva er det jeg ser allerede på side
2 og 3? Her er jo ikke linjeregister. Hm,
merkelig. Er ikke dette et blad for typo-
grafer da? Og hva med innholdsfortegnel-
sen, hadde det ikke vært fint hvis kolon
står under hverandre? Forsiktig blar jeg
meg videre og mitt typografiske blikk er

skjerpet. Gleden og forhåpningen om den
estetiske nytelsen er imidlertid sunket
betraktelig. Også neste oppslag mangler
linjeregister og side 5 opererer til og med
med horunge - den verste brøleren du kan
gjøre, lærte jeg på yrkesskolen. Men det
skulle bli verre. Vi blar til side 6 og 7 og
her griner en sykt utsperret brødtekst mot
meg og i protest mot amatørene som får
lov å boltre seg i typograffaget nekterjeg å
prøve og lese hva som står. Her er det også
plutselig blitt behov for å sette mellomtit-
lene i versaler, og hva med r'n i tittelen,
hvor ble den av? Midterste spalte på side 7

har en punktvis oppramsing som.... NEI,
SLIK SKAL DET IKKE SE UT!

Jeg er blitt trist og lei og blar videre. Side 9
har ikke linjeregister og tittelen er utstyrt
med bindestrek og vi har fått et nytt ord:
Trykkerutdanninget. Et ord jeg aldri har

hørt og heller ikke vet hva betyr.
Resten av bladet blaes raskt gjennom og

fordelingen av luft på side 10, linjeregister
side ll, linjeregister og horunge side 12,
linjeregister og et stygt hjørne i brødtek-
sten øverst på side 15 blafrer forbi og jeg
er blitt aggresiv og kaster makkverket i
søpla. Typografiske Meddelelser står til
klart stryk på enhver fagprøve.

Hvis den typografiske kvaliteten på det-
te bladet gjenspeiler hva vi kan forvente
etter overgangen til Fellesforbundet ser
det mørkt ut.

Såret typograf
Dag Bøgeberg

Tegneserier for voksne
vinne. Det vil vi ikkc risikere!
Nå må vi alle gjøre vårt for å hindre at kon-

fliktnivået øker. Det har allerede vært flere
angrep r-r"rot innvandrere på norske gater, og
avisene rapporterer om flere leserbrev mcd
rasistisk innhold enn vanlig. Vi hører også
om vanlige lovlydige muslimer som får
slengt anklager om flaggbrcnning etter scg.
Og samtidig hører vi om etnisk norske som
får slengt anklagcr orr å spottc islam ctter
seg. Dennc karusellcn må vi få stoppet så

lort sour mulig. Og her jeg er optirnist.

Demokratiske spileregler
Mens gcncraliseringer orn nordmcnn i Syria
og Iran har ledet til uakseptable angrep på
våre ambassader, har rnuslimer i Norge brukt
de demokratiske spillcreglene på en ek-
semplarisk rnåte når de har tatt til orde mot
krenkelscne. Muslinrene i Norge fortjener all
honnør for dette.

Gjennom nyhctcnc har vi fått inntrykk av
at alle norske hjelpeorganisasjoncr har truk-
ket seg ut av muslimske land. Dette er ikke
tilfelle. F. cks. går Norsk Folkchjclps arbeid i

Gaza som normalt uten at den norske stedlige
representanten er tilstcde.

Våre 8 lokalt ansattc samarbcider med 22
partner-organisasjoncr i de palcstinske onr-
rådene. I Libanon cr det ingen forandring.
Våre 50 ansatte fortsetter sitt arbeid fra vårt
kontor i Mar Elias. Fra Suleyrnania i Nord-
Irak lorteller vår stedlige representant at rni-
neryddingsarbeidet og vårt samarbeid mcd
partner-organisasjoner går sonr vanlig. Vi
har nettopp hatt en dclegasjon i Jordan uten
at det har skapt problerner.

Tilbake til de famøse tegningene: Ytringsfri-
heten i Norge ville ikke bli truet, selv om re-
daktører og journalistcr viste større respekt og
varsorrhet overfor både enkeltmennesker og
gruppcr Vi erkjenncr selvsagt at avisene haddc

forrrclt rett til å trykke karikaturtegningcnc.
De hadde rett - rncn det var både durnt og

ondskapsfullt å gjøre det! Sånn er detjo også
når rnan kjører bil. Selv om nran har forkjørs-
rett så har man ikke påkjørsrctt. Man kjører
ikke ncd folk selv orr man har veitrafikklo-
ven på sin side. Det er det avisene som tryk-
ker dissc karikaturtegningenc gjør. De kjørcr
over fol ks tro og ønsker heder og ære fordi de
slåss fbr ytringsfii heten.

Det tår de ikke fia oss! Og det får de ikke
fra flertallet av den norske befolkningen hel-
ler. Det er med glede vi registrerer at flertal-
let av den norskc befolkning mener at kari-
katurtcgningcnc ikkc burdc ha blitt trykkct
Dette lover godt for det videre arbeidet hvor
vi allc rnå gjørc vårt for å motarbeidc vold

og arbcide for dialog og gjcnsidig respckt!

Finn Erik Thorescn
Fehrutr 2006

Antirastisk senter tok prisverdig nok
initiativet til en markering mot vold,
for gjensidig respekt og ytringsfrihet
en fredag kveld i februar.

Dct var rnidt oppe i dcn opphctcdc debatten
ont karikaturtegningenc av Muhamrned og
dcrvcd krcnkclsen av Islanr Det var nødven-
dig å vise vcrden at vi står sammcn på tvcrs
av kultur og religion. Mcr enn 60 organisa-
sjoner støttet denronstrasjoneu. deriblant
Norsk Folkchjelp

Norsk Folkchjelp cr opptatt av konsekven-
sene fordornnrer og rasisrne får for n-rinorite-
tcr i Norgc. Dcn økcndc rristenkcliggjøring-
en av muslinrer vi har sctt i Norgc dcn sistc
tiden, skapcr splittelsc og marginalisering
dcr vi ønskcr inkludcring.

Dcn norskc nrajoritctcn har ingen rett til å

stillc enhvcr muslim i Norge til ansvar for
det ekstrerrister gjør i lran, Syria cller an-
drc stedcr. Når vi blandcr dette sar.nmen med
vold, boikott og truslcr sor-n norskc interesser
opplever i Midtøstcn, kan fundamcntalistene

Velkommen til
1. mai-frokost
klokka 08.30 i Sagveien 24.

Appell

Mat og drikke

Etter frokost spaserer vi sammen til

Youngstorget.

Velkommen!
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Å komme rett fra skolebenken til en
jobb som grafisk trykkerlærling har
vært en stor overgang. Det å kunne
ta ting litt med ro og bestemme eget
tempo på skolen, har blitt byttet ut
med å ta tak i alt jeg gjør og gi alt
for å gjøre en jobb som tilfredstiller
kunden.

Som den første lærlingen i Hjemmet Morten-
sen på mange år er det viktig for meg å stå
på og vise meg litt frem, dette for å utvikle
meg som person og for å kunne fullføre som
faglært person etter endt læretid. De største
utfordringene mine har vært å tilpasse meg
skiftarbeid på dag, kveld og natt, samt over-
gangen det å bare omgås folk på min alder på
skolen til å komme til en bedrift hvor snit-
talderen er på over 50 år. Fordelen med dette
er atjeg lærer fra folk som har mye kunnskap
og erfaring med faget.

Selv om det kanskje kan være skremmende
for mange på min alder å jobbe med 'gamlin-
ger" erjeg veldig positiv til hvordanjeg kom-
mer overens med kollegene mine. For meg er
det veldig viktig å kunne tulle og tøyse litt
på arbeidsplassen, og allikevel utføre enjobb
som tilfredstiller kundenes krav.

Arbeidsdagen min går ut på å produsere
trykksaker som hovedsaklig er ukeblader og
magasiner som Vi menn, Her og Nå, Vill-
marksliv m.m. Dette er produkter som er av
høy kvalitet og krever litt av en trykker for at
kvaliteten skal holdes oppe. Det er mye som
må tas hensyn til når vi lager slike produk-
ter. Det må være riktig balanse mellom farge
og vann, fargepasningen på papiret må stil-
les nøyaktig, ha riktig fargepåføring som gir
best fargegjengivelse og stille inn maskinen
slik at alt går som det skal.

Har vært heldig
Men det er ikke alltid ting går som det skal.
Deler i maskinen blir slitt eller blir ødelagt
og må byttes ut. Dette gjør jobben litt mer
spennende fordi dette krever mer av en tryk-
ker, som må se på symptomer på trykksaken
for å finne ut hvor problemet i maskinen lig-
ger når det oppstår.

Som lærling harjeg vært heldig og hatt fag-
lærte som er ansvarlige for meg og min ut-
vikling som lar meg hoppe i problemer som
oppstår og lar meg prøve å løse dette slik at

Navn: Josip Bicanic

Alder:21år

Bosted: Stovner

Sivilstatus: Bor hos mor og far
(har egen bil)

Arbeidssted: HjemmetMortensen
Trykkeri a/s

Stilling: Trykkerlærling

jeg får større forståelse av arbeidet mitt. Det
som imponerer meg mye er hvordan de så

fort klarer å lokalisere problemene på mas-
kinen når feil oppstår.

Trykkerbransjen har vært i en stor utvikling
de siste årene, og nå kreves det mer av en
trykker ute i de forskjellige bedriftene. Noe
jeg har merket er at jeg nå også må lære å

operere maskiner som brukes i sammenheng
med trykkmaskinen for å lage et ferdig pro-
dukt. Dette gir meg en mer varierende og
morsom hverdag slik at jeg får variasjon i
arbeidsdagen min. Fordelen med å være ung
i en bransje der ting utvikler seg så fort som
det gjør er at jeg tar ting til meg litt enklere
og som person tør å hoppe i nye utfordringer
og lære av mine feil underveis.

Nå har jeg vært lærling i snart 2 år og trives
med det jeg driver med, selv om det kan være
slitsomt å jobbe skift til tider. Da er det bare
å krysse fingrene, for til sommeren skal jeg
opp til fagprøven og håper jeg består med
glans.

TYPOgrafiskeM EDDELELSER



Så er vi da endelig inne t2006
Rykteflommen angående Apple sin
nye maskinpark viste seg å ha mye
sannhet i seg.

Nå i januar slo Apple på stortromma og pro-
klamerte at de hadde klart å fremskynde pro-
duksjonen av de nye Intel-maskinene med
hele 6 måneder, og kunne der og da fremvise
de nye etterfølgerne til PowerBook og iMac.

Den nye bærbare maskinen har fått navnet
MacBook Pro og leveres i 3 utgaver, hvorav
den hurtigste (dual 2.16 Ghz) kun er å få
kjøpt som prosessordoppgradering ved kjøp
av dual 2.0 Ghz modellen. Den nye iMacen
leveres bare i en utgave på dual 2.0 Ghz og
20" skjerm. Begge maskinene leveres nå bla.
med innebygd kamera.
Ryktene angående de resterende Apple-mo-

dellene går ut på at iBook og Mac mini blir
annonsert i mars/april og Powermacen kom-
mer en gang i løpet av høsten. Mac minien
vil i henhold til de samme ryktene komme
som en mediesenter-utgave.

Det store samtaleemnet i forbindelse med de
nye maskinene er hvilke programmer som fun-
gerer på dem uten å måtte emuleres. Dette vil
da gjøres av et program som Apple kaller Ro-
setta. Problemet med å måtte ((oversette» visse
programmer på denne måten er at de ikke vil
være like raske som om de var skrevet spesifikt

for bruk på de nye Apple Intel-maskinene.
For oss som jobber i grafisk så gjelder dette

først og fremst Adobe Creative Suite pro-
grammene (Photoshop, Illustrator, InDesign
o.l.), da Adobe sier at de ikke vil levere CS-
pakken for Intel-prosessorer før de lanserer
CS3 utgaven i løpet av 2007. Dette betyr at

når de nye Powermacene kommer mot slut-
ten av året, så må Adobe CS/CS2 kjøres via
Rosetta. De første meldingene angående has-
tigheten på de nye maskinene var i MacBook
Pro sitt tilfelle økninger på opptil 400-500
prosent under visse tester i forhold til den
gamle G4 PowerBooken. iMacens økning
lå på 200-300 prosent samenlignet med den
gamle modellen.

Programmer som måtte kjøres via Rosetta
(f.eks. Photoshop) bare oppnådde 50 prosent
av hastigheten i forhold til modellene de er-
stattet.

Dette skulle bety at i grafisk, hvor hoved-
tyngden av arbeidet foregår på Adobe-pro-
grammer, ville folk sitte å rive seg i håret av
farten på de nye maskinene.

Men det er lys i tunnelen. Etter hvert som
flere har fått tilgang til maskinene, viser er-
faringer at i kjøre Rosettaprogrammer kre-
ver mye RAM. Hos de som har installert
Ram i størrelsesorden 2Gb viser det seg at
Photoshop har tilnærmet samme hastighet
som hos G5-modellene.

Så har du planer om å kjøpe noen av de
nye Apple-modellene samt har planer om å

bruke Adobe CS/C52 programpakkene, husk
å oppgradere RAMen om du ønsker en has-
tighetsøkning.

På programvarefronten har Adobe svart
på Apple sitt program Aperture ved å gi ut
Lightroom, som er en direkte konkurrent. Da
Lightroom ikke vil være ferdig utviklet før
til høsten, har Adobe valgt å gi ut Lightroom
som en public macbe(aversion.
Denne typen av prelansering har også Quark
funnet på at kanskje er lurt da de også har
lansert QuarkXpress 7.0 som en public beta-
vers10n.

Nyheter fra Apple er bla. iWork'06 og
iLife'06 programpakkene. I skrivende stund
har de også sluppet operativsystem oppdate-
ring 10.4.5.

Et lite programtips helt til slutt, Google E,arth
har nå kommet til Mac
(http://earth. google.com/download-earth.
html). Fascinerende samme hva du enn gjør
med det. Sjekke ut USAs topphemmelige
«UFO»-flyplass Area 5l?, Telle besøkende
ved Frihetsstatuen i New York? Eller bare
sjekke ut Oslo?

Terje Svensen
Avdelingsleder Prepress, Printing AS

KONTINGENT = AKTIVITET OG HANDLINGSROM - EttER NøDVENDIG ONDE

Størrelsen på kontingenten er fra tid til
annen en kilde til mye diskusjon. Mange
mener kontingenten er for høy, den må
ned. Spesielt har dette vært et tema i for-
hold til dem som jobber i bedrifter uten
tariffavtale, de medlemmene som i NGF
betalte en fast kontingent på kr. 375,- per
måned, uavhengig av inntekt. Kontin-
gentsystemet i Fellesforbundet innebærer
imidlertid at hovedregelen er at alle skal
betale prosent-kontingent. Dette har gitt
overraskelser for en del medlemmer.
Endringer i kontingenten har tre innfalls-
vinkler:
l. Bør vi foreslå at neste Landsmøte i
Fellesforbundet endrer systemet slik
at medlemmer som ikke er omfat-
tet av tariffavtale skal betale samme
kontingent som de med tariffavtale?
2. Størrelsen på kontingenten til forbun-
det, og 3. kontingenten til foreningen. La
oss ta for oss kontingenten til OGF. Hvor
mye må kontingenten ned for at den skal
bli «passe»? Svaret er at foreningen må
ha inntekter nok til å drive med det års-
møtet, medlemmene mener foreningen
skal drive med.

Det som har vært den gjennomgående
linja for foreningen, og grunnlaget for
inntektsbehovet har vært:

- Solidaritet innad, nasjonalt og interna
sjonalt

- Økonomisk handlefrihet til å følge opp
vedtak.Solidarisk holdning i praksis

- Rask assistanse til medlemmene på et
variert spekter av saker.

- Mulighet til å støtte initiativer fra andre
foreninger, LO i Oslo i forbindelse med
for eksempel kampen for en god AML,
valgkampen.

- Mulighet til å bidra økonomisk for å gi
klubber som sliter mer drahjelp

- Mulighet til kameratslig samvær etter
årsmøter, halvårsmøteq merkeutdelings
fest.

- Økonomiske støtteordninger for med
lemmene: erstatning for tapt feriegodt
gjøre1se, rentefritt lån ved konkurs, til
legg ti1 off. arbeidsledighetsstønad,
stø nad til etterlatte, stipendier til etterut-
danning i tillegg til Grafisk seksjons,
juridisk førstehjelp, streikestøtte i til
legg til den sentrale.

- Internasjonalt solidaritetsarbeid.
- Gi ut eget medlemsblad for å styrke

kontakten med medlemmene.

Helgekonferanse med grundig
diskusjon
I forbindelse med forberedelsene til sam-

menslåing med FF inviterte OGF somme-
ren 2005 til en helgekonferanse for å få til
en grundig diskusjon om «livet i Felles-
forbundet» og hvordan foreningen burde
rette inn arbeidet framover. Denne konfe-
ransen la grunnlaget for vedtakene på det
ekstraordinære årsmøtet i oktober 2005;
en støtte til å fortsette den hovedlinja for-
eningen har levd etter de siste åra.

Kontingenten kan sannsynligvis/mulig-
ens senkes noe, samtidig som foreningen
fortsetter ei bra hovedlinje, som nok ikke
har sin like. Men, som bestemor sa: <<Det

køster å værra kar» (ikke til forkleinelse
for kvinnene i våre rekker). Å sette ned
0,1 prosent betyr å sette ned ca. kr. 7,501
uke for gjennomsnittsmedlemmet. Hva
det betyr for helheten, bør det nye sty-
ret se på etter sommeren, når de veit hva
inntekt-ene er etter at noen av de enkelt-
stående medlemmene har gått ut. Og så,

fram mot årsmøtet i 2007, etter et år med
erfaringer fra Fellesforbundet, vi1 det nye
styret gjennomføre en ny runde om disse
temaene med tillitsvalgte og medlem-
mef.

Svein Mortensen
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Fra blydamp til data
Fra den dagen jeg begynte som Iær-
ling i 1971 har VG vært arbeidsplass-
en min. Dengang visste jeg ingenting
om hva en typografs arbeid besto
av, men oppdaga fort at stabling av
boksider og tabeller neppe lå for
meg. Det føltes som om jeg hadde lim
på fingra!

I avisa gikk det bedre. Der kom satsen fiks
ferdig fra maskinsetterne og ble brukket om
i formene av oss ombrekkere. Ved siden av
støping av titler var dette et arbeid som ab-
solutt var til å leve med. Vi læregutter måtte
i tillegg utføre forefallende arbeid. Enten
det gjaldt å feie golvet, legge av sidene eller
stikke i sjappa etter kalde ø1. Lærlingene var
underlagt svennene og vi hadde bare å gjøre
som de sa!
Duften av trykksverte, rensemiddel, bly-

damp og tobakksrøyk lå som et filt-teppe
over det skitne lokalet. Joda, her trivdes jeg.
Det sosiale aspektet var selvfølgelig utrolig
viktig. Vi var en sammensveisa gjeng på
jobb og i fagforeningsarbeid.

- Vel, det var mimringa.
Dagens avisproduksjon er naturligvis helt

annerledes. Grafikerene er spredd mellom de
ulike avdelinger. Dermed er vi ikke lenger
samme homogene gruppe.

Repro ligger f.eks. under billedteknisk. Her
jobber reproteknikere side om side med foto-
grafer og tidligere fotoassistenter. Avdeling-
en er styrt av en fotograf. Etter min mening
gjenspeiles dette i at kvaliteten på bildene i
avisa ofte er dårlig. Mange fotografer man-
gler dessverre kunnskap om hvordan man
ferdigstiller et foto før trykk. Det påstås at
man ikke har tid til å la reproteknikerne be-
handle bildene på en profesjonell måte. Bil-
demateriellet går som regel rett fra digitale
kameraer gjennom en automatisk billedflyt,
hvor man konverterer fra RGB til CMYK, og
videre til ombrekking.

Ombrekkeriet ligger under redaksjonen,
og blir i hovedsak styrt av vaktsjef. Faktor
har ingen avgjørende myndighet, men må
forholde seg til hva den redaksjonelle vakt-
sjefen til enhver tid måtte bestemme. Fakto-
rene fordeler arbeidet mellom ombrekkerne
som delvis arbeider etter lay-out, og delvis
sammen med redigerer. Inntil nylig har lay-
outen vært veldig detaljert, men det er nå
blitt enklere skisser. Dette gir ombrekkeren
en større faglig utfordring og bidrar, etter
hva jeg kan skjønne, til en mer meningsfull
arbeidsdag. Prod.styringsgruppa som består
av grafikere, sørgerbl.a. for å legge annonsene
på sidene og sidene i former. De må sørge for
at formene følger et tidskjema, og overføre
dem til trykkeriene. Sideombrekkerne er for-
delt over de ulike avdelinger: Feature, sport,
rampelys osv. Avisa produseres på CCI og er
PC-basert.

VGs graflkere har også medlemmer på
designavdelingen. For tida er de fire, men
mye tyder på at redaksjonsledelsen vil for-

søke å minske antallet ytterligere. På design
lages det vignetter, illustrasjoneq kart og
andre elementer til VG-sidene. Her jobbes
det på Mac. Programmene som brukes er for
det meste Adobe Illustrator Photoshop og In
Design. Også Design har redaksjonell leder.
Vi har også medlemmer på tekstkontroll.
Ingen av disse har grafisk bakgrunn.

I de ovennevnte avdelinger arbeides det
skift, fordelt fra 08.00 til 05.00.

Jeg har gjennom åra hatt gleden av åjobbe
med det meste innen avisproduksjon i VG-
huset. Sammen med to tegnere varjeg en av to
typografer som starta på designavdelingen.
Det var en pionertid, og utrolig utfordrene.
Dette var i en tid da mac'en nesten ikke gikk
rundt. Vi arbeidet i strek (kontur), og måtte
taste «eple» P for å få preview! Skjermene
var så små at det ikke var plass til «KRIG» i
70. pkt. Vel, muligens litt overdrevet det der,
men dere skjønner...

Jeg har jobba med ombrekking i bly, papir
og på skjerm. Setting har jeg imidlertid holdt
meg mest mulig unna. Den traumatiske opp-
levelsen på lærlingeskolen har fylt meg med
ulyst for dette arbeidet.

Videre har jeg vært så heldig å få arbeide
med bilder og med aksidens. Utallige kurs og
mange prøvelfeile-timer har det vært, men
slik er det for alle som har fulgt utviklinga
innen grafisk.

I dag erjeg det onde tunger kaller en «fir-
kant-typograf»>. Det betyr atjeg setter annon-
ser. Eller satt, er vel riktig å si. For dagen min
bruker jeg til å motta annonser på VGs digi-
tale annonsemottak, VG DAM. Det mangler
ikke på utfordringer her heller. Det er som
kjent mange «kjøkkenskrivere» der ute!

Annonse- og aksidensavd. ligger under ad-
ministrasjonen. Fysisk sitter vi i samme lokal-
er som konsulenter og sekretærer. Dette giør
at vi jobber tett opp mot hverandre. Noe som
gjør at kommunikasjonen er best mulig og
letter arbeidet for alle parter. Her arbeides
det kun på dagtid med helgefri. Reine salig-
heta for en gammel og litt sliten typograf.

«Alt var mye bedre under krigen»
Jeg har opp igjennom tida gått litt ut og inn
av klubbarbeidet, men har sittet i forskjellige
posisjoner i klubbstyret under 5 klubbledere.
«Alt var mye bedre under krigen» synger
Ole Paus i ei vise. I hvertfall kan det sies at
det var lettere å drive fagforeningspolitikk
på'70-, '80-tallet. Dette var før produksjons-
utstyret ble allemannseie og det grafiske fag-
et ble snevrere. Snevrere i den forstand at en
del fagområder falt ut, og de resterende på
sett og vis ble slått sammen. Videre var be-
driftsledere mindre opptatt av å sette seg inn
i hoved- og særavtaler. De hadde i mange til-
felle nok med å drive bedriften. Selvfølgelig
var det dyktige folk hos NAL (NHO), men på
lokalt plan var det lett «å slå en plate» under
1ønnsforhandlingene.

Kunnskapen var nok størst hos de tillits-
valgte! Dette førte til tider til enorme opp-
gjør for oss i Aftenposten og VG. Jeg vil tro

at det også fikk konsekvenser for arbeidsta-
kere i andre grafiske bedrifter. I nåtid settes
raskt advokatene inn for å trenere og elimi-
nere våre krav. Ikke lett å slåss mot, men vi
kan ikke la vær å kjempe!

Og så var det samholdet, da. Og solidarite-
ten. For en del av de yngre er det kanskje
ikke, i en tid hvor deltid- og vikaransettelser
er trenden (og for så vidt normen), så lett å
forstå at det hjelper å stå samla. Det må nest-
en kjennes på kroppen. Derfor er det viktig
at vi som har et arbeid må være solidariske
med arbeidsløse kolleger. Vi må også være
en støtte for kolleger som er «mindre flinke»,
og de som i disse superkapitalistiske effekti-
vitetstider får psykosomatiske lidelser. Eller
på annen måte faller utenom fellesskapet.

Noen vil nok påstå at faget vårt er uthula,
menjeg er overbevist om at det vil få sin re-
nessanse. Når «designere» og yppersteprest-
er har knota seg ferdig med ulesbare tekster
og absurde og ugjenkjennelige illustrasjon-
er - da, kjære kolleger, da kommer vi gru-
somt tilbake!

Jeg kan ikke dy meg. Jeg må fortelle en his-
torie fra gamle VG:

Da var ennå VG en såkalt kveldsavis og
deadline for trykkstart var ca. 09.00.

Faktor sto på setteriet og venta på ingress
og brødtekst fra maskinsetteriet. Det varte
og rakk. Deadline var faretruende nær. Fak-
tor venta utålmodig, men kvidde seg for å gå
inn og mase. Maskinsetterne var aristokrater
og lot seg ikke pelle på nesa. Til slutt sprakk
det for faktor. Rasende føyk han inn i det
helligste. Der satt operativ maskinsetter i ro
og mak. Med en hammer knakk han klørne
på ei krabbe han hadde handla på brygga før
han kom på arbeid. - Sitter du her og eter
krabbe, freste faktor. - Ja, svarte gubben sto-
isk, men du får ikkeno'!
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OGFs studietur fol
Den største grunnen til at det går veldig sakte
framover er at fagforeningene er for svake
(stillingsvernet så godt som fraværende) til
å streike, men tar konflikten ut av bedriften
som demonstrasjoner og sultestreiker.

Det er uvant at motparten (flenden) finnes i
egen bedrift. På sosialismens tid var bedrift-
ens felles fiende statsbyråkratiet ogleller par-
tiet.

Nå vil ikke staten blande seg bort i arbeids-
livet og det er markedsliberalismen som rår.

Fagforeningene har satt sin lit til at det inn-
føres lovebestemmelser som regulerer ar-
beidslivet, men de seneste årene har det ikke
kommet nye elementer i lovverket. Et nytt
EU-direktiv gir de tillitsvalgte rett til å bli
informert og at det holdes drøftinger med de
tillitsvalgte i saker som berører dem. Det typ-
iske er at EU-direktivet ikke er innarbeidet
i polsk lov. Partiene i Polen er enten høyre-
vridde eller modernister.
Legale barrierer mot streik:
. En må sette fram krav om konflikt.
. TVungne forhandlinger i lang tid før kravet

kan framsettes.
Andre barrierer:
. Polakkene er ikke vant med streik i

arbeidslivet.
. De har ingen samarbeidskultur og er

redde for å gjøre sjefen sint.
. Redselen for å streike kommer i hovedsak

av den høyre arbeidsledigheten
(20 prosent) og dårlig stillingsvern.
Blir desperasjonen stor nok kan arbeids-

takerne være villig til å bruke streik mot

Minnesmerket oyer Warszawa- opps tanden.
Gjennom 63 dramatiske døgn høsten 1944
sloss polske sivile mot Hitlers Wehrmacht i
Warszawa, mens det sies at soujetiske styr-
kerfulgte kampenefra andre siden av elven.
Mer enn 200 000 polakker mistet livet i dette
opprøret.

Under 2. verdenskrig ble de hardeste kampene utkjen
januar 1945 ble gamlebyen systematisk ødelagt. Aller
nede polske regjering vedtak om oppbyggingen av Gt
oppleve et historisk og levende sentrum av V[arszawa

arbeidsgiverne.
På spørsmål om hvorfor det gikk så galt

med Solidaritet, hadde Wieslawa Kozekføl-
gende punkter som svar:
. Solidaritet var en borgerbevegelse
. Mange fagforeningsledere ble politikere

og forlot Solidaritet
. Disse politikerne flernet seg mer og mer

fra sin fortid.
. Fagforeningsdelen av Solidaritet som

var viktigst og mest dominerende i starten,
endret taktikk og gikk inn for å endre poli-
tikken og systemet.
I dag prøver Solidaritet å styrke seg som

fagforening og får økonomisk hjelp av ame-
rikanske fagforeninger til å bygge opp akti-
viteten på arbeidsplassene.

Ved siste valge støttet Solidaritet Lov og
rettferdighetspartiet. Grunnene til dette er
uklare, men ledelsen i partiet tilhørte tidligere
Solidaritet. I valgkampen gikk partiet ut med
at de ville forsvare arbeidernes rettigheter.

Hva peker i positiv retning?
Arbeidsplasser som er bygget opp på uten-
landsk kapital drar med seg ny personalideo-
logi:

Forventer effektive arbeidere, men vet at
de må betale høyere lønninger for å oppnå
dette. Det er også en tendens til at slike ar-
beidsgivere overholder avtaler.

Med den høye arbeidsløsheten, de relativt
lave lønningene - hvordan klarer folk seg?
Arbeidsløshetsstønaden er på 20 prosent av

gjennomsnittslønna. Det blir først utbetalt

Neste besøk var hos professor Wieslawa Ko-
zek på Institutt for sosiologi ved universitetet
i Warszawa. Hun la fram sine undersøkelser
når det glaldt polsk arbeidsliv på denne må-
ten: Andelen av fagforeningsmedlemmer er
veldig lav.
. Selv om Solidaritet finnes på ganske
mange bedrifter (få medlemmer).
. Det finnes noen godt fungerende fag-
foreninger på bedriftsnivå.
. Aktivistene kommer til kort.

Fagforeningene ønsker seg et sterkt lovverk
og tiltak/dommer mot arbeidsgivere som for-
bryter seg. Imidlertid er domstolene svake,
og det tar fra tre til fire år før sakene går til
doms. Arbeidsgiverne har råd til mye bedre
advokater enn motparten. Forfulgte fagfor-
eningsfolk som har opprettet fagforeningeq
erjaget frajobben lenge før rettssaken tar til,
og har ikke nubbesjanse til å komme tilbake
påjobben.

Demonstrasjoner istedet for streik
Folk er redde for å gå til streik, men det har
vært store demonstrasjoner for bedre kår.
Det er trist å se hvor tøft folk har det, de er
underernærte og preges av de dårlige kårene
de lever under. De skriker ut sin nød. De er
ofte veldig aggressive når de demonstrerer
og er væpnet med store kjepper, eksplosiver
osv. Andre er redde for disse marsjene som
når alt kommer til alt er lite effektive.

Andre former for motstand mot dårlige kår
er sultestreiker. De er formet som verdighets-
protester der folk jobber, ikke går hjem, men
sultestreiker etter arbeidstid. Heller ikke
denne formen for protest fører til noe.

1995 kom kollektivavtaler inn i lovgivning-
en. Arbeidstakerorganisasjonene måtte lære
seg å forhandle ogfølge opp avtaler, noe de
ikke var vant til fra den «kommunistiske»
epoken. Problemet er imidlertid at fagfore-
ningene er svake og ikke tør bruke for ek-
sempel streik for å tvinge arbeidsgiverne til å

etterleve avtalene.
For øyeblikket er 20 prosent av de som har

arbeid omfattet av slike avtaler. Avtalene er
på bedriftsnivå, avtaler over bedriftsnivå
klarer ikke fagforeningen å oppnå (tariffav-
taler).
Når det gjelder fastsettelsen av minstelønna

er det ansvaret til arbeidsministeriet som har
satt ned en 3-partskomisjon bestående av: Fag-
foreningene, arbeidsgiverne og regjeringen.

På l0 år har fagforeningene og arbeidsgiv-
erne blitt enige bare 6n gang.

Fagforeningsvirksomheten gir ikke store
endringer, men noen positive resultater fin-
nes. Ved kollektive avtaler har fagforenings-
aktivister følelsen av at de har noe å si og
styrker sin selvfølelse som fagforeningsfolk.
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til Warszawa
ere enn i Polen, er et av problemene. Blant
annet ble et flexo-trykkeri i sin helhet flyttet
til Ukraina.

Da det ble innført moms på trykksaker,
bidro det til at trykkoppdrag blei satt ut til
for eksempel Ungarn, som ikke har moms.
Basert på nedgang i momsen og bedre kvali-
tet, er oppdragene igjen på vei tilbake til pol-
ske trykkerier.

Etter besøket i det polske forbundet gikk
turen til det polske seddeltrykkeriet.
Det første som møtte oss var et enormt sik-
kerhetsopplegg. Vi måtte gi fra oss passene
vår og ta på oss gjestebrikker. Mobiltelefo-
ner og kameraer blei «konfiskert>> og vi blei
tett fulgt av to sikkerhetsvakter i tillegg til
flere tillitsvalgte fra klubben med klubb-
sekretær Leszek Wierzbowski i spissen.

Vi fikk ikke se trykking av pengesedler,
forståelig nok, men vi fikk se trykking av
frimerker. Etter en runde i trykkeriet blei det
forfriskninger og informasjon om trykkeriet
og klubben.

Først holdt en av bedriftens direktører en
redegjørelse om seddeltrykkeriets historie
og omfanget av trykkerivirksomheten:
. Seddeltrykking
. Frimerketrykking
. Andre verdipapirer
. Mange typer sertifikater
. Kortproduksjon, bank osv.
. Biometriske pass
. IT-service
Det er I 600 ansatte på trykkeriet.
Pensjonsalderen er 55 år for kvinner og 60 år for
menn. Etter denne gjennomgangen takket vi
direktøren, og klubbsekretær Leszek Wierzbow-
ski kunne med et smil meddele at vi nå kun-
ne snakke fritt - sjefen hadde forlatt lokalet.

Den polske astronomen Nicolaus Coper-
nicus er kjentfor sin revolusjonerende
teori om de himmelske sfærer. I hjerlet av
Warszawa står denne staluen til minne om
en av Polen sine største sønner.

npet i gamlebyen, og i periodenfra oktober 1944 til
"ede el par dager før frigiøringen gjorde den nydan-
amlebyen. Arbeidet ble sluttfurt i 1963 og vi kan i dag
7.

når en har hatt jobb I år sammenhengende.
Bare en femdel av de arbeidsledige får denne
stønaden. Det er ikke mulig å leve på denne
stønaden. Løsningen for stadig flere er svart
arbeid. l0 prosent av arbeidsstyrken jobber
svart.
For å få endene til å møtes er det ikke uvan-

lig med 2 til 3 jobber. På landsbygda gis det
trygd for vanskeligstilte bønder, men denne
stønaden er heller ikke stor.

På spørsmål om fagforeningsprosenten.
svarte Wieslawa Kozek: Polsk LO: OPZZ:
ca 650 000 medlemmer (ingen åpne med-
lemslister). Solidaritet: 700 000 medlemmer
(ingen åpne medlemslister).

forsdag 3. november
Vi ble møtt i lokalene til grafisk forbund
med kaffe og hjemmebakte kaker (i hvert fall
smakte de sånn). Møtet med Izabela Jedynak
og de andre tillitsvalgt på forbundskontoret
var veldig hyggelig. Neste gang vi skulle
komme på besøk, ville de stille opp med pol-
ske matretter av alle slag, noe de ikke hadde
fått tid til denne gangen.

Spørsmålet om medlemstallene ble igjen
brakt på bane i og med at professor Wiesla-
wa Kozek hadde kommet med så lave anslag.
lzabela Jedynak fastholdt imidlertid 6 mill.
for OPZZ og 4 millioner for Solidaritet. På
spørsmål om hvordan grafisk industri i Polen
greier seg når utenlands kapital blir sprøytet
inn i landet, var ikke svaret udelt positivt.
Handelslekkasje til Hviterussland, Kroatia
og Slovakia hvor lønningene er enda dårlig-

Samarbeid
Leszek Wierzbowski fortalte om klubben
og at de i den siste tiden hadde jobbet en del
med at et annet trykkeri var blitt innlemmet
i seddeltrykkeriet. Dette trykkeriet hadde
dårligere lokale avtaler og måtte dras opp på
nivået til seddeltrykkeriets avtaler.

Det er to fagforeninger i bedrrften, OPZZ
og Solidaritet. Begge hadde 300 medlemmer
hver.
De to organisasjonene måtte samarbeide om

løsninger med ledelsen. Det var litt proble-
mer med saker som måtte løses med avstem-
ninger på saker i de to fagforeningsklubbene.
Polsk lov pålegger dem også å forhandle for
ansatte som ikke er medlemmer. De uorga-
niserte får de samme godene som de orga-
niserte. Stadig flere av de unge melder seg
imidlertid inn i klubben.

Når det gjelder kvinnene er forholdene noe
lik de vi har her hjemme. Kvinnene sto på
punkter i produksjonen som var noe lavere
betalt (sortering, telling, påleggere osv). Det
var debatt om kvinner og menns plassering i
produksjonen, og stadig fl ere kvinner betj ener
nå maskiner som gir den høyeste lønna.

Trykkeriet var en mønsterbedrift når det
gjaldt å overholde avtaler. Bedriften hadde
sosialkasser som fungerte bra. De ansatte
kunne låne penger til bolig, eller tilskudd når
det oppstod akutte problemer. Dette kunne
spesielt gjelde ved sykdom hvor en ble truk-
ket i lønn. Det ble trukket 1 prosent av lønna
til hjelpekassene.

Klubblederen blir valgt for 4 år og er hele-
tidsansatt. 2-3 frahver avdeling i klubbstyr-
et. Per i dag var det 14 medlemmer i styret.
Klubbstyremøte blir holdt hver måned og
klubblederen har møte med direktøren en
gang i uka. Det var et bra forhandlingsklima
og ikke store problemer med å bli enig med
ledelsen.

Miljøplager tas på alvor. Det velges verne-
representant i henhold til loven. Alle skal
gjennom et arbeidsmiljøkurs før vedkom-
mende begynner i bedriften. Løsemiddel-
eksponerte har legekontroll hvert år. Stopper
verneombudet en maskin, kan dette vedtaket
bare omgjøres av arbeidstilsynet. Ingen er
blitt trygdet på grunn av løsemiddelskader.

Besøk på Orkla-trykkeri
Klokken 20.00 besøkte vi et Orklatrykkeri i
utkanten av Warszawa. Herble avisen Rzecz-
pospolita trykket. Vi skulle besøke felles-
klubben i avisen dagen etter. Vi ble mottatt av
tre menn i ledelsen av trykkeriet, og flkk en
gjennomgang av hva vi ville komme til å se

på omvisningen. Bedriften var i hovedsak lik
avistrykkerier i Norge, bortsett fra at det var
stor bemanning på pakkeriet. Forklaringen
var at dette ikke var fast ansatte, men løs-
arbeidere/studenter som gjorde jobben for
langt mindre betalt enn de fast ansatte. På
spørsmål om fagforening, fikk vi til svar at

Forts. på side 12
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det ikke var nødvendig. Ledelsen hadde ikke
noe imot at det blei etablert fagfor-ening,
«men arbeiderne så seg vel ikke tjent med
det». I følge direktøren varlønna 7.000 kro-
ner i måneden, medregnet skifttillegg og
overtid.

Fredag 4. november
Klokken 10.00 skulle vi besøke legekontoret
til det grafiske forbundet. Vi ble igjen møtt
av forbundslederen og to andre tillitsvalgte
fra forbundet. Her var det igjen forfrisknin-
ger med kaker, frukt, kaffe, te og sjampanje.
Tenk det - sjampanje klokken ti om morgenen
på et legekontor. Nærmere meningen med
livet var det ikke mulig å komme, og ge-
myttligheten snek seg innpå oss. Godt i
gang tok kontorets direktør ordet og ga oss
en fyldig innføring i kontorets virksomhets-
områder. Legekontoret tok ikke bare imot
medlemmeq men også ikke-medlemmer.
Kontoret kunne tilby spesialister på en hel
rekke områder: Fysioterapi, kinesiologi,
massasje, ortoped, indremedisin, øyenlege,
stomatolog (tannlege), nevrolog, arbeidsmedi-
sin. hudlege, gynekolog og magnetterapi.

I tillegg tar kontoret kontakt med verneom-
budet på arbeidsplassene, gjennomfører mil-
jøundersøkelser og gjør undersøkelser om
det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kontoret startet opp i Warszawa i 1962 og
har gått med underskudd fram til starten på
dette årtusen, da nevnte direktør overtok
roret og fikk bedre styring med økonomien.
Behandlingen er gratis for medlemmer og
uorganiserte i bedrifter som har avtale med
kontoret.

I god stemning tok vi trikken to stoppested-
er bort i gata, entret Orkla-avisa Rzeczpos-
polita og blei møtt av lederen av fellesklub-
ben Solidaritet, journalist Piotr Koscinski.
Her blei vi igjen oppvartet med kaffe og
småkaker.

Orkla eier 51 prosent, mens staten eier 49
av denne gamle stats-/partiavisen. 1989 var
den i statens eie, men er etter hvert blitt
mer uavhengig. Opplaget er på hverdager
180 000. Avismarkedet er hovedsaklig, i til-
legg til Orkla, tyskeid.

Det var tilfeldig at Solidaritet blei etablert
i bedriften. Det er ikke konkurranse mellom
fagforeningene, så det kunne like godt ha

vært OPZZ som fikk fotfeste i avisen. KIub-
ben har 150 medlemmer av 550 mulige og
Piotr Koscinski mente det ikke var så dårlig.
Eierne er redd for og motarbeider fagforenin-
gene, og arbeidstakerne er redde for lederne.
Klubben ble startet med hjelp fra norske fag-
foreningskolleger i Orkla. Piotr Koscinski
skal senere i høst til Sarpsborg og møte an-
dre fagforeningsfolk innenfor Orkla.

Klubblederen har fulljobb i tillegg til vervet
i klubben. Klubben presser ledelsen forsiktig
for å få mer tid til fagforeningsarbeidet, og
det er langt fram til de har samme rettigheter
som Orkla{illitsvalgte i Norge.
De har de samme fagforeningslovene å for-
holde seg til som beskrevet tidligere, og Piotr
mente også det er liten hjelp i lovverket når
fagorganisasjonen er svak.

Det går sakte framover, men noen krav har
de fått innfridd:
. Etter press fra klubben blei det opprettet

et sosialfond på 2 millioner.
. «Hele huset» var med i en prosess som

presset fram en stillingsstige og et lønns-
regulativ.
Klubben kunne til enhver tid ta kontakt med

Orkla-tillitsvalgt i Norge, og har benyttet seg
av dette tilbudet. På spørsmål før omvisning
i avishuset om det var grafikere ansatt, svarte
Piotr at de hadde en grafikk-avdeling. Etter
vår vurdering var nok ikke noen av de ansat-
te «grafisk faglærte». Det var relativt tidlig

på dagen da vi fikk omvisningen i avisloka-
lene, og da er det det tekniske utstyret som
er mest interessant. Vi konstaterte moderne
utstyr på mac-plattform.

Oppsummering
Det var en del motstridende opplysninger
i de forskjellige «leirene» vi besøkte, men
det meste var ganske sammenfallende. Det
polske seddeltrykkeriet som hadde grafisk
klubb, må sies å være en mønsterbedrift.
Opplysningene om de fleste andre bedrift-
ene tyder på arbeidsgivere som ikke la stor
vekt på rettighetene til arbeidstakerne. I det
hele tatt ser det ut til at fagforeningene har en
lang vei å gå i Polen.

Det var positivt å lære det polske grafiske
forbundet å kjenne. Representantene for
forbundet var veldig imøtekommende og de
lærte oss mye om polsk arbeidsliv og forhol-
dene ellers i samfunnet.

Deltagerne på turen hadde et ganske inn-
holdsrikt program, men vi fikk også snust
litt på utelivet i Warszawa. Med lave priser
og veldig innholdsrike/store retter som pas-
set norske ganer som bakteppe, ble informa-
sjonen og erfaringene fra besøkene diskutert
ved restaurantbesøk hver kveld.

For egen del kan jeg anbefale en tur til
Polen.

Samling i Athen - Europas sosiale forum

Motstanden mot markedsliberalisme, rasisme og krig er omfat-
tende. Den organiserer seg også på nye måter. Et viktig uttrykk
for dette er Europas sosiale forum (ESF). Det er kjempekonfe-
ranser som samler aktivister fra fagforeninger, miljøbevegelsen,
anti-krigsbevegelsen og andre som kjemper mot en globalisering
basert på markedsliberalisme.

Den første konferansen ble holdt i Firenze i 2002. Her ble initia-
tivet til historiens største internasjonal demonstrasjon tatt - den
verdensomspennende demonstrasjonen mot krig i Irak i februar
2003.
I år samles ESF i Athen 4.-7. mai. Hit kommer titusenvis av ak-

tivister fra hele verden. Det blir hundrevis av parallelle møter og

arrangementer. Det finnes ingen bedre mulighet til å bli kjent med
hva som rører seg i den internasjonale bevegelsen. Det er en unik
mulighet til å giøre seg kjent med hvordan de som er opptatt av de
samme spørsmålene som vi er, jobber.

Det konkrete programmet er ikke fastsatt ennå. Det blir satt
sammen etter forslag fra alle de organisasjonene som deltar, men
programmet vil dekke alle aktuelle spørsmåI.
Mer info flnner du på http://athens.fse-esf.org

OGF vil delta på ESF i Athen. Hvis du vil vite mer så ta kontakt
med foreninga: Avd850@fellesforbundet.org

Torvald, Reidar, Knul og Kjetil slapper av i solen, med noe varml å drikke.
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Trond h e i m s konfera nsen
Tariffoppgjør med «kinderegg»-vri

AY. !"'tsfKKEYAD:,,, ,:r;""'''' .'

tek der

Tre store og viktige kamper skal
reises samtidig dersom de 450 til-
litsvalgte som var samlet på den
tradisjonelle Trondheimskonferansen
i slutten av januar i år får det som de
vil.

For det første skal sosial dumping stoppes
gjennom minimum å få innfridd Fellesfor-
bundets fire krav:
. der egenbemanning ikke er tilstrekkelig i
forhold til bedriftens produksjon, skal det
iverksettes tiltak for å øke antallet egne an-
satte.
. ved bortsetting av arbeid skal det forhand-
les med de tillitsvalgte.
. innleie av arbeidskraft på bedriftens fag-
områder skal avtales med de tillitsvalgte.
. ved bortsetting av arbeid og innleie av ar-
beidskraft skal bedriften dokumentere hvil-
ke lønns- og arbeidsvilkår som benyttes av
underentreprenøren eller utleiebedriften.

For det andre må tjenestepensjonsord-
ningene avtalefestes. Det viktigste er at de
avtalene som allerede eksisterer blir sikra i
tariff-avtalene. Dette må i all hovedsak skje
lokalt, det en trenger er en formulering i ta-
riffavtalen som helst sier at dagens pensjons-
avtaler ikke kan forringes uten enighet mel-
lom partene eller som et minimum at det skal
foreligge en avtale om pensjonsavtale på alle
arbeidsplasser i løpet av 2006.
Det tredje kravet som ble reist og drøftet av

konferansen var kravet om likelønn. Siden

l99Otallet har utjamning mellom menns og
kvinners lønn stått stille, eller faktisk gått
litt tilbake. I en egen uttalelse fastslår kon-
feransen at likestilling koster penger, og det
kreves at frontfagmodellen ikke må være til
hinder for reel1e likestillingskrav.

Mot tariffhopping
Tariffhopping har til nå vært en like stor
trussel mot lønna som sosial dumping, om
ikke større. Når store bedrifter som Telenor,
Nettbuss med flere kan si opp tariffavtalen
mens det er fredsplikt, gjennom å melde
overgang til en annen arbeidsgiverorga-
nisasjon, har fagbevegelsen svært lite å stille
opp med. LO forsøkte å bedre dette under
hovedavtaleforhandlingene i flor, men fikk,
ikke uventet, ikke noen enighet med NHO.
Det kan derfor være viktig å stille krav om
avtaler som sikrer mot tariffhopping i årets
tariffoppgjør.

En bestemmelse som sier at selv om en av
partene i en bedrift skulle skifte hovedsam-
menslutning, så gjelder avtalen fram ti1 neste
hovedoppgjør dersom partene ikke blir enige
om noe annet er kanskje en id6?

De rød-grønne og fagbevegelsen
LO-ledelsen kom til Trondheim for å møte
de tre regjeringspartiene. I sitt foredrag la
LOs l. Sektretær, Ellen Stensrud stor vekt
på kampen mot fattigdom. Hun tok utgangs-
punkt i sitt eget borettslag for å forklare
forsamlingen og representantene fra regje-
ringspartiene at å være fattig i Norge er mer
alminnelig enn de fleste av oss liker å tenke
på.

Stensrud fastslo at LO ikke er fornøyd med
en regjering som gir skattelette til de rikeste,

men som ikke innfrir sine egne løfter om
å gi feriepengene tilbake til arbeidsledige.
Stensrud minnet også om at LO-kongres-
sen krevde nasjonale normer for sosialhjelp.

- Kampen mot fattigdom må føres nå, fastslo
Ellen Stensrud, hvis ikke regjeringa leverer,
vil folk uten håp gå til Frp ved neste stor-
tingsvalg.

Faglig påfyll
Trondheimskonferansen er en begivenhet for
alle some er aktive i fagbevegelsen. Her blir
du oppdatert om hvordan fagforeningskol-
leger fra hele landet og fra alle bransjer og
områder slåss for rettighetene til sine med-
lemmer. Kamper blir oppssummert - enten
de er tapt teller vunnet - og en felles strategi
blir lagt for året som kommer. Her får man
inspirasjon og påfyll og møter mange spen-
nende fagforeningskamerater. Neste Trond-
heimskonferan se er 26.-28. januar 2007.

ELLEN STENSRUD valgte åfokusere på
fattigdom i sin innledning på Trondheims-
konferansen. Hun mener det haster å gjøre
noe med problemet.

EBBA WERGETAND fikk ærespris
Trondheimskonferansens hederspris
b1e delt ut for første gang, og den gikk
til Ebba Wergeland, spesialist i arbeids-
medisin.

- Ingen enkeltperson har bidratt mer
til kampen om arbeidsmiljøloven enn
Ebba Wergeland, sa Arne Byrkjeflot
på vegne av LO i Trondheim. - Ikke
minst har hun økt forståelsen av helse i
et arbeidstakerperspektiv. Hun har pro-
vosert mange med sine uttalelser om at
sykefraværet i Norge er for lavt dersom
arbeidslivet skal romme også de som
ellers blir ekskludert fra arbeidslivet.
Pristildelinga vakte stor begeistring
blant konferansedeltakerne og kom
som en stor overraskelse på mottakeren
sjøl, som for første gang pir en Trond-
heimskonferanse mangla ord.

KUNSTNERNE Torgeir Henriksen og Odd
Inge Holmberget, som el tilknyttet Nidaros-
domens restaureringsverksted, hadde laget
prisen Ebba Wergeland mottok.
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Det er for øvrig litt artig å lese i beretningen
til forbundet fra 1955 om hvordan en så på
pris- og lønnssituasjonen det året. Typograf-
forbundet hadde landsmøte det året og i en
uttalelse til Regjeringen kan en lese: «For å
sikre ro i arbeidslivet og for å unngå ytterli-
gere høyning av kostnadsnivået, er det abso-
lutt nødvendig å bringe levekostnadene ned-
over igjen. Landsmøtet gir regjeringen sin
fulle støtte i dens fortsatte arbeid på å bringe
prisene nedover. Det er ikke tilstrekkelig at
det foretas prisnedsettelser bare på enkelte
varegrupper. Det må være et uavviselig krav
fra Regjeringens side at absolutt alle som
produserer og omsetter varer straks tar sine
kalkyler og avansesatser opp til revisjon med
sikte på å redusere disse. I dette arbeid må
Prisloven brukes fullt ut».
Til våren er det nytt tariffoppgjør og vi har

fått en relativ lydhør regiering her i landet et-
ter valget, men jeg er høyst usikker på hvor-
dan oppskriften til typografene fra 1955 ville
slått an - ikke minst blant våre medlemmer.
Nå er jeg litt usikker på hva Oslo-foreninge-

nes medlemmer var opptatt av i 1955. Det var
for øvrig det året da James Dean ble drept i
en bilulykke og satte tusenvis av jenter over
hele verden i sorg. Rockeren Chuck Berry

fleste av derejubilanter ble utlært i bly og be-
gynte å jobbe i «blyalderen». Bedre enn meg
har dere sett utviklingen i faget og bransjen.

Datateknologien har skapt en revolusjon
også innen grafisk: Fagene, produksjonen
og bransjen er vidt forskjellig fra det den
var for noen tiår tilbake. Hvem hadde i 1955
eller i 1964 hørt om digitale verktøyeq PC,
Mac, om internett, nett-aviseq e-mail, digi-
tal-trykk og andre begreper som vi strør om
oss i hverdagen. Ingen. I dag bruker grafiske
fagutøvere avanserte digitale verktøyer i sin
arbeidsprosess. Noen av de maskiner og det
utstyret dere begynte åjobbe på, hører histo-
rien til og er for lengst ute av drift.
Dere fra Grafisk har erfaring når det gjelder

å bygge organisasjonen i takt med utfordrin-
gene. Går vi tilbake til 1964, var et av de store
temaene sammenslutning. Den gangen gjaldt
det hvorvidt Typografforbundet, Litograf- og
Kjemigrafforbundet og Bokbinderforbundet
skulle gå sammen. Dere husker sikkert pro-
sessen. 13. desember 1966 var sammenslut-
ningen et faktum.

Dere har klart omstillingene på en impone-
rende måte. Jeg tror også mange av dere vil
være med på at det har vært en spennende
tid.

Fra forbundsleder Kjell Bjørndalens tale til Oslo Graflske Fagforening

Jegrøper neppe den helt store ny-
het onl jeg forteller at Grafisk og
Fellesforbundet fra nyttår ger
sammen. For meg blir det spesielt

- ettersom jeg da blir forbundsleder også for
grafikerne - og skal være med på å videre-
føre de rike tradisjonene dette forbundet har
stått for.

Hyggelig og noe av en ære var det å bli invi-
tert til Oslo Grafiske Fagforening - landets
eldste fagforening. Dere kan trekke trådene
helt tilbake til 1872. Ekstra hyggelig er det å
få være med på å hylle, foreningens jubilan-
ter av året. 50-årsjubildntene ble medlem av
foreningen og forbundet i 1955 - og 40-års-
jubilantene i 1965.

Om en den gang hadde fortalt dere at i 2005
var grafikerne på full fart inn i Fellesforbun-
det - en sammenslutning av Jern & Metall,
Bygning, Papir, Bekledning og Skog &Land
- ville nok de aller fleste ha betraktet dette
som noe av spinnvilt - et fantasifoster. Men
dette forteller mer om den rivende utviklin-
gen vi har vært vitne til enn om vår evne til
å se framover.

Jeg er ingen spesialist på grafisk produk-
sjon og de grafiske fag, menjeg vet at de aller
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fikk sitt gjcnnombludd r.ncd «Tutti-Frutti»
og Nora Brookstcdt sang scg til topps hcr'
hjcmmc rncd <<En litcn pike i lavc sko». 1955

var også årct da al lc fikk cn oppfbrdring onr å
r,ær'e snille rned hverandre tbr det irret kom
Torbjørn E,gncr ut nrcd «Kardemornrne by».
Og Skcid blc Norgcsmcstrc i fotball.
1965 val fbr øvrig dct årct Norgc fbr alvor

ble trukket inn i oljeeventl,ret i Nordsjøen
ved at staterl utlystc et område på kontinen-
talsokkclcn fbr oljclcting.

Grafisk bransje i OsJo gikk visstnok så dct
sLrstc. If-ølgc bcrctningcn var dct høy etter-
spørscl cttcr arbcidskrall og Iøunsnivåct var
vcl ikkc så allcr vcrst - lor å si clct tbrsik-

tig Jeg skjønner at lxarlge av dere jubiJanter
bådc fl'a 1955 og t965 lant dct attraktivt å gå
inrr i ncltopp grafisk bransje.

Dette er altså 40 år siden, men jeg syncs tak-
tisk dere jLrbilantel fra 1964 holder dere godt.
Nå skal dere samnren med 50-årsjubilantene
få deres diplomer lor langt medlerrskap i

fagbcvcgclscn.
Takk for innsatsen dere har vist

gjennom å være rnedlemmer.

KlcLl Bjørndulen (th) holdt /esLlulen untlcr
mitldugen pti llc)nclverkarart. Hcr i fi.1:ggeli§
wnttulc med Svein Morlcntcrt
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Og her er alle som ble hedret...
qo Ån
Arnc Andrcasscn Dmurstaciliscn 8 A ltil2 Askrm
.lan 'f hore A rtlrcscn Lnoksvci 29 I I 8 I Oslo
K-jcll Btkke Westbyc egebcrgsgt I (l 0177 Oslo
Svcin M. Birkclund Stovncr Scnter l. l.eil 501 09f15 Oslo
Flans Rune l:vcrt l]ohlin l\4urrkcbekkcrr 107 l06l Oslo
Er a Maric []ragcr Starveicn l4 t]. I toybråtcn 1088 Oskr

Oclcl llcnry lllodahl Randcr»1arct 4 15.10 Vcstby
Einur Iløhn -l-hcodor Hanscns vci 8 U 1410 Kolbotn
Jan Iltikon Chlistianscn Konvallvn 23 0855 Oslo
Knut Aagc Dahl Ancrud Østle I C 20210 Klol-ta
Terje [{ciclar [:idc [-'rcdheirnr n 7 llJ07 Askinr
l-[ans lrngen ]larcveicn 7 I4l3 fårnåscn
Svcn Erik lrlikscn I lcggestubbcn l0 15l4 [{ønclbss
Trond-[:rik Irrlanclscn Bernt Knudscns vci 38 [] 1152 Oslo
Roll'liugclstrand Btrtte br,' I I5U År'ne .
Jan Einar CilaflN4argrcthas rei 15. Leil 2 1473 Lorcnskog
.lan t',rik Grøndahl Slcivcrr-rdiiscn [J l]54 flærurns Velk
Jan-[]rik Gulb.jørnrud Nåkkvcs vci -l 0(170 Oslo
.lorr-lncar llaltug Stikkrcicn 2 Iu0li Askinr
Gunnar IJanscn Vangcn 4 ll(r3 Oslo
Grcthc [Ie]cne llauscn Bolcrliu 68 06lJ!) Oslo
Pcr [:dgar Ilcll t]liistjcrncvuicn 22 1.17-5 Frnstutljordct
StLrrla Indrcgiird Lintlcbcrgiise n 32 A 1068 Os]o
Svein llelgc Jrnssen l:llen (ileditsch rci 52 0987 Oslo
Dag Oskar Jcnsen []jornehcinrvn 2 tr 1086 Oslo
Finn Martin.lcnscn Ilrcnnalia (r0 1481 llagan
Tore.lohanncssen Veitvet\eicn 6 D 0596 Oslo
Torc.lohannesscn Ruvnårsvcicn l-5 A 1254 Oslo
.hn t:rik Johansen Rodslrupcvcicn 2l Kongsvingcr
Arnc Kristian Johnsrucl Vcslcveien 4 1472 l--.icJIhanrar

F.lsc Karlscrr l)aLrlus Sykchjcrn
Sanncrgalcn I 0557 Oslo
Wcnchc Elisabcth K.1ønø Ragnhilcl Schibbycsv 5l 0968 Oslo
Ynglc Arnc Krislianscn Haakons gt l 1 2000 Lillcstlom
KnLLt [,arscn Karlsrud.t A l:140 Drøbak
Tcr je l)-iørn l-arsen R:rvnåsr, n 95 1254 Oslo
Pcr (iusta\ L.indqvist Valiclurct 20 ()661 Oslo
Knut [-indcli,ist N;'r,cicn 30 A 1482 Nittcdal
lan trlik Ludvigscn Olc Ilrurnnrsvci 20 0979 Oslo
Finn Erik Lurrtl Larurnsvci l5 0670 Oslo
f'rctlclic Lotcndahl [.]lsholtvcicrr l7 U l05-l Oslo
Cato Moc StLrbbcngr n. 46 274-3 HarcstLra

Anna Btit Niclsen MulerhirLrglcicn l8 0661 Oslo
Bjørn Nilscn -[bgvcicn [l 1960 l-økcn
.lan'l'hore N;,giild l-olirudhogda 209 l28l Oslo
Arild OIscn LLrdr.ig Karstcns vei 7 l0(r.1 Oslo
Svcirr Ilarald Osvrr Rodbcrgr n. 47 0591 Oslo
Frank Pcdcrscn Assirlcn'l-crrasse 26 l) ll60 Oslo
Roy I larol<l Platrcng l-iav 6 I47(r l(usta
Knut Reian V (ircr'clud Tcrr:rssc I2 L I415 Oppeglircl
Johan Rcin Hollagclbakkcrr iil C Il56 Oslo
Tor Ruud Ilavrcvcicn l4 0(r80 Oslo
Tor t:gil Rikcn SagstLrvcicn il C l9l4 Ytrc l:nebakk
-lbr Sarnuclscn \/ollcvcicn I l2 1389 I lcggedrI
Ragnlr San<lvold Anrnrcrudhelling.r 2-l 095t) Oslo
.lohn SchaLL Htii,b|irlcnrn -l A 105-5 Oslo
Arild Soot (iokstathcicn (r t] 1,106 Ski
Raena Røkkunr Slrantl Nåkkvcs vci 5 L. 1..cil tt0l9 0670 Oslo
Ragnar Stobakk I lolnrcnkollvn. 80 A 0784 Osio
Sigurd Syvcltscn [.øviisvcicrr ] 1400 Ski
Kjcll Arrid Arrdcrs Izrngcn \4lllavcicn 48 1742 Cr-ua

Stcin Tore'['horstcr]scn LiIjcrcicn I7 C 1.187 
-[ir.,cnlurLucn

Elin Thorstcnscn Rodtvcdtvcicn 22 09-55 Oskr
Carlcn Astrid T«rsdahl Bolcrlia (r 0691 Oslo
Kje Il Andrcw Tybring [)uo'cicn 7 3057 Solbcrgcha
ilclge Venas []evervn l7 0596 Oslo
Eclgar Vestby Kallsjo 2730 [-unner
KIara \\'ang-Svendscr Hcgcrnrannsgt l--i 0478 Oslo
Arild Wcstby Ilassclstien 77 1387 Askcr
Unrri Ziegcnrann Slc'tta.1 l[i07 Askirl

50 ÅR
Odclr ar Arrtlcrscn Kristoflcr llobinsvc'i 40 0971t Oslo
Erling Arnold Aspdahl NordlislctLa I 0952 Oslo
Anne Lisc Bjerrnholr Plo_srcicn 2l 0679 Oslo
I--røidis Braathen C'o Torgcir llraathcn.
Ringsvegutua l7 2614 Lillchlnrmcr
Lucicn Louis Ravnror.r Collc Rasnhild Schibbresr,ci -s.1 09(18 Oslo
Borghild Marie Edrartlsen Olc Liansi,ei 4. t-cil 312 1472 Fjclllrtmru
Arild F.rikscn Garlncrrcicn 8 tl 067E Oslo
Asb.jorn lngrar Flannaker Oppsal ltrrassc 2 0(rf{6 ()slir

Britt Foss-Pcdcrscn L:ncrhaLrggt 3 0(r5l Oslo
Birgitt Kjclborg Crarrlv Slorcijscn 8 1257 Oslo
Arnc Birgcl Culbrlndscn Kraurcicn 29 06ti.1 Oslo
Tlror Roar Culbrandsen Arnnrcruclhcllinga 56 0959 Oslo
Jan Andre (iustlr scn .,\mrre rudr cicn (r4 09-5lJ Oslo
Oddvar Ilalstvcdt Rødtvet\ n 20 0955 Oslo
John-Erik [Jalvorscn Kroklrvcicn --s4 05ti4 Oslo
11åkon Kolbjorn Halr orscn llaugenrdvr eien 3(r 0(17.1 Oslo
Crctc Astrid [lanscn RoscnlLrndgt 6 0.174 Oslo
lngar Arnfinn Holt Kalt Antlcrscnsvci 39 I086 Oslo
Otklvar Holtcr l{ugvcien.l-5 0679 Oslo
Harald lngcbrigt I Ioslc Bjcr kcstrand l4 1367 Snarøyir

Jarl Svcrrc Hirkcnscrr Ulsholtvn l(r l0-53 Oslo
Ilarry Oskar-lverson Hamnrcrut 9 I) 0465 Oslo
Pål Kristian lacobsen Olaf Ilulls vci lE B 07(r--\ Oslo
l--rank Stecn .krhanser Ør'rr't-llenr'lcr-assc -l 0-180 Oslo
Tor.lør'gen Johnsor Sætreturlct l0 t) 1475 SLr:trc

K.jcll R Kalund Ncrlrc (lunnaråscn ll -i47-5 Srutrc

Jan Karlscn Karl Stallirei 7.1 0665 Oslo
Erik Klistiansen f)anrlaret 33 A 0681 Oslo
Arnc Kårc Kristianscn Linirkervcicn 61 l9-30 ALrrskog

Torrnod All Kån, ik Asperudascn ll 1258 Oslo
lvar [-angtvdt Diliks gt I ('0457 Oslo
Tolc Lalscrr Odr ar Solbcrgs vci l2 0970 Oslo
C)tto [.ctncs Kristins vci 39 06(r9 Oslo
Ir ar Bjørn Nygaard Norrlcrhovgt. 2(r 0654 Oslo
Tore Olsen i.angbolgcn 43 ll50 Osto
Jan Urik Pcttcrsen Stigcnga 2ti0 0979 ()slo

Cclhard JoscfPlschik Skyttcn 20 l34li I{ykkin
Annc Signc [(ustcn'l'hr Mcycrsgt 5- L.cil 1204 0555 Oslo
Alnc l(uLrd l-ør,enho"da 2 I4,97'lbycnhaLrgcn
Cuclrurr Karin Julic Sanclin Sto\ ncr Sclrtcr l-1 0958 Oslo
Rolf'Ceorg Schei St, Haharclsgt.2-5 A. Oppg,2 0192 Oskr
Jolun ,Annc-l-ise Sk.iold Bondalslse n li 1400 Ski

\\rilly Trctcr N4aria t)chlisr 23 A 1084 Oslo
[3.jorn Cato'[øurnrcrvik ILegnbuvcicrr 2-5 066:l Os]o

Finn []dlarcl Vaglcng Anrnrcr udhellrnga 3-i I 09-59 Oskr
Eivind Voglcr UNcnrn. l2-i E 06(15 Oslo
I:gil Ronald Vossli Haugcrudvcicn 72. Lcil 102 067:l Oslo
Runc \\,ettcrgren Kurlandsticn 40 1052 Oslo
Sigrrund Aalvold Uarre borg Allc 26 1472 Irjcllhanrirr'

Htr! PtrNSd@NlSffiR t-l Kan det være noe for deg å treffe tidligere kollegaer en
il gang i blant?Du har muligheten hvis du besøker Osloty-

pografenes pensionistforening Vetlandsvn. 99 -

101 Oppsal Samfunnshus kl 1200-'1400. Vi har fine turer og teaterbesøk! Møtedager for resten av året er 112-113-514-315-
716-218-619-4110-1111-6112. En fin sosial sammenkomst! Ta en tur! Vel møtt! Tlf. Per Nærby 64 86 80 39.
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Frisk satsing på trykkfaget i Oslo!

Etter to år uten klasse i grafisk pro-
duksjon i Oslo, bestemte bransjen,
Sogn videregående skole og Opplæ-
ringssenteret seg for at nok er nok. Vi
ville ikke lenger sitte stille og se på at
antallet yrkesaktive trykkere stuper
de neste 5-8 årene etter hvert som
de når pensjonsalderen, uten å møte
dette med rekruttering av nye og
unge fagfolk.

En sannsynlig konsekvens ville bli at trykk-
eriene får svekket konkurranseevne, og vil
måtte redusere og legge ned virksomheter
pga. mangel på dyktige trykkere. Hvilken
eier vil investere mange millioner i nye pres-
ser dersom han ikke er sikret tilgang på godt
kvalifiserte trykkere til å betjene disse?

På denne bakgrunn ble Utdanningsetaten
i Oslo utfordret til å gi dispensasjon for et

kryssløp slik at også elever fra grunnkurs
mekaniske fag og formgivingsfag kunne
søke grafisk produksjon. Dette ble innvilget,
og det ble gjennomført en rekrutteringskam-
panje blant disse elevene i Oslo. Resulta-
tel ble 22 primærsøkere og en klasse på 15

elever. De fleste av dem kom fra grunnkurs
mekaniske fag, mens to kom fra medier og

kommunikasjon og to fra formgivingsfag.
Altså ikke akkurat stinne av erfaring fra
trykkfaget.

Elevene har nå lagt et drøyt halvår bak seg.

I denne perioden har de lært grunntriksene i
trykk og ferdiggjøring på Sogn. Der har de

fått opplæring på skolens ettehvert reduserte
maskinpark, som nå består av et ctp-anlegg,
to l-fargemaskiner, planskjæremaskin, må-
leutstyr samt enkelt ferdiggjørin gsutstyr.

Opplæringen har de fått av den etter hvert
legendariske trykkerlærer Elling Nyrønning

samt den helt ferske Morten Lie, som startet
sin lærerkarriere i høst. I tilegg har Steinar
Hinkel drillet dem i repro, fargelære og IKT
med bruk av digitale verktøy.

Utplassering to dager i uka
På grunn den reduserte maskinparken på

Sogn var det avgjørende at det ble etablert
et samarbeid med bedriftene om en utplas-
sering av elevene i løpet av skoleåret. Dette
for at elevene skulle bli kjent med moderne
grafisk produksjon og at bedriftene skulle
bli kjent med elevene. Det ble enighet om
at elevene skulle være utplassert to dager i
uka mesteparten av skoleåret. Dette var mye
mer omfattende enn tidligere og det har vært
knyttet stor spenning til hvordan dette ville
fungere. Bransjen sponset arbeidsklær og

verneutstyr, Opplæringssenteret har koor-
dinert utplasseringen og bedriftene har stilt
opp med resurser til veiledning og instruk-
sJon.

lkke farlig å spørre
Tilbakemeldingene fra elevene og bedriftene
har i hovedsak vært positive. Utfordringene
for noen bedrifter, særlig rotasjonstrykkeri-
ene, har vært å gi elevene arbeidsoppgaver
som matcher ferdighetsnivået. Når dette ikke
lykkes, må elevene lære ved å se, spørre, lytte
og lære. Dette krever både evne til å spørre
og ta egne initiativ samt en del tålmodighet.
Dette har vært en utfordring som elevene har
taklet i varierende grad. Vi som er deltakere i
dette prosjektetjobber etter mottoet - har du
gode holdninger, så kan du bli en god tryk-
ker!

Dette går også den andre veien til bedrifr
ene - har bedriften gode holdninger/bedrifts-
kultur, så får den gode lærlinger!
Elevene er i skrivende stund i sin tredje be

T.h: GTO-en gjørforsatt nyttefor seg

drift og planen er at de etter vinterferien skal
ut i den fjerde. Der skal de være to dager i
uka fram til påske. På et hyggelig evalu-
eringsmøte med elevene og lærerne før vin-
terferien kom det fram at noen av elevene i
denne prosessen har funnet ut at de likevel
ikke vil bli trykkere og at de ikke kommer
til å søke læreplass. De ønsker derfor hel-
ler ikke å fortsette i utplasseringsprosjektet.
Dette er en ærlig sak og disse vil få et alter-
nativt tilbud på skolen.

Etter påske skal elevene som ønsker lære-
plass søke en sammenhengende 14 dagers

utplassering i den bedriften de ønske å få
læreplass i. Etter dette blir de endelige av-

talene om lærekontrakt inngått. Målet er at

alle søkere som har bestått alle fag, har god-
kjent fravær, god orden og atferd og gode

referanser fra utplasseringsbedriftene, skal
få læreplass. Det er ikke tvil om at det er
mange gode kandidater som nå har blitt godt
forberedte og motiverte til å gå ut i arbeids-
livet som trykkerlærlinger. Vi regner med at

bedriftene vil kjenne sin besøkelsestid og gir
dem tilbud om læreplass. Det dreier seg tross

alt om mange trykkeriers fremtidige kon-
kurransekraft og eksistens, og dermed om

arbeidsplasser.

Vi inviterer til foreningas
tradisionelle «etter-

toget»-samling 1. mai

Det blir Trond Granlund

Det blir underholdning for barna

Det blir appell

Det blir pølser

Det blir på Cosmopolite

Velkommen!
OpPlYsningsutvalget
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Jubilanter mars 2006

50 år
020356 Støkket Jan Ingar, Edvard Griegs V 19 - 1472 FJELLHAMAR
030356 Fredriksen Lasse, Prost Stabels V 546A - SKEDSMOKORSET
070356 Svardal Per-Kristian, Kurv. 19 -0495 OSLO

130356 Thoresen Berit Synnøve, Ulsholtv 26 - 1053 OSLO
160356 Eriksen LeifNormann, Fossumberget l5 - 0983 OSLO

210356 Nystrøm Per Torkel, Skovlyveien 16 - 1406 SKI
220356 Moe Jørgen Grøner, Mellombølgen 5l - 1157 OSLO

230356 Lea John, Nøklesvingen 47 - 0689 OSLO
230356 Lonrud Helge, Sagav. 14 - 3050 MJØNDALEN
240356 Hernæs Tor Inge Ringv.49 - 1482 NITTEDAL

60år
020346 Ruud Tor, Havrev. l4l - 0680 OSLO
070346 Gustavsen Leif Jørgen, Alundamv. 36 - 0957 OSLO

140346 Børresen Børre Marthin, Pilestredet park 28 - 0176 OSLO
240346 Børresen Ulf, Berberissv.33 D - 3408 TRANBY
240346 GaarudBjørn-Oddvar,Lillog 5J-0484OSLO
260346 Engebretsen Trond, Dragonstien 97 D - 1062 OSLO
310346 Moe Willy Borger, Ragnh Scbibbyes V 43 - 0968 OSLO

70 år
070336 Johnsen Liv Harda, Bølerskrenten 4 - 0691 OSLO

170336 Lien BeritKristi, Karl Flods V 24 - 0953 OSLO
170336 Mørk Svein, Liljev. l3 C - 1487 HAKADAL
200336 Malla Ingeq Bråtajordet 2 - 3490 KLOKKARSTUA
230336 Johansen Finn, Claus Borchs v 12 - 0853 OSLO

250336 Aspdahl Erling Arnold, Nordlisletta I A - 0952 OSLO

75 år
040331 Nyberg Arne Kjell, Romeriksg. 22 B - 2003 LILLESTRØM
050331 Yttervik Else, Thulstrupsg l0 - 0451 OSLO

070331 Helgestad Rolf, Postboks 45 - 2016 FROGNER
120331 Bråthen Ella Sofie, Rognvegen 2 - 2230 SKOTTERUD
150331 Kjærstad Ole Gunnar, Margarethas v 23 - 1473 LØRENSKOG
290331 Memo Vittorio G , Solbråtanv. 26 B - 1410 KOLBOTN

80 år
030326 Samuelsen Ragnar, Haugerudv. 80 - 0674 OSLO

060326 Hernmingbye Kate Betty, Skøyenåsv.26 - 0686 OSLO

080326 Vestermo Janne Helene, Laura Gundersensg. 3 - 0168 OSLO
180326 Christiansen Axel Kjeld, Storg. l5 B - 1723 SARPSBORG

280326 Hansen Per Odd, Steinspranget 8 - ll56 OSLO

85 år
080321 Hoffmann Aslaug Mary, Hagegt 3l - 0653 OSLO

230321 Strand Randi, Anna Scthnesg. 2 B - 0474 OSLO

Jubilanter april 2006

50 år
020456 Schei Arild, Uelands Cate 63 A - 0462 OSLO

030456 Lorentzen Heidi, Maridalsv. 227D - 0467 OSLO

60 år
050446 Jensen Dag Oskar, Bjørnheimv. 2 E - 1086 OSLO

080446 Mumford Roger William,Beverv. 56 -2030 NANNESTAD
080446 Rygh Roger Andreas, Ålesundg. I B - 0470 OSLO

110446 Dahl Reier. Raschsv 46 - I 153 OSLO

170446 Syversen Rolf G., Kleivveien 24 A. - 1356 BEKKESTUA
180446 Castro Marvin Jose, Lutvannsv. I I - 0676 OSLO
180446 Wallin Per Arne, Engene 83 B - 301I DRAMMEN
220446 Vesterhagen Tor, C/O Sveen, B Brusesvei 30-2212 KONGSVINGER
230446 Johannessen Tore Ravnåsv. 15 A - 1254 OSLO

31046 Stang Lund Karen H, Skovbøleveien 3 - 1605 FREDRIKSTAD

70 år
070436 Amundsen Tore Johan, Vestlisvingen 76 - 0969 OSLO
070436 Lindstad Kai Raymond, Magnefaret 3 - 0678 OSLO
080436 Nordahl Tore, Stigenga 296 - 0979 OSLO
130436 Bergersen Ronny, Jupiterv. I B - 0489 OSLO
180436 Johansen Kjell Ove, Grusv. 34 - ll58 OSLO

240436 Strande Signe, Kappveien 26 - l4i5 OPPEGÅRD
260436 Martinsen Odd Arne, Høybråtenv.23 G - 1055 OSLO

75 år
130431 Larsen Mary, Myklegardg. 3 - 0656 OSLO
160431 Yttervik Georg Petter, Ryenbergveien 70 - 0677 OSLO

210431 Mathisen Kjell Øystein, Haugervegen 25 - 2008 FJERDINGBY
230431 Larsen Knut Erik. Lachmanns v 48 C - 0495 OSLO

80 år
030426 Fossum Oddvar Kristian, Ragnh Schibbyesv. 9 - 0968 OSLO
170426 Hansen Peder Magnus , Galgeberg 3 A - 0657 OSLO

200426 Koziel Stanislaw, C/O G.Grøstad, Sørdalgaten 3 - 3408 TRANBY

85 år
030421 Bystrøm Gunnar Emanuel, Starv. 30 A - 1088 OSLO
040421 Lundsten Bjarne, Nedre Prinsdalsv. 123 - 1263 OSLO
190421 Syversen Knut Østby, Traverv. 28 - 0588 OSLO

250421 Sørum Sverre, Rosendalsv.4T - t166 OSLO

Jubilanter mai 2006

50 år
100556 Andersen Per, Rødovrev 24 C - 1472 FJELLHAMAR
1,l0556 Nyheim Tore, Høgåsv. 88B - 1259 OSLO

140556 Kristiansen Roger, Kapellveien 153A - 0493 OSLO
180556 Mo Odd-Steinar, Siggerudv.l0l2 - 1400 SKI
190556 Eriksen Tron. Vesthavnv. 7 - l34l SLEPENDEN
280556 Jensen Hans Christian . Liomv lB - 1362 HOSLE
300556 Høilund Anders, Frydenbergv. 268 - 0575 OSLO
310556 Jakobsen RolfHåkon Ingol Fjellskrenten 22 -2016 FROGNER

310556 Jensen Steinar, Rødbergv. 7A, - 0591 OSLO

60 år
010546 Ekstang Arne, Steinliv. 20 A - I 185 OSLO

030546 Braathen Arild, Stenfeltbakken 14 - 1405 LANGHUS
030546 Nes Knut, Haakon den Godesvei I I A - 0373 OSLO
030546 Nielsen Ivar Kåre, Trygve Nilsens V 23 - 1061 OSLO
060546 Wilhelmsen Wenche, Steingrims v l4 D - 1185 OSLO
080546 Richter Torger, Pilestredet Park 34 - 0176 OSLO
080546 Sørensen Irene, Herman Foss gate l4 - 0171 OSLO
100546 Nilsen Ulla K., Skullerudveien 70 - 0694 OSLO
130546 Strøm Per Kristian, Odvar Solbergsv. 40 -0970 OSLO
200546 Wibe Fredrik, Etterstadsletta 4l C - 0660 OSLO
210546 Knudsen Per, Polarisvegen 53 - 2165 HVAM
220546 Weng Arve Henry, Sofienberggata 54 D - 0563 OSLO
280546 Eriksen Øyvind, Siggerudbråten 2 - 1404 SIGGERUD
310546 KristiansenYngveArne,Haakonsgt. ll -2004LILLESTRØM

70 år
040536 AndersenKåre,Nadderudveien65l362- HOSLE
090536 Foshaugen Erik, Kristian Brenners v 70 A - 3026 DRAMMEN
100536 Nøkleby Rolf Karsten, Elnesveien 28 - 1488 HAKADAL
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130536 Vestli Thore, Hagenv. 6 - l911 FLATEBY
160536 Hagemann Per Thore, Ollev. 26 - 1182 OSLO

220536 Dahle Thor, Seterv. l8 - 3030 DRAMMEN

75 Ar

030531 Roland Odd Carlo, Bjørn Stallares v 15 - 0574 OSLO

100531 Berger Hildur Kristine, Vestlisvingen 196 - 0969 OSLO
130531 Bråten Evelyn, Ulsholtvn 22 - 1053 OSLO

200531 Dokka Knut, Chr Michelsens v 7O - 1472 FJELLHAMAR
240531 Nordti Villy, Sigurd A Danielsens v 6 G - 1160 OSLO

80 år
230526 Johansen Svein, Skøyenåsv.2 A - 0686 OSLO

Hvorfor så servil?

280526 Lindberg Gerd, Agmund Boltsv. l0 - 0664 OSLO

85 år
010521 Edvardsen Borghild Marie, Ole Liansv 4 - 1472 FJELLHAMAR
100521 Bunæs Bodil Karin, Gjettumtunet 30 - 1346 GJETTUM
100521 Løkke Signe Eugenie, Kirkeveien 40 - 1860 TRØGSTAD
120521 Kjelstrup May Eva, Odvar Solbergsvei 6 - 0970 OSLO
l4052l Johansen Aase, Kalbakkslyngen 5 - 0951 OSLO
160521 Samuelsen Egill William, Vetlandsfaret 8 A - 0684 OSLO
270521 Jensen RolfBirger, Nordjordet 35 - 1475 FINSTADJORDET

95 år
130511 Sæther Herbert Arvid, Sloratoppen 86 - 405 LANGHUS

I beste sendetid på NRK Dagsrevycn tors-
dag 12111 fikk vi høre at Fellesforbundets
leder Kjell Bjørndalen uttale at det ikke var
Fellesforbundet(LO) sitt område å bekjerrpe
Frp!! Dette var innslag fia et forbundsstyre-
rnøte hvor også Anders Skattkjær var tilste-
dc. Hadde dettc vært trukket frcm som en del
av forhandlingspakka rned sammenslåingen
med Fellesfbrbundct, hadde jeg sterxt NEI.
Hvofor opptrer Fellesforbundet sentralt så

scrvilt? At Frp som idcologisk liberalistisk
parti er en fiende av en hver organiscrt ar-
beidstaker i dette land burde vel også Kjell
Bjørndalcn vite. Har han i det hele tatt slått
opp i et lcksikon og lest hva ordet liberalistisk

betyr? Da hadde han fått vite at den libera-
listiske ånd cr fiendtlig innstilt til kollektive
ordninger som fagforeningcr. Og hva om han
hadde lest Frps prinsippogram i denne stor-
tingsperiodcn? Da hadde han lest hvordan
markedskreftene skal styre den enkelte ar-
beidstaker og alle betingerlser som bl.a lønn
skal avtales individuelt rncd arbeidsgiver.

For Frp er det viktig å bryte ned store arbeids-
tagerorganisasjonersonr LO. Hvordan kan så

mange som opptil 20 prosent av LOs med-
lemsmasse stemme på slik politikk. Skjøn-
ner man ikkc at det er å undergrave sin egen
arbeidsplass og alt det som LO har kjcmpet
fram i ovcr 100 år? Man kan alltid skylle på
uvitenhet og dumskap. Men retoriske poen-
ger som lavcrc skatt, billigere sprit, alkohol

og røyk og cn almen politikerforakt går tyde-
ligvis hjern i store arbeidstagcrgrupper.

Mcn det grovcste er allikevel innslaget av
innvandrerfiendtlighet som fullstendig un-
dergraver arbeiderbcvcgelsens kampanje
IKKE MOBB KAMERATEN MIN. Min
oppfordring er at Oslo Grafiske Fagforcnings
styre sette dette på dagsordnen og tar avstand
fra Fellesforbundets lefling med Frps grum-
sete og arbeidcrfiendtligc holdningcr. Vi må
ha en ideologisk loftsryddning i egne rekker
og den må tydcligvis bcgynne på toppen.

Med hil,sen
Øvslein Sinten,sen

OGF inviterer medlemmene til kurs!

Regnska psforståe lse
Kurset er spesielt tilrettelagt tillitsvalgte i grafisk, og gir en grunninnfØring i regnskap.

Dette gir dere et bedre grunnlag til å forstå tallene bedriftsledelsen presenterer for dere. Dersom noe er i ferd med å skje i

bedriften, vil dere på et tidligere tidspunkt være i stand til å fange opp dette. Å ha regnskapsforståelse er et godt hjelpemiddel,
spesielt for deg som driver klubbarbeid.

lnnleder er Børre Solstad. Han formidler regnskapsforståelse på en enkel og lettfattelig måte.
Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Vi oppfordrer spesielt tillitsvalgte, men også andre medlemmer, til å delta denne lærerike helgen! Meld deg på i dag!

21.-23. ayil
Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen

Gratis for medlemmene (drikke betales av hver enkelt)
Det blir satt opp buss som går fra Arbeidersamfunnets plass

tredag27. april, kl. 16.30.
Avreise med buss fra Drammen kl. 14 på søndag.
24. mars

Kursledere: Anita Frøland (tel. 92 45 31 55) og Heidi Gutuen (tel. 93 Ol 44 02)

Påmelding sendes Oslo Grafiske Fagforening, Sagveien 24, 0459 Oslo.
Du kan også melde deg på via mail ogf.ogf@loit.no,taks22 37 63 65 eller ringe 22809870

Dato:
Sted:
Pris:
Transport:

Retur:
Svarfrist:
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B-blad
Returadresse:
Oslo Grafiske Forening
Sagveien 24
0459 Oslo

TRYKKERNES LANDS SAMMENSLUTNING
Inviterer nordiske trykkere med ledsagere

til Nordisk trykkermØte 2006.

Klækken Hotell, H6nefoss
25. til28. man.

Pris pr person i enkeltrom NOK 3200.- Dobbeltrom NOK 2600.-

Påmelding innen 1. april til TLS ved Hans Nordli. Telefon: 924 58975
epost: hans @ trykkerklubben. org
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