
TYPOgrafiskemeddelelser - sePTemBer 2009

TYPO-

grafiske
MEDDELELSER

Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening
Nummer 3 I 2009 I 94. årgang

Norway Cup 2009
Side 24 - 25



TYPOgrafiskemeddelelser - sePTemBer 2009 TYPOgrafiskemeddelelser - sePTemBer 20092 3

TYPO-

grafiske
MEDDELELSER

i Redaksjonen:

Medlemsblad for
Fellesforbundet, avd. 850, Oslo

Grafisk Fagforening.
Utkom første gang i 1876.

Ansvarlig utgiver: Terje Fjellum

AnitA FrølAnd
Andvord Grafisk ● anita.froland@andvord.no

Kjetil lArsen
Hjemmet Mortensen Trykkeri ● kjetla@bbse.no

evA-lill BeKKevAd
lO media ● eva-lill@lo-media.no

lArs PenicK
Dagbladet ● larspenick@gmail.com

stig Ove KuBBerud
Hjemmet Mortensen Trykkeri
kubberud1987@hotmail.com

Per cHristiAn jOHAnsen
Hjemmet Mortensen Trykkeri
per_joh2@getmail.no.

Finn jensen
pensjonist ● telefon 95 82 26 92
finn.jensen@bluezone.no

AdOlF lArsen
adolf.larsen@fellesforbundet.org

Du kan også ta kontakt med Adolf når det gjelder
stoff og andre henvendelser på tlf.: 22 80 98 75.

trykk: LO Media

leder

Side 3: Fortsatt en drittjobb? - Side 4-5: Mer dritt: Alt går dritt i Sverige? - Side 6: Ungdomssamling -
Side 7: Magnus Marsdal og gjestespalta - Side 8: Tariffoppgjøret har startet - Side 9: Historiespalta: Bog-
trykkerforeningen av 1849 - et 160 års jubileum - Side 10: Nytt fra byen og landet - Side 11: Avisfrie dager -
En situasjonsrapport juni 2009 og Visste du - Side 12 - 13: Hornet på veggen ved Truls Gerhardsen og Trykker-
stevne i Bergen - Side 14-15: Bedriftsbesøk hos bønda på Grønland - Side 16-17: Fra Hvittingfoss via
Moskva til Youngstorget og Grafisk ungdom har vært på bedriftsbesøk i Aftenposten - Side 18-19: Hovedstads-
konferansen ble i år avholdt i Drøbak - Side 20: Nye bøker: Fagbladenes historie og en omtale av Christian
Holtermann Knutsen - Side 21: Et nytt ansikt i Sagveien og Styrespalta - Side 22 - 23: Likestillingskonfe-
ransen - Side 24 - 25: Sportsredaksjonen rapporterer fra årets Norway Cup - Side 26-27: Vi gratulerer og
pensjonisttreff. og på siste side om halvårsmøtet i OGF.

Organisasjonsfiksering

Innhold,
nr. 3 -
2009:

Forsidebildet:
Bildet på forsiden er fra årets Norway Cup og er tatt av Fadi Adwan fra Gaza.
Terje Fjellum skriver om denne turneringen at: OGF har lenge og trofast gitt sin støtte til Norway
Cup og det palestinske folk på flere plan. Ønsket er at dette engasjement også kan fortsette i årene
som kommer.Les mer på side 24 og 25.

I Typografiske Meddelelser
sommeren 2008 omtalte vi ei
bok av Lotta Elstad om hverda-
gen for ringehjelpene i hotell-
bransjen. Boka, som heter «En
såkalt drittjobb», fikk veldig
mye omtale, og var skrevet et-
ter forfatterens egne erfaring-
er i hotellene til Olav Thon.

Adolf Larsen, tekst og foto

Og det var spesielt Thon som sto fram
og var veldig indignert, når hans enes-
te tanke med å bruke ringehjelper var å
skaffe unge mennesker en inngang til
arbeidsmarkedet.
Statsråd Hansen, derimot, sto fram og
lovte lovendringer og at uvesenet skul-
le ta slutt.

Siden fagbevegelsens tålmodighet hel-
digvis er kortere enn statsråder sin, har
Fellesforbundets avdelinger i Oslo og

Akershus tatt initiativ til et hefte som
skal skape litt blest om disse forholde-
ne. Noen av avdelingene stablet på bena
en garanti, og engasjerte Manifest for-
lag til å produsere. Heftet som forelå til
Fellesforbundets Dag, og som har fått
tittelen «Bruk og Kast» har fått den me-
get beskrivende undertittel: – Misbruk
av midlertidige ansettelser.

En medvirkende årsak til dette initiativet
er at mange av oss, og ikke bare innen
hotellbransjen, har fått opp øynene for
hvilket omfang dette har. Innen vår egen
avdeling praktiserer en av de store avi-
sene en praksis hvor flere medarbeide-
re har kontrakter uten stillingsbrøk i det
hele tatt.

TgM tok turen dit kunnskapen om dette
skal være best, nemlig til avdeling 246,
som organiserer de ansatte i hotellene.

Birgit Tandberg, nyvalgt leder av året,
mener at det viktigste med det nye hef-

tet er at det nok en gang blir interesse
og oppmerksomhet rundt sakene med
ringehjelper, og at medlemmer blir opp-
merksom på hva som står på spill til høs-
ten.

– Jeg er overrasket over at problemet er
like stort innen bransjer vi trodde var
«sterke». Når boken til Lotta kom ut
hevdet NHO reiseliv at problemene slett
ikke var av slik omfang vi ga uttrykk
for. De hadde svært få saker vedrørende
ulovlig midlertidig ansatte. Og dette er
riktig, vi løser nemlig slike saker FØR
de kommer inn i systemet – og statistik-
ken. Vi har ikke hatt noen saker for ret-
ten, fordi arbeidsgiverne alltid signerer
kontrakt om fast ansettelse når medlem-
mene krever det. Problemet for oss er
kartlegging av de eksisterende forhold,
og å få medlemmet til å forstå at vi kan
både hjelpe og beskytte dem.

Smitteeffekten av en slik
kontrakt på arbeidsplassen helt
enorm.
– Det som mangler hos oss er ofte til-
litsvalgte og muligheten til å gi medlem-
mene innformasjon om sine rettigheter.
Vi har hatt en studiering for tillitsvalgte
siste året med 20-25 deltakere, og resul-
tatet er en organisering på disse arbeids-
plassene med 70-80 prosent.

Nå har departementet sendt ut en
høringsuttalelse, som vel er oppfølging-
en av statsrådens uttalelser.

– Vi trenger ikke å få stadfestet det vi
allerede bruker, sier Birgit. Vi vil ha en
omvendt bevisbyrde hvor arbeidsgiverne
må begrunne hvorfor stillingen ikke er i
tråd med Arbeidsmiljøloven, og hvorfor
denne personen er ringehjelp.

Vi vil at hovedregelen skal være fast
jobb på fulltid, så får heller arbeidsgi-
veren kalle oss inn for å drøfte mulig-
heten for deltid. I tillegg har vi selvføl-
gelig problemene med bevegelsens egne
arbeidsgivere, både i Kongressenteret og
på Sørmarka. Her mener jeg det burde
være en fryd å være tillitsvalgt, og at re-
gelverket følges 110%, avslutter Birgit.

Heftet kan bestilles på:
post@manifest.no eller telefon
23 32 74 90.

Fortsatt en drittjobb?

BirGiT TANdBerG, nyvalgt leder av året, mener at det som mangler i avdelingen er til-
litsvalgte og muligheten til å nå ut til medlemmene med innformasjon om deres rettigheter.

Mange i Oslo Grafiske Fagforening var skep-
tiske når vi tilsluttet oss Fellesforbundet, og
mente at vår grafiske identitet ville forsvinne.
Følelsen var nok sterkest hos den eldre garde,
og i noen fagmiljøer som følte seg nærmere
knyttet til andre miljøer enn til industriarbeid-

erne i Fellesforbundet.

Vi som forsvarte sammenslutningen, og til og med mente at
den ville være et skritt framover, la stor vekt på det nye for-
bundets organisatoriske styrke. Og det ingen tvil om at vi har
våre ord i behold, men av og til kan muligens opptattheten av
organisasjon, vedtakter og orden ta litt overhånd.

Vi er overbevist, etter bare snart tre års erfaring, om at vår
organisasjon er nærmest uovertruffen når det gjelder rutiner
og grundig saksbehandling. Dette har vi opplevd som en for-
bedring i forhold til vårt tidligere forbund, enten det gjelder
landsmøter eller tariffoppgjør. Det vi derimot ikke liker er tro-
en på at de fleste problemer kan løses organisatorisk.

I vår leder i det første nummeret av Typografiske Meddelelser
skrev vi om hvorfor vi ville ha et eget medlemsblad med oss
inn i den nye organisasjonen: «Vi går inn i Fellesforbundet for
å bli sterkere og mer slagkraftig enn vi ellers ville vært – skal
vi lykkes kreves det et sterkt grafisk miljø og en tydelig stem-
me.» Erfaringene har gitt oss rett i det, at hvis vår stemme blir

svak, og lite tydelig, vil vi forsvinne som miljø og bli en del
av noe større men mer utydelig. Vi som driver vår avdeling i
Oslo og Akershus opplever at vi har vært heldige med overord-
nede på Distriktskontoret, noe som ikke gjelder våre kollegaer
ellers i landet. I noen distrikt har det vært en konstant pågang
fra ansatte på distriktskontorene, og fra organisasjonsarbeider-
ne, overfor våre avdelinger om å gå inn i forbundets samle-
foreninger. Vi vil hevde at dette er noe forbundet sentralt burde
ryddet opp i for lengst, men i stedet sender forbundets adminis-
trasjon nå ut et sakspapir til Forbundsstyret, hvor det ser ut til
at flere av de grafiske avdelingene ikke er en del av forbundets
framtidige organisasjonskart. En sak er Fellesforbundets prak-
sis med å forankre politiske beslutninger i en anonym admin-
istrasjon, noe mer alvorlig er invitere til beslutninger uten en
forutgående diskusjon ute i organisasjonen.

Vi forstår såpass mye organisasjonspraksis, at den dag vi i OGF
ikke kan yte våre medlemmer den hjelp de har krav på, og ikke
har økonomi og ressurser til å drive avdelingen på en forsvarlig
måte, må vi revurdere vår selvstendighet. Vi kommer derimot
ikke til å revurdere vår mening om det bør satses enda sterkere
i Fellesforbundet på organisering på fag, selv om vi er klar over
at det er sterke krefter i forbundet som ikke deler denne opp-
fatningen. Og noen som helt vil gå bort fra denne type orga-
nisering, fjerne seksjonsrådene og som sverger til store samle-
avdelinger som det saliggjørende.
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Svensk fagbevegelse sliter med
medlemsflukt og frustrasjon
under en borgelig regjering,
og med en EU-domstol som
har fjernet et av de viktigste
kampmidlene; boikotten. Ogf
dro på studietur for å under-
søke saken!

Av Kjetil Larsen
Foto Terje Fjellum

Forsvarskamp
Alle de svenske tariffene, som omfat-
ter ca. 4 millioner mennesker, skal re-
forhandles i 2010. Dette blir en stor ut-
fordring, og finanskrise og stigende ar-
beidsledighet kommer ikke til å gjøre
det enklere, kunne forhandlingsleder i
svensk LO, Gøran Larsson fortelle.

- Vi forventer at det blir mer en for-
svarskamp for å beholde det vi har, enn
et oppgjør for de store reformene. Vi
opplever en meget aggressiv og politisk
motstander i den svenske arbeidsgiver-
foreninga. De angriper stillingsvernet
og muligheten til å gå til sympatiaksjo-
ner og boikott når bedrifter ikke vil inn-
gå tariffavtele med LO.

Men det mest alvorlige slaget mot fag-
organisering i Sverige er det den borge-
lige regjeringa som har stått bak; rase-
ringa av A-kassene. I Sverige er det sånn
at det er fagforbundene som har admi-
nistrert arbeidsledighetstrygden. Dette
har nok vært en av grunnene til at orga-
nisasjonsprosenten i Sverige har ligget i
overkant av 80 %, mot rundt 50 % i Nor-
ge.

I 2007 fjernet høyreregjeringen skat-
tefradraget for fagforeningskontingent
og A-kasse. Prisen for å være med i A-
kassen har dermed gått kraftig opp. Fle-
re hundre tusen arbeidstakere har meldt
seg ut av fagforeningene. For LO har ta-
pet vært 12 prosent, mens andre forbund
utenfor LO har klart seg mye bedre.

En konsekvens av regjeringens politikk
er at en bygningsarbeider nå betaler 425
kroner til A-kassen, mens en bygnings-
ingeniør betaler 90 kroner. Det betyr at
det er dyrest for dem som er i de dårligst
betalte jobbene og de med løsest tilknyt-
ning til arbeidslivet. En halv million ar-
beidstakere har nå meldt seg ut av A-kas-
seordningen, noe som betyr at de må gå
på sosialen ved arbeidsløshet. Dermed er

klasseskillene i Sverige i ferd med å øke
dramatisk under Reinfeldt-regjeringen.

Det er også et press, fra både myndig-
heter og arbeidsgivere, om å få folk til
å bli «selvstendig næringsdrivende». På
den måten slipper arbeidsgiveren unna
forpliktelsene det bringer med seg å ha
ansatte, mens arbeidsfolk mister trygg-
het og rettigheter.

På tross av det tariffpolitiske klimaet går
svensk LO inn for en solidarisk lønnspo-
litikk. De vil ta ut lønnsøkning selv om
det er enkelte bedrifter som ikke vil tåle
det og gå overende. Da vil LO gripe inn,
og gi det enkelte medlem støtte til om-
stilling.

EU-domstolen
Når Sverige blei med i EU kom det ga-
rantier fra regjeringa til fagbevegelsen
om at svenske arbeidslivslover og kol-
lektivavtaler ikke kunne endres av EU.
Nå viser det seg at EU-domstolen ele-
gant setter svenske avtaler til side, hvis
de kommer i konflikt med domstolens
tolkning av EU-direktiver.

Det har vært flere saker rundt omkring i
EU den siste tiden som viser at EU-dom-
stolen konsekvent er på arbeidsgivernes
side. Den mest kjente fra Sverige er den
såkalte Laval-saken. Laval er en baltisk
byggningsentrepenør som fikk kontrakt
på å bygge en skole i Växholm. Firmaet
nekta å tegne overenskomst med LO, og
det blei iverksatt boikott av byggeplas-
sen. EU-domstolen dømte da boikot-
ten ulovlig, fordi Bygnads krevde lønn
tilsvarende gjennomsnittet i bransjen.
Svensk fagbevegelse mener jo at man
skal ha svenske betingelser, eller bedre,
når man jobber i Sverige. Det domstolen
støtta seg på var det såkalte utstasjone-
ringsdirektivet.

Jurist i Svensk LO, Claes-Mikael Jons-
son, forklarer direktivet sånn:

– Utstasjoneringsdirektivet skulle si-
kre arbeidere som jobber i utlandet et
minimum av lønns- og arbeidsbetingel-
ser. Sånn som EU-domstolen tolker det

nå blir direktivet først og fremst brukt til
å begrense lønns- og arbeidsforholda til
de arbeiderne som jobber i utlandet.

Sjakk matt
Dette har satt den svenske fagbevegel-
sen mer eller mindre ut av spill i arbeidet
mot sosial dumping. Hvordan skal man
komme ut av denne situasjonen? Jonsson
mener det ikke er noen enkel eller kjapp
måte å komme videre på.

Dette er først og fremst et politisk spørs-
mål, sier han. Det er to hovedlinjer i sy-
net på EU som står mot hverandre. Den
ene siden ser på EU som en sosial insti-
tusjon som skal holde kontroll på kapi-
talen. EU er altså et reguleringsprosjekt.
De som står for den andre linja ser på EU
som et prosjekt for det frie markedet, alt-
så at det er et avreguleringsprosjekt. Det
er de som støtter det siste som har makta
i EU nå, og det er denne tenkinga som
preger EU-domstolen.

Derfor satser svensk fagbevegelse mye
på arbeidet med en «sosial protokoll» for
Europa. I dette arbeidet kan det gis sig-
naler om at forholdet mellom markedets
frie flyt og faglige rettigheter endres i det
fagliges favør.

Den andre tingen man ønsker å gjøre er å
åpne utstasjoneringsdirektivet, med det
for øye å tydeliggjøre at det er et mini-
mumsdirektiv, og at det må være lov til
å kreve mer etter nasjonale avtaler. Det
må også tilpasses nasjonale forskjeller i
arbeidsmarkedet.

– Et nytt direktiv må bygge på EU-ar-
tikkelen om arbeidervern, og ikke på de
fire friheter, sier Jonsson.

Problemet med å åpne utstasjonerings-
direktivet nå er at det politiske flertallet
i EU ikke akkurat er på fagbevegelsens
side, med dagens sammensetning. Sjan-
sene for at en ny behandling vil gi et dår-
ligere, snarere enn et bedre direktiv er
overhengende.

Noe som kan hjelpe Europeisk fagbeve-
gelse på offensiven igjen, er det norske
systemet for allmengjøring av tariffav-
taler. Derfor er det knytta stor spenning
til EØS-domstolens behandling av klag-
en fra norske verft på allmengjøringsin-
stiuttet. Hvis dommen faller i fagbeveg-
elsens favør, kan dette være en vei å gå
for å komme utenom den rettspraksisen
som har utvikla seg i EU.

GS - Den nye Stockholmsavdelingen Som vi tid-
ligere har beskrevet i Typografiske meddelelser
har det vært en lang prosess fram mot fusjonen
som de svenske grafikerne har gått inn i. Nå er
prosessen så langt avsluttet, med dannelsen av
det nye forbundet for skogsarbeidere, trearbei-
dere og grafikere. Styremedlemmene som deltok
på Hovedstadkonferansen la ikke skjul på at det
hadde vært en litt for lang prosess, men at de var
bra fornøyd med resultatet.

Organisasjonen for den tidligere avdelingen i
Stockholm, heter nå GS avdeling 9, Østra Svea-
land. Den har et medlemstall på 3 400, hvorav 2
000 er tidligere medlemmer av grafisk. Sammen-
slåingen skulle, ifølge våre svenske venner være
en perfekt kombinasjon, med skogs- og trearbei-
derne som er sterke på landsbygda, og grafisk
med sin styrke, og medlemmer, i byene. Nå er det

ikke alltid at summen i en sammenslutning blir
det positive fra begge organisasjoner, og noe av
problemene for den nye avdelingen er at det er
veldig mange små bedrifter hvor det kanskje ikke
alltid er en oppegående klubb, men i beste fall
en ivrig kontaktperson. Dessuten er det ikke ube-
tydelige kulturforskjeller mellom grafikere og de
andre når det gjelder individualisering og andre
spesifikke byproblemer.

Et annet problem, er i følge våre svenske venner
at vår organisasjon er bygd opp på faglige aktive
på store arbeidsplasser, mens vi nå har medlem-
mer, og potensielle medlemmer på mange små
bedrifter uten tariffavtale. Organisasjonen skal
ha paritetsbestemmelser med 50/50 represen-
tasjon fra de gamle forbundene i en overgangs-
periode.

Alt går dritt i Sverige?

Men god lunsj
lager de fremdeles
i Sverige...
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Valgresultatet 14. september
ble en seier for de rødgrønne.
Og en nesestyver for dem som
mener Ap må regjere alene.

Det ble en thriller til siste slutt, men de
rødgrønne halte seieren i land ved årets
stortingsvalg. Det er svært uvanlig at
regjeringer gjenvelges. Denne gjengen
klarte det.

Aldri før har Jens Stoltenberg vært så
vellykket som Ap-leder. Men hans to
valgseire på rad skjer ikke på grunnlag
av strategien han selv opprinnelig satset
på. Det er fordi Jens Stoltenbergs strate-
gi var så mislykket, at Ap fant fram til en
annen, som nå viser seg vellykket. Dette
er viktig også for fagbevegelsen.

STOLTENBERG I
Jens Stoltenbergs egen strategi ble ut-
prøvd i hans første regjering. Mellom
mars 2000 og høsten 2001 fikk Norge
sin utgave av Tony Blair: Privatisering
av Statoil, privatisering av Telenor, kon-
sernmodell i helsevesenet og forsøk på
svekkelse av syklelønna var tidens me-
lodi under Stoltenbergs styre. Sammen
med en sosialminister som ikke hadde
noe imot bestemor på anbud, så lenge
«bestemor får de beste tjenestene» (Guri
Ingebrigtsen i Dagsavisen, 24.7.2000).

Denne blå og lite LO-vennlige utgaven
av Det norske Arbeiderparti ble sendt
resolutt i retur av velgerne. Med Jonas
Gahr Støre ved sin side på Statsministe-
rens kontor, oppnådde Jens Stoltenberg
sjokkresultatet 24,3 prosent – et politisk
jordskjelv. Dette forandret hele debatten

i Ap. Nå var det ikke lenger de høyreori-
enterte som hadde initiativet. Deres stra-
tegi hadde jo havarert.

Da statsministeren valgnatta i år rett-
messig skrøt av at Ap har gått fram i to
valg på rad for første gang på aldri så
lenge, unnlot han å minne om at dette
ikke minst skyldes hans egen valgka-
tastrofe i 2001.

TIL VENSTRE
Den samme katastrofen må få mye av
æren for at det rødgrønne prosjektet ble
mulig. Nederlaget til Stoltenberg I åp-
net veien for mer venstreorienterte kref-
ter i partiet, som ønsket en varig allianse
med EU-motstanderne i SV og Sp.

Det var andre enn Stoltenberg som ivret
for en rødgrønn kurs som kunne utløse
ny Ap-entusiasme i LO-folkets rekker.
Og fordi hans strategi havarerte, ble det
deres strategi som vant fram.

Det er denne strategien som nå har gitt
Arbeiderpartiet seier i to valg på rad. En
strategi som har mer med Aps venstre-
fløy å gjøre, i utgangspunktet, enn med
Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

EN NY JENS?
Kommentatorer lenger til høyre i offent-
ligheten var tidlig ute med å etterlyse
«sin» Jens, da prosjektet for flertallsre-
gjeringen avtegnet seg i 2005. Hans «Bli
ny med SV»-prosjekt skuffet mange,
men gledet flere.

Jens Stoltenberg har overbevist mange i
rollen som samlende leder for det rød-

grønne prosjektet. Den
reviderte kursen er mer
enn retorikk, de rød-
grønne har også levert
konkret politikk.

I tillegg har Norges
beste TV-politiker
Jens Stoltenberg tidvis
ført sin valgkampreto-
rikk så gnistrende godt
at selv SV-eres hjer-
ter i de tusen hjem i
smug har banket litt
ekstra for Det norske
Arbeiderparti.

Dét klarte aldri Gro Harlem Brundtland
eller Thorbjørn Jagland. Men så levde
også disse to lederne i verden slik den
var før nederlaget i 2001 tilførte landets
største parti ydmykheten som måtte til
for å søke makt sammen med andre.

SPIKER I KISTA?
Med Stoltenberg ved roret er det bevist
at den rødgrønne alliansen kan vinne
valg både fra opposisjon og i posisjon.
Det er også bevist at Arbeiderpartiet
oppnår høyere oppslutning gjennom å
velge allianser mot venstre enn gjennom
markedstilpassing til høyre.

Dette er en kraftig nesestyver til de
innen Ap som fortsatt mener partiet må
bryte båndene til EU-motstanderne i SV
og Sp og regjere alene.

Mandagens valgseier er tilsynelatende
spikeren i kista for hele det høyreori-
enterte prosjektet Støre og Stoltenberg
brakte til makten ved årtusenskiftet.

Men fortsatt går debattene høyt om hel-
seforetak, EUs tjenestedirektiv og bo-
ligpolitikken som forsvant. Striden om
sosialdemokratiets sjel vil fortsette for
fullt.

Magnus E. Marsdal
Utreder i Manifest senter for
samfunnsanalyse

GjestespaltaStrid om
sosialdemokratiets sjel

12.-13. juni i år ble det arran-
gert en samling for grafisk
ungdom fra hele landet. Delta-
gerne på samlingen var ung-
domslederne fra henholdsvis
Sørnorsk Grafisk, Vestnorsk
Grafisk, avdeling 89 og Oslo
Grafisk. Oslo Grafisk hadde
også med seg tre engasjerte
medlemmer og organisasjons-
arbeideren.

Tekst og fote Silje Renate Bækkelund

Helt siden Norsk Grafisk gikk inn i Fel-
lesforbundet har grafisk ungdom etter-
lyst et faglig samarbeid for grafisk sek-
tor. Bakgrunnen for møtet var å sette i
gang et samarbeid mellom avdelingene
for å fremme ungdomsaktiviteten i fyl-
kene. Grafisk sektor står ovenfor man-
ge utfordringer, bl.a. rekruttering. Lav
rekruttering til yrkene fører også til lav
organisasjonsgrad av nye i fagene.

Dette gjør at vi får færre nye eller po-
tensielle tillitsvalgte i vårt bransjeom-
råde. Ungdom er både fremtidas og da-
gens tillitsvalgte, avdelingsledere, for-
bundsledere; og i en sektor der organisa-
sjonsgraden minsker og gjennomsnitts-
alderen øker ser vi det som svært viktig
at vi som grafiske avdelinger samarbei-
der for å få opp engasjementet blant ung-
dommen. Mange av dagens ungdoms-
ledere i avdelingene synes det er vanske-
lig å få ungdomsarbeidet i gang fordi de
føler at de står alene. Vi mener at hvis vi
kan spille på hverandre vil det være en-
klere å få i gang aktivitet både på lokalt
og sentralt plan.

Temaene for møtet var erfaringsutveks-
ling, «hva fungerer hos oss?». Hva øn-
sker Norsk grafisk ungdom å gjøre i fel-
lesskap? Og muligheten for et bransje-
treff for grafisk ungdom i 2010.

I tillegg ble det diskutert andre aktuel-
le tema for grafisk bransje. Deriblant re-

kruttering til yrkene, filmsatsparagra-
fen, ansiennitet og mye mer.

Det vi håper at vi vil få ut av samar-
beidet, er at det vil styrke og motivere
ungdomslederne til å få i gang aktivite-
ten på lokalt plan, samt å få en arena til
å diskutere de problemene som bransjen
står ovenfor. Ut i fra engasjementet i dis-
kusjonene på møtet, så er det tydelig at et
slikt samarbeid har vært etterlengtet.

Neste møte for ungdomsgruppa blir
kombinert med en tur på Grafiske dag-
er i Lillestrøm 7.-8. oktober og da skal
hovedtemaene være organisering av de
nye medlemsgruppene og bruk av ikke-
tariffbedrifter i fagbevegelsen, samt
bransjetreffet for ungdom.

På bildet: (Fra venstre) Stig Kubberud
(Oslo), Katrine Anita Heggelund
(Vestnorsk), Merete Warsla (Oslo),
Børge Ånesen (avd. 89) og Per Anders
Gundersen (Oslo).

UNGDOMSSAMLING
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Tariffoppgjøret har startet

I 1849 ble det stiftet en
«Bogtrykkerforening» i
Christiania. Den besto bare av
svenner og hadde ved starten
57 medlemmer – det skulle
være omtrent halvparten av
arbeiderne i boktrykkeriene i
byen. Foreningens formål var
ifølge lovene: «At forbinde
nyttig samvirken med selskab-
elig omgang».

Av Nils Edvard Killi

I «Norsk Centralforening for Boktryk-
kere 1882 – 1932» skriver Arne Ording:
- Vi kjenner forøvrig lite til «Bogtryk-
kerforeningen» av 1849 ... men da den
synes å ha bestått av bare svenner og
å ha arbeidet for bedre arbeidsvilkår,
synes det å være adskillig grunn til å
rekne den for landets eldste fagfor-
ening.

Foreningen ble stiftet midt under den
kraftige fremveksten av Arbeiderfore-
ningene som Marcus Thrane hadde gitt
støtet til. Bogtrykkerforeningen var ikke
en del av Thranitterbevegelsen, om den
var en del av de borgerlige arbeiderfore-
ningene som vokste frem på samme tid
er ikke sikkert. Typografene hadde sin
helt egen dagsorden.

I 1892 feirer Den Typografiske Forenin-
gen sitt 20 års jubileum. I den anledning
skriver O. Bergenn: - Tar vi et eksemplar
af Den Typografiske Forenings første
love, saa møder os straks ogsaa der Bog-
trykkerforeningens gamle motto: «At
forbinde nyttig samvirkenmed selskabe-

lig omgang», ligesom lovene i sin
helhed væsentlig alene er et optryk
af den gamle forenings. Det kun-
de saaledes ligge nær at anta Den
Typ. Forening for en direkte fortsættel-
se af Bogtrykkerforeningen, saaledes at
vor organisation nu egentlig var 43 aar
gammel.

Imidlertid er det nok en kendsgjer-
ning, at her i slutningen af 60-aarene al-
deles ingen organisation eksisterede, og
at der gjordes adskillige forsøg paa at
tilvejebringe en saadan, før det endelig
lykkedes at skabe en levedyktig spire.
(O Bergenn: Et tilbageblik paa Den
Typografiske Forenings 20-aarige
virksomhed – Typografiske Meddelelser
23. juli 1892).

De seneste spor av Bogtrykkerforenin-
gen finner man i 1861 da lovene ble re-
vidert og tildels nye menn overtok led-
elsen. Historikeren A.O. Øverland ko-
bler foreningens bortgang med oppret-
telsen av Kristiania Arbeidersamfund i
1864, men det rimer dårlig med opplys-
ningene i Den Typografiske Forenings
50-års jubileumsbok der N. Jul-Larsen
skriver: - Efter Bogtrykkerforeningens
dødelige avgang blev der gjort flere for-
søk paa aa faa en levedyktig forening i
stand.

Inspirasjon til å danne en egen forening
for arbeiderne i trykkeriene kom muli-
gens dels fra Stockholm der «Typogra-
fiska Föreningen» ble stiftet i 1846, og
dels etter tariffbevegelsen og streiken
som typografene i København hadde
gjennomført i 1848-49.

Den 9. desember sier 196 kolleger i

København opp sine plasser – de går i
streik. Typografene i København kon-
taktet sine kolleger i Christiania, selv om
det ikke fantes noen organisasjon der, for
å forhindre at typografer fra Christiania
kom til byen som streikebrytere.

I midten av januar 1849 er streiken over
– typografene vinner ikke kampen, men
de taper den heller ikke; noen forbedring-
er får de igjennom. Imidlertid tar det
mange år før typografene i København
tar opp organisasjonstanken.

En av erfaringene fra streiken i Køben-
havn var at mangel på organisasjon
knekket streiken. Det å bygge en organi-
sasjon for å fremme sine krav og en øko-
nomisk styrke til å støtte opp under kra-
vet var helt fraværende i denne streiken.

Slik sett er Bogtrykkerforeningen av
1849 et forsøk på å få på plass en orga-
nisasjon før man sammen tok fatt på
oppgaven med å sikre bedre forhold for
typografene. Den må også sees som det
første skrittet bort fra laugstenkningen
blant typografene og peker frem mot
organisasjonen som en arbeiderorga-
nisering.

Bogtrykkerforeningen av 1849 hadde
vært et interessant lite parantes i arbei-
derbevegelsens fremvekst i Norge hadde
det ikke vært for at den i 1850-årene fikk
opprettet den første tariffavtalen i vårt
land. Dette skal vi se på i neste nummer
av Typografiske Meddelelser.

Bogtrykkerforeningen
av 1849 - et 160 års
jubileum

Etter at vi i OGF kom inn i
Fellesforbundet har også vi til-
passet oss en lang og grundig
saksbehandling når det gjelder
forslag til, og gjennomføring
av tariffoppgjørene.

Derfor hadde styret innbudt til samling
for tillitsvalgte allerede 21. til 22. au-
gust. Etter en del purring ble det tilslutt
20 deltakere på Sørmarka.

Som innleder hadde vi denne gang
vært heldige å kapre tidligere forbunds-
leder Anders Skattkjær.

Det var endringer og utviklingen i
de økonomiske forutsetningene som ble
lagt vekt på i Skattkjær sin innledning.
En stadig sterkere arbeidsgivermotpart i
NHO, og et økende press på faglige ret-
tigheter setter sitt preg på fagbevegel-
sens situasjon også i våre rekker. I felles-
forbundet ser vi økte innslag av innleie
og bemanningsfirmaer. Og det er også
en negativ utvikling når det gjelder ut-
setting av funksjoner som ligger utenfor
bedriftenes kjernevirksomhet, noe som
gjør det vanskeligere for lokale tillits-
valgte å finne løsninger ved nedbeman-

ning og omstrukturering.
For alle grupper i forbundet, og ikke

minst for de grafiske overenskomstene,
har det skjedd dramatiske endringer de
siste årene påpekte Skattkjær. De loka-
le avtalene, som var med å heve lønn-
og arbeidsvilkår er enten utdaterte eller
sagt opp av arbeidsgiverne, og i mange
tilfeller er vi satt tilbake til vilkår som er
dårligere enn andre grupper innen for-
bundet.

Også når det gjelder økonomi vil de
sentrale tilleggene bli viktigere, også for
grupper som for få år tilbake ikke priori-
terte annet enn lokale forhandlinger.

Skattkjær presiserte at prosessen
fram mot endelige krav er lang, og fram
til nå har ikke forbundet en gang kon-
kludert med hvilken oppgjørsform de ser
seg tjent med i neste åra oppgjør, selv om
han ikke la skjul på at krefter i forbun-
det mener de har mye å rette opp i et for-
bundsvist oppgjør.

Uten å foregripe begivenhetene, la
ikke Skattkjær skjul på at det er mye
frustrasjon over lavtlønnstillegget, el-
ler rettere utregningsmåten, hvor det er
overenskomstens nivå som bestemmer

om det utbetales, og ikke lønnsnivået i
bedriften.

For egen del kan vi legge til at det
ikke er noe som tyder på at Fellesforbun-
det vil skrinlegge modellen med frontfag
fra tidligere oppgjør, men hvilke fag som
skal fronte og hvilke krav som er viktige
og samlende nok til å komme med der
vil tida vise.

Det er også for tidlig å slå fast hvilke
krav vi sjøl vil prioritere, men av de som
var opp i diskusjonen i helga, var det en
blanding av veldig spesifikke overens-
komstkrav som fri for tannlegebehand-
ling og utvidet ammepause til mer sam-
lende krav som fond for finansiering av
videreutdanning for arbeidsløse.

Også det tilbakevendende kravet om
lokal sanksjonsrett vil bli med videre i
avdelingens forberedelser.

OGF har satt 25. september som frist
fra medlemmene, og fristen til forbundet
er 13. oktober.

Endelig vedtak av oppgjørsform er
ikke før 23. februar, men da har selvføl-
gelig forbundet hatt en lang og grundig
prosess.

AvDElInGEn vår:
Fellesforbundet avdeling 850

Oslo Grafiske Fagforening,
Sagveien 24 - 0459 Oslo

Telefon 22 80 98 70

avd850.@fellesforbundet.org

www.fellesforbundet.no/avd850

leder: Terje Fjellum,
telefon 22 80 98 74

nestleder: Adolf larsen

Historikk

InnlEDEr Anders Skattkjær og tre av våre kvinnelige klubbledere Annichen Wiik, Kristin Mûlleng Sezer og Eva Kjelstrup.
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En av våre gjengangere i
avismiljøet i Oslo og Akers-
hus vil nå forhåpentlig ble
stedt til hvile.

Etter at mange av oss trodde at dette
ikke var noen aktuell problemstilling,
ble det som vi omtalte i forrige num-
mer av Typografiske Meddeleleser på
ny fart i diskusjonen når det gikk opp
for medlemmene hvordan situasjonen
egentlig var fatt, når det gjaldt lokal-
avtalenes mangel på skjerming mot
arbeid på helligdager.

I juni 2009 fattet styret i OGF,
etter en nokså følelsesladet debatt,
følgende enstemmige vedtak:

I mars 2007 ble det inngått en lokal
avtale i Verdens Gang om utgivelse
av fersk nyhetsavis på fem av de tid-
ligere avisfrie dagene. Avtalen skap-
te, som mange husker mye rabalder,
men fikk sin løsning i et vedtak i Sek-

sjonsråd Grafisk etter en omfattende
høringsrunde i aktuelle klubber.

Vedtaket i Seksjonsrådet slo fast
at retningslinjene som er vedtatt av
Norsk Grafisk Forbund, og presentert
i rundskriv 16/1997 står ved lag.

OGF svarte i sin høringsuttalelse
at retningslinjene burde gjennomgås
i samarbeid med klubbene, og disku-
teres på aviskonferansen i Stavanger
samme år.

OGF mente også, uavhengig av
den konkrete saken, at retningslinje-
ne måtte gjennomgås med tanke på
forenklinger, klargjøring og ajourfø-
ring i forhold til dagens bestemmel-
ser i AML.

Det som skapte den største for-
bannelsen den gang, var, bortsett fra
hemmeligholdet, det presset som en
slik avtale utgjorde for trykkeriene.

Det er også det som skaper mis-
nøye og splittelse i det grafiske miljø-
et i Oslo nå, at praksisen, og lokalav-
talen i VG får urimelige konsekven-
ser for trykkere i Schibsted og even-
tuelt også i VGs satelittrykkerier.

OGF er enig i at det er mulig for
medlemmer, og klubbstyret i VG, å
argumentere for en prinsipiell posi-
tiv holdning til flere avisutgivelser,
og begrunne dette både ut ifra økono-
miske som publisistiske holdninger.

OGF vil allikevel peke på at det
sentrale i saken er at Seksjonsråd
Grafiske har tolket retningslinjene,
etter at klubbene fikk uttale seg, og at
dette vedtaket skal etterleves.

Flere avisutgaver?
Problemstillingene rundt lokalav-
talen til VGGK ble tatt opp på Års-
møtet 2007 av medlemmer i Schib-
sted Trykks Grafiske Klubb. Anders
Skattkjær fulgte opp med å infor-
mere årsmøtet om at en videreføring
av VGGKs lokalavtale ville med-
føre eksklusjon av VGGKs medlem-
mer.
De nasjonale aviskonferansene har
gjentatte ganger avvist VGGKs øn-
sker om flere avisutgivelser, ingen
andre klubber medvirker til å åpne
for ferske aviser på de 13 avisfrie
dagene og VGGKs medvirkning
til utgivelse av fersk avis på Kristi
Himmelfart 2009, er derfor å anse
som ukollegial oppførsel.

OGF er tilfreds med at VGGK har
sagt opp lokalavtalen som gjorde pro-
duksjon av flere aviser mulig.

OGF vil allikevel peke på det fak-
tum at trykking av aviser for de av-
isfrie dagene ikke er stoppet, og vil
kunne aktualiseres den dagen VG, el-
ler andre aviser beslutter å utfordre
betjeningsretten.

Oslo, 16. juni 20009
Styret i OGF

Den grafiske klubben i Verdens Gang
har i møte med ledelsen 9.juni 2009
formelt sagt opp lokalavtalen om pro-
duksjon av aviser på tidligere avisfrie
dager.

Avisfrie dager -
en situasjonsrapport juni 2009

I denne spalta har det i de for-
gående nummer vært skrevet
om en rekke sammenhengende
problemer fra (avis)verden i
Oslo-området.

Det nye fra byen denne gang kunne vært
at det ikke er noen nye problemer, men
riktig så vel er det ikke;

AvIstrykkErIEnE:

I SchIbSTeD TryKK er det om ikke
fred så mulig våpenstillstand, men dår-
lige tider og permitteringer. Det har al-
lerede vært en periode med permitte-
ring av 7 personer, og disse er det usik-
kert om vil bli tatt inn igjen. Nå er det
en ny runde med atskillig flere involver-
te, men denne gang som rullerende ord-
ning. Noen varig ordning kan ikke dette
bli, men hvor lenge midlertidig bortfall
av arbeid skal vare innenfor avistrykk er
ikke et spørsmål som Typografiske Med-
delelser har svaret på.

IDAGbLAD TryKK er det effektuert 4
oppsigelser på trykkeriet, og noen i pak-
keriet. Også der vil det komme permit-
teringer, og det er ikke noen konflikt på
grunnlaget, da alle kan lese hele tida at
avisene mister lesere og opplagene min-
ker.

Situasjonen for disse to trykkeriene, som
for kort tid tilbake var inne i en disku-
sjon om fusjon/sammenslåing, er van-
skelig. Og sammen med nyheten om at
A-pressen/edda har lagt sitt mye omtal-
te nybygg på is, vil det gi grunnlag for
både rykter og spekulasjoner om framti-
dig trykkeristruktur.

I hAVNeLAGereT går produksjonen
videre etter samme mal som tidligere et-
ter hva vi erfarer, som det bruker å kalles
i pressekretser. Med andre ord med vi-

karer og overtid. Sakene om oppsigelser
og permitteringer går sin gang i rettsve-
senet, og har kanskje kommet et steg vi-
dere til neste nummer.

Fellesforbundet er for øvrig varslet av
NhO om at det vil bli reist krav om er-
statning etter aksjonene i havnelageret
og trykkeriet april. Det vil ikke bli noen
represalier overfor de tillitsvalgte.

IVerDeNSGANG skal det sparespeng-
er og ledelsen har hatt et prosjekt med
sluttpakker hvor fristen gikk ut i august.
Til ledelsens store overraskelse var det
ingen typografer som sa ja til tilbudet.
Ledelsens planer er basert på et beregnet
svikt i inntektene med 70 millioner, men
fortsatt vil det, hvis dette slår til være et
overskudd på 150 millioner tilbake. et-
ter den grafiske klubbens mening har le-
delsen i avisen et nærmest religiøst for-
hold til budsjett, og de stiller også sto-
re spørsmål ved om det er avisledelsen
eller ledelsen i Schibsted som bestem-
mer. Klubben har tatt dissens i avisens
interne utvalgsarbeid på antall stillinger,
og hevder at nedbemanningen kan løses
over flere år med naturlig avgang.

I A-preSSeN er det foruten saken på
røros som er behandlet nedenfor, planer
om sentralisering av annonseproduk-
sjonen. Ikke overraskende vil mange si,
men det kom i hvert fall overraskende på
de tillitsvalgte i de berørte avisene som
ikke visste noe før de ble informert om
beslutningen. Ikke helt etter hovedav-
talen, men i følge uttalelser fra ledelsen
i konsernet så gjelder ikke slike regler i
konsern!
Fortsettelse følger.

Neste
Nummer
av tgm
kommer
i posteN
uke 49.

?
Visste
du at?

At du som ny tillitsvalgt eller verneombud
har rett til gratis opplæring i lover og av-
taler.

Både Fellesforbundets distriktskontor og
Oslo Grafiske Fagforening tilbyr kurs i det
du trenger, når du trenger det!

NYTT fra
BYEN

...OG LANDET

et er selvfølgelig ingen lovmessighet at
lokalavisene skal ha det bedre enn de i
byen, men på røros er tvert om. For det
å lese for første gang om sin egen opp-
sigelse i avisen du trykker er det ingen
som har opplevd i byen. på røros deri-
mot ble det trykkerne forunt den 25. au-
gust når de kom på jobb i Arbeidets rett.

Og ikke bare skulle trykkeriet nedleg-
ges, men avishuset skulle selges. Slikt
blir det bråk av, og ikke uventet var er-
ling Weydahl i Grafisk avdeling Midt
Norge en av de som engasjerte seg. Det
har vært en markering foran avishuset
på røros og Weydahl har skrevet brev
til roar Flåten i LO, hvor avdelingen ber
om at LO rydder opp i avisen hvor de er
storeier, og på sikt selger seg ut av A-
pressa.

en av sakene det står strid om er om ei-
erne har oppfylt innformasjonsplikten
når trykkerne for første gang leste om
saken i sin egen avis. eierne på sin side
hevder at det har blitt innformert om sa-
ken så langt tilbake om januar, mens den
lokale tillitsvalgte hevder at det har vært
enighet om en utredning om framtidig
trykkerivirksomhet.

En som har kommentert saken er
den kjente pressemannen Per Edgar
Kokkvold, som i et intervju i Arbei-
dets rett kommenterer per brochmann,
mediehuseier i Midt-Norge sin uttalelse
som hevdet at A-pressen gjør som de vil.
Kokkvold kommenterer at dette er den
moderne grisetraufilosofien, og at A-
pressen ble etablert nettopp for at ikke
skulle være slik i framtida, at de med
pengene gjorde som de ville!

På Et EkstrAOrdInært
årsmøtE I OslO
ByGnInGsArBEIdEr-
FOrEnInG
ble Petter Vellesen valgt til ny le-
der. petter er forskalingssnekker
og har jobbet i flere entreprenørfir-
maer som ragnar evensen as, As-
trup, AF, Oslo entreprenør as og
Selmer.

Siden 1994 har petter jobbet i
foreningen som oppmåler for be-
tongfagene. petter er 50 år, bor på
Torshov og er en ihuga Skeid-patri-
ot, i medgang og motgang. entusi-
asme i motgang er en egenskap han
sikkert får godt bruk for i en fort-
satt kamp mot sosial dumping og et
NhO som er i mot alle tiltak som
kan gjøre byggenæringa til en rein
og ryddig bransje.
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Det var midt i valgkampen,
Sponheim hadde blødd ne-
seblod og Sandberg hadde
invitert oss til å kjøpe alkohol
på bensinstasjonene, men det
skulle vi ikke bry oss om – det
var uttalt, men det sto ingen-
ting om dette i Frps program
– så da så!

Av Truls Gerhardsen

Det som står i programmet er det som
gjelder – ikke det som uttales i en disku-
sjon i en hektisk valgkamp!

Akkurat da var det at «Typografiske
Meddelelser» ringte og lurte på om jeg
kunne være stedfortreder for han som
egentlig skulle henge på veggen og utta-
le seg om dette og hint. Du sier ikke nei
når fagforeninga ber deg om noe, så nå
har jeg sittet ved Pc-en i tre uker og be-
skuet kampen «der nede».

Turkameratene har blitt uvenner. Det
har blitt full skjæring mellom Ap-Jens
og Venstre-Lars. Hvem har rett i spørs-
målet om hvem som bereder grunnen for
en Frp regjering? Sponheim tordner ut
over hele Norge at Stoltenberg lyver, noe
som er uverdig en statsminister – det er
vi enig i, men det gjelder vel ikke bare
statsministeren - i forhold til det å lyve?

Den britiske opposisjonslederen inn-
rømmer nå at han har gått på fylla og
smugrøkt i en tidligere fortid. Han kan
bli statsminister og har altså løyet. Er
dette mulig?

Erna Solberg får låne helikopter av
politiske venner på sin valgkamptur-
ne! De vet å stille opp, vennene – kan-
skje de får noe igjen en dag – skattelette
eller…?

Nå, partibarometeret viser en formi-
dabel pluss for Erna og et dobbelt så stort
minus for Siv – og den sittende regjering
har flertall. Dette er i slutten av august,
men hvordan det ender vet ingen, men
Erna må betal skatt for lånet av venne-
nes helikopter.

Også har fiskeriministeren bygd
hus før godkjenning forelå, hun angrer
og lover å rydde opp – du bygger ikke
hus når du er statsråd! Elementært ville

Sherlock Holm sagt.
Den siste av brødrene Kennedys død

får toppoppslag over hele verden. Og den
samme verden tar farvel til et dynasti!

Aftenpostens kulturavis slår fast
at Frp skal blokkeres fra kulturmakt!
Hvordan skal det gjøres hvis Frp sitter
med i regjeringen? Skal de forlate møter
der kulturspørsmål drøftes, slik som når
kirkespørsmål drøftes og de som ikke er
medlem av statskirka må forlate møte …
eller? Det er slett ikke lett å få øyne på
løsningen. Debatten om hvem som skal
eller vil være med i en regjering som
dannes etter valget minner meg om san-
gen om Tuppen og Lillemor der de på et
tidspunkt ikke fikk lov til å skli på hver-
andres kjellerlem!

Så midt under valgkampen fyres ka-
nonen av: Bygging av et nytt Holmen-
kollen skaper en sprekk på et flertall mil-
lioner. Hvorfor, spør skihopper Romøren
skal Holmenkollen bygges om, bare fordi

jeg skal hoppe fire – 4 meter lenger? Vi
har vel råd til det, VM vinker i det fjer-
ne. Det gjør også «Det nye Bislett Ga-
mes» for Bislet mangler et tak. Det må
bygges, må vite, og pengene tas fra den
haugen som var avsatt til rehabilitering
av er rekke lokale nedslitte idrettsan-
legg. Jeg skjønner ikke at noen tør, men
vi har vel blitt for dorske alle sammen og
lar det bare skure. Rart forresten, vi har
ikke hørt noe fra Idretten?

Også kom meldingen fra det nye Tøy-
enbadet: Alt lekker, det pipler vann fra
tak og vegger – bassenget trenger ny re-
parasjon. I denne byen styrer Høyre og
Frp! Hvordan skal det gå hvis de får hån-
da på statsroret?

Hvorfor er det bare snakk om tre
statsministerkandidater ved dette
valget?
Er det slik at Venstre og KrF ikke har
noen? Nei, men eventuelle kandidater
innser vel sin egen begrensning, derfor
er det bare tre. Også husker vel de fleste
at Dagfinn Høybråten var motstander av

farge-TV i sin tid. Han kan fort bli mot-
staner av både dette og hint, derfor er det
like greit at han ikke er kandidat.

Spenningen føles også tett her oppe
i hornet. Nå er det bare tre dager igjen.
Mange mener mangt og mye kan man
smile av, men det går kanskje litt for
langt når landets visepresident gir ut-
trykk for sterk kvalme når han hører lan-
dets statsminister lyve! Det forteller vel
mer om landets visepresident enn om
landets statsminister. For egen del blir
jeg ikke bare kvalm av visepresidenten
uttalelser men diaré og oppkast er mer
nærliggende. Ellers er det svært fristen-
de og sitere tidligere Frp-er, millionæ-
ren, Tommy Sharif: «Det snakkes for
mye politikk i valgkampen. Det er kjede-
lig». Også meldte han seg inn i Høyre!

I dag er det dagen før! Siv Jensen be-
skriver, i Aftenposten, hvilke forbil-
der hun har. Bare les: «Margaret That-
cher og Ronald Reagan». Er det ikke Siv
som leder et parti «for folk flest»? Var
det «folk flest Maggi» tenkte på da hun
knekte fagforeninger i England? Var det
«folk flest» Ronald tenkte på når helse-
reformen aldri ble innført i USA i hans
presidentperiode? Aftenposten viste oss
faktisk i innspurtens skjær at FrP ikke er
noe for «folk flest», men et parti for de
som har mest!

Det blir ei lang natt!
Hva vil morgendagen bringe? Jeg har
forberedt meg med litt god mat, snadder
og litt å drikke på. Håper at det smaker.
Jeg avslutter panneretten når resultatet
er gitt!

Natta blei ikke så lang. Spenningen
avtok etter hvert som folket hadde gitt
den sittende regjering ny støtte. Spon-
heim fikk seg en på kjeften og lovet å gå
av som partileder - til våren.

Så begynner skittkastinga. Hvem har
skylda for at det gikk som det gikk? De
borgelig skylder på hverandre, men det
er ikke der svaret ligger. Svaret ligger i
at Den rød/grønne regjeringen hadde be-
stått prøven. Folk var fornøyd, i alle fall
så fornøyd at de vil prøv en periode til.

Så mens Jens grubler over sin nye re-
gjering og et nytt regjeringsdokument,
krangler de andre om hvem som har
skylda.

Replikk til ettertanke også i 2009
La meg avslutte med ei historie fra val-
get i 1949. Det gamle trofaste arbeider-
partmedlemmet stod listebærer. Når folk
kom mot stemmelokalet var de der alle
sammen for å by fram sine lister. Utpå
ettermiddagen, trafikken til valgloka-
let hadde begynt å avta, kom det en ar-

beidskledd mot valglokalet. Listebære-
ren fra Arbeiderpartiet var sikker på at
mannen var arbeiderpartivelger og stakk
til ham en stemmeseddel. Mannen klap-
pet seg på lomma, der stakk «Friheten»
frem, og listebæreren uttalte: «Den avi-
sa der tørker vi oss i ræva med hjemme
hos oss»! Den arbeidskledde repliserte:

«Fortsett med det du kamerat, så blir du
snar klokere i ræva en du er i hue!» Re-
plikk til ettertanke også i 2009!

Til alle dere som ikke er helt fornøyde
med valget – det kunne ha gått så inne i
helvete mye verre!

Det snakkes for
mye politikk i
valgkampen

HORNET PÅ
VEGGEN

Forts. neste side

Det var med store forvent-
ninger jeg satt på Garder-
moen fredag 11. september
og ventet på flyavgangen
til Bergen. Trykkerne skulle
atter samles til Landstryk-
kerstevnet.

Flyturen gikk bra og Bergen, regn-
været og bryggen var snart en rea-
litet. Radisson Blu Royal Hotel på
Bryggen var hotellet vi skulle bo på
i to dager og leder i Grafisk Tryk-
kerklubb i Bergen Arne Emil Jen-
sen sto i døra og ønsket oss vel-
kommen.

Trykkerne skulle på tur til Hansa
Bryggeri på Kokstad uten for Ber-
gen, og etter en halv time i buss var
vi fremme og ble ønsket velkom-
men av en representant for bryg-
geriet.

Vi ble delt opp i to grupper
for omvisning på bryggeriet.
Deretter var det god mat og prø-
vesmaking på alle produktene i
kantina og jeg tror det var mange
som fikk smakt på mye godt øl den
kvelden. Trykkernes skål ble sun-
get mange ganger den kvelden. Vi
var tilbake på hotellet 21,30 og det
sosiale varte utover natta.

Lørdag var det å våkne til bergen-
svær og en rask frokost. Den fag-
lige delen av Landstrykkerstevne
kunne begynne. Leder i Bergen
Grafiske Trykkerklubb Arne Emil
Jensen ønsket de 63 delegatene vel-
kommen og han ga ordet til Flint
Group som hadde et interessant
foredrag om farger og bransjen ge-
nerelt. Det ble også diskutert om
behovet for trykkere fremover.

Deretter var det Contitech/Grafi-
Tec som hadde foredrag om gum-
miduker, dette gikk på engelsk
uten at trykkerne hadde problemer
med det.

Dagen gikk fort og snart var det
lunsj.

Trykkerklubbene og Landssam-
menslutningen tok et lite møte før
neste økt, og på møtet ble det be-
stemt at neste Landstrykkerstevnet
skulle legges til Trondheim.

Klokken ble snart 15,30 og opp-
møte i resepsjon for blåtur som det
ble kalt. Turen gikk ned til bryg-
gen hvor en gammel dampbåt ble
besøkt. (jeg måtte ha med meg at
Fredrikstad slo Vålerenga 3-1 så
jeg lå på rommet og så fotball kam-
pen på TV).

Deretter var det festmiddag på ho-
tellet hvor vi fikk en deilig middag
og trykkernes skål ble sunget flere
ganger.

Gro Olderskog og Arne Emil Jen-
sen ble hedret under middagen på
grunn av deres innsats med å ar-
rangere Landstrykkerstevnet i Ber-

gen og leder Jonn Guldbrandsen
i Landsammenslutningen delt ut
Landssammenslutningens vimpel
til de to. Arne Emil Jensen hedret
også de seks flotte damene som var
tilstede med en hvit rose til hver.

Deretter var det veldig sosialt re-
sten av kvelden og natta for noen.

Søndag startet med frokost og ett
kjempevær. Turen i dag var til Fløi-
enbanen en ti minutters spasertur
fra hotellet.

Vi tok Fløinbanen til toppen hvor
det var gruppefotografering og vi
avsluttet med en nydelig lunsj i
Fløien Folkeresturant. Det var strå-
lende solskinnsvær i Bergen denne
dagen og Arne Emil Jensen avslut-
tet og takket for Landstrykkerstev-
net for denne gangen.

Når jeg satt på fly hjem til Garder-
moen så sa jeg til meg selv, så fint
vi trykkerne har det med faglig og
sosialt samvær. Jeg gleder meg alt
til Trondheim.

Et lite reisebrev fra trykker Ivar
Baardsen i Østfold.

Landstrykkerstevnet 2009 - På, an igjen

Pytt i panne i en valgkamp
og i et valg...
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Tekst og foto Adolf Larsen

Men i huset hos representantene for
agrarmonopolet var det ingen avis. Den
ligger sentralt plassert i det som nærmest
er en ny bydel mellom Grønlandsleiret
og Schweigaardgate, midt i kjerneområ-
det for våre nye landsmenn og kulturer.

Slik var det definitivt ikke i 1918, ved
stiftelsen, da Nationen etablerte seg i
kontorlokaler på Carl Johan, med utstil-
lingsvindu, for at de skulle bli sett av og
provosere borgerskapet. Stiftet er kan-
skje ikke riktig, da det var en fortsettelse
av Landmandsposten, som ble omgjort
til dagsavis ved navneskiftet.

Avisen, som ble en umiddelbar suksess,
gikk nesten øyeblikkelig inn i dyrtid og
økonomiske kriser, men ble reddet av
Landkreditt, og flyttet til Arbeidergata
4. Eiere i den nye avisen ble småaksjo-
nærer og småbønder rundt i landet, men
noe organ for Bondepartiet ble avisen
aldri. Den sterke redaktør gjennom 24
år, Thorvald Aadahl, var altfor selvsten-
dig og mektig til at avisen ble noe parti-
organ. Tvert i mot mange i Bondelaget
sin vilje argumenterte avisen mot kri-
seforliket i 1935, og for Mussolini og
Hitler.

Etter krigen ble vel Nationen like mye
partiavis som sine kollegaer Dagsavis-

en og Aftenposten, selv om det til slutt
var økonomiske kriser som brakte bon-
deorganisasjonene inn som eiere i avi-
sen i 90-årene. Det var etter at Nationen
ble en stor aktør i det grafiske miljøet,
med eget trykkeri på Skøyen, som skulle
betales, og nye kriser etter at det sam-
me trykkeriet ble senket av Bondelaget
som flyttet trykkingen av Bondebladet
til Adressa Trykk.

Da vi besøker avisen har den lagt bak
seg de første 90 årene i 2008, men fort-
satt sliter avisenmed økonomien. Og selv
om de nå, sammen med avisen Valdres,
er eid av Tun Media, med landbruks-
organisasjonene i ryggen, er det ned-
skjæringer og nedbemanning som er på
dagsordenen der også.

Etter at Jan Graffs mangeårige klubble-

Bønda på Grønland
derkarriere tok
slutt med AFP,
er det en kvin-
nelig klubble-
der som tar i
mot.

– Vi har ikke
mer å gi i noen

sparekampanje, men
vi har heller aldri vært med på opptur-
ene, slik mange av våre kollegaer i os-
loavisene, sier klubbleder Eva Kjelstrup.
Ledelsen vil revidere lokalavtalen, og
mener prinsipielt at avisen kan lages
med to og en halv typograf, inkludert
annonseavdeling.

– Vi er fra 2009 tre typografer og en lær-
ling, og må ha vikarer for avvikle ferier
og avspasering, sier Eva som selv star-
tet sin grafiske tilnærming på hjemste-
det Bardu i 1984 som ufaglært på et si-
viltrykkeri. Hun avanserte deretter til

Oslo og Trykk Film på Skøyen, videre
til Sverre Dahl i Bærum. Deretter til an-
nonseproduksjon i det som ble Telenor
Media, hvor det også ble svennebrev før
det ble et opphold med familie og barn.

« – Jeg, som alltid hadde drømt om å
arbeide i avis, havnet ved en tilfeldighet i
et vikariat i Romerikes Blad, og deretter
i Nationen, sier klubblederen, som fram-
hever det gode miljøet som en plussfak-
tor, men det er ikke nok til at avisen kan
lages uten ansatte typografer.

En som, selv i disse dystre tider har
latt seg friste til å starte sin karriere i
Nationen er avisens mediegrafikerlær-
ling Jeanette Gregersen. Når vi konfron-
terer henne med at så få av lærlingene
vil til avis, bekrefter hun at det var ikke
ønske om en læretid i en traust dagsavis
som fikk henne rekruttert til medie og
kommunikasjon.

« –Jeg drømte vel mer om en framtid
med design når jeg startet, men jeg vis-

ste ikke noe om avis og mulighetene for
lærekontrakt før Rolf Wesenberg kom
på skolen. Nå er jeg veldig godt fornøyd,
men det er selvfølgelig en ulempe med
så lav bemanning, spesielt i en opplæ-
ringssituasjon».

I andre enden av yrkeskarrieren finner
vi Jan Petter Westby, som går av med
AfP ved årsskiftet.

« –Nå som jeg hadde fast jobb, og har
hatt det i over 10 år, var jeg egentlig frist-
et til å arbeide to år til, men når jeg ser
hvordan arbeidssituasjonen blir her, er
jeg egentlig godt fornøyd med valget om
å søke Afp.».

« – Det er mulig jeg etter hvert ser
meg om en tryggere bransje enn gra-
fisk», sier Jeanette, som gjerne skulle ha
fått muligheten til å fortsette i Nationen,
men det har ledelsen signalisert at det
ikke er økonomi til.

Når den skrivende fra
Typografiske Meddelelser
møtte opp i Landbrukets Hus
for å finne avisen Nationen,
er det enten et utrykk for
at de tillitsvalgte i OGF er
dårlig orientert om overens-
komstbedriftene, eller at
innflytterne alltid vil at det
skal være som vi tror det er.

Bedrifts-
besøk

Fra desken i nationen. Her finner
man Trond Jessen sammen med Rune
Breiby.

snaRT pensJonisT Jan petter Westby
sammen med lærling Jeanette Gregersen.

nationens kluBBleder er eva Kjelstrup.
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Fra Hvittingfoss via Moskva
til Youngstorget
Portrettintervjuer
er ikke det som skal
dominere sidene i
fagbladene, heller ikke
i Typografiske Medde-
lelser. Av og til må også
vi bryte våre prinsip-
per om at massene er
de egentlige heltene,
og løfte fram en av de
markante i fagbevegel-
sen i Oslo.

Adolf Larsen tekst og foto

Den nyvalgte lederen i LO i
Oslo, er overhodet ikke ny for
oss i fagbevegelsen. Han har
bare flyttet seg drøye 100 me-
ter fra Møllergata til Youngs-
torget. I et meget ryddig kontor i Fol-
keteaterbygningen finner vi den nye le-
deren, Roy Pedersen, med egen terrasse
og utsyn over Youngstorget; Lenger enn
dette er det vanskelig å drive det for en
gutt fra Hvittingfoss?

Ja fra enkle kår som så mange skry-
ter på seg etter en vellykket karriere,
med en hjemmeværende mor og en far
som arbeidet i skogen om vinteren og på
gård om sommeren. Fullførte eksamen
artium, uten tanke på noen videre kar-
riere, men som alle som vokste opp på
den tida, uten en bekymring for arbeids-
ledighet.

– Gymnaset førte da til noe godt, sier
Roy, nemlig en politisk interesse og en
rekruttering inn i AUF, hvor karrierens
høydepunkt var en nestlederstilling i
Buskerud AUF. Her satt han sammen
med leder Martin Kolberg og sekretær
Torbjørn Jagland, uten at det var nok når
kampen mot EEC startet.

– Jeg har fortsatt venner fra Hvit-
tingfoss, som mener at diskusjonene om
EEC på Shellstasjonen er de beste poli-
tiske diskusjonene de har opplevd. Og
det er klart at det var i 72 den egentlige
EF-diskusjonen foregikk, den som skilte
familiemedlemmer og ektefeller.

Yrkesrevolusjonær
Det var også her Roy traff kommuniste-
ne i NKP, som det var mange av i Fol-
kebevegelsen på Kongsberg. Partiboka
ble skiftet, og sammen med tre andre fra

Norge gikk turen til Komsomolskolen,
den ungkommunistiske internasjonale
partiskolen utenfor Moskva. Om det var
her den nyvakte lærte sin Marx, skal vi
la ligge, men som han selv sier, så var
det viktigste at han kom fra «Russland
in love», med fransk kjærest. En kjæ-
rest som ble kone, og forble det til hun
døde i 1999. Før fagbevegelsen og yr-
keslivet fikk glede av ham, ble han leder
i KU helt fram til 1981, da Sovjet gikk
inn i Afghanistan, og Roy gikk ut av
KU. – Da startet jeg som ufaglært byg-
ningsarbeider, fordoblet lønna fra å være
ungdomspolitiker og likte meg godt på
byggarbeidsplassene.

TgM har ikke innhentet noen kilde-
opplysningeromkvalitetenpåforskaling-
ene, men det holdt til fagbrev i 1987. Det
som kunne ha forpurret fagbrevet ville i
så fall vært en ny karriere, og ikke man-
glende yrkesmessige kunnskaper, da han
bare så vidt rakk fagbrevet før han ble
leder i Oslo Stein-, Jord- og Sementar-
beideres Forening.

En lykkelig tid
– I forhold til senere år med arbeidsinn-
vandring, sosial dumping og kriser i næ-
ringa, var det om ikke lykkelig så en mer
ukomplisert tid. Det var 1400 yrkesaktive
medlemmer i bare Stein og jord, og inn-
leie av arbeidskraft var forbudt. Det var
jo en krise i bygningsindustrien i over-
gangen til 90-åra, noe som selvsagt også
rammet fagforeninga, men som mest av
alt førte til en oppsplitting av bransjen.

Mange av funksjonærene som
ble rammet av denne nedgan-
gen startet sine egne bedrifter.
Og vi brukte mye tid på kam-
pen for normalarbeidsdagen. I
motsetning til oss fra grafisk
har Roy vært med i hele his-
torien til Fellesforbundet, fra
han rakk det siste landsmøtet
i Bygningsarbeiderforbundet,
og fram til landsmøtet i 2007,
da han gikk ut av forbunds-
styret etter å ha sittet der si-
den 1988, med unntak av en
periode. En lang karriere fra
en som alltid var i opposisjon.
Men så store sprang i historia

kan vi ikke ta.
– Det var selvfølgelig mange forenin-

ger i på byggeplassene i Oslo i 90-åra,
uten at det var noen store fusjonsdisku-
sjoner. Så startet vi noen felles adminis-
trative rutiner, og diskuterte oss fram til
enighet om en sammenslåing i 2003, sier
Roy. Det var foruten stein og jord, ma-
lerne, og ikke minst Murernes Union
som slo seg sammen. Senere kom isola-
tørene inn da deres landsomfattende fag-
forening ble oppløst.

– Nå som jeg er ute av avdelingen kan
jeg vel få si at det fortsatt er alt for mange
avdelinger i Oslo og Akershus.

Organisering og sosial dumping
– Det var selvfølgelig EU-utvidelsen i
2004 som var startskuddet, men vi visste
jo at det kom, og allerede på landsmø-
tet i Fellesforbundet i 2003 ble strategien
diskutert. Her var det to linjer, en som
gikk inn for overgangsordninger, en an-
nen som vår fagforening sto for, ville ha
varige tiltak mot sosial dumping.

– Vi så det og ser det ikke i dag hel-
ler som et overgangsfenomen. Resulta-
tet ble litt både og. – Vi mener at arbei-
det som vi, og andre avdelinger i forbun-
det, som for eksempel Unionen Fagfore-
ning i Bergen, gjorde med satsing på or-
ganisering av utenlandsk arbeidstakere,
sammen med arbeidet for allmenngjø-
ring av byggfagoverenskomsten må opp-

summeres som en suksess.
Forbundet var i starten ikke noe be-

geistret for vår konkrete tilnærming,
med bruk av tolk og satsingen på orga-
nisering. Senere endret dette seg og i
dag er vi på linje. Det var i denne start-
fasen av arbeidet mot sosial dumping at
Roy og bygningsarbeiderforeninga ut-
viklet forskjellen mellom avdelingen og
forbundet til å være motsetningen mel-
lom: Organisering, aktivisering og le-
delse mot FFs; administrering, styring
og kontroll.

– Her er vi enda ikke helt på linje.

En selvstendig fagbevegelse
– Mener du sånn som det var i LO i

Oslo når vi satt der i 90-åra? Da var
styringen nesten total, eller forsøkene i
hvert fall?

– Jeg mener at det vi så den gang var
mer et forsøk på partipolitisk kontroll
via stedfortreder, og opposisjonen var
både tallmessig stor og politisk til ven-
stre i ord. Det er på dette området den
mest positive utviklingen har skjedd,
at partienes styring over fagbevegelsen
har avtatt kraftig, og vil, håper jeg ikke
komme tilbake på vårt nivå. På toppen
av Folkets Hus eksisterer den fortsatt.

– Åpningen for SV i fagbevegelsen
har vært veldig viktig for denne utvik-
lingen av fagbevegelsens selvstendige
rolle. Selv om vi begge av erfaring vet

at SVs sjel ikke er interessert i fagbeve-
gelsen!

– Og hvis en skal snakke om sin egen
rolle, ville det vært utenkelig med en
leder av LO i Oslo uten noen partibok
for bare få år siden, og det er nettopp en
selvstendig fagbevegelse som vil være
mine overordnede prinsipper for den
jobben jeg skal gjøre i LO i Oslo, avslut-
ter Roy Pedersen. Og vi i OGF ønsker
lykke til, selv om vi kommer til å savne
lederen i bygning har vi stor tro på fram-
tida for LO i Oslo og en selvstendig fag-
bevegelse.

Forts. neste side

NyvaLgt LeDer i LO Oslo, roy Pedersen, her på youngstorget.

Torsdag 28. mai inviterte den
grafiske klubben i Aftenpos-
ten unge håpefulle medlem-
mer fra Oslo Grafiske fagfo-
rening på bedriftsbesøk, og
15 ivrige ungdom møtte opp
til omvisning og informasjon
om grafisk klubbarbeid.

Besøket startet med at Per Syversen
tok imot oss og informerte oss litt om
klubben og jobben de gjør. Det ble
også tid til diskusjon rundt det å være
fagorganisert, og hva slags fordeler

det bringer med seg. Da vi følte at ho-
dene var fulle av informasjon, fikk
vi en rundtur i bedriftens lokaler. Vi
fikk hilse på både journalister og gra-
fikere, og fikk et lite inntrykk av hvor-
dan arbeidshverdagen deres er. Lær-
lingen deres, Jeanette Aga var med
oss på bedriftsbesøket, og hun fortal-
te oss litt om den nye avishverdagen
hvor mer og mer av den grafiske job-
ben fokuseres mot internett.

Etter rundturen i Aftenposten gikk
turen videre til Peppes Pizza. Her
koste vi oss med litt påfyll i magen

mens Karl Ernest Koch fra LO kom
med informasjon om LOs sommerpa-
trulje. Han fortalte også om noen av
de verste tilfellene sommerpatruljen i
Oslo har møtt på når de har vært ute
på tokt, og det var mange sjokkerte
ansikter å spore rundt bordene.

Vi avsluttet en flott samling med å
snakke litt om hva slags aktiviteter
ungdommen ønsker seg videre fram-
over, og håper på enda større engasje-
ment fra ungdommen utover høsten.

Merete Warsla

Grafisk ungdom på bedriftsbesøk i Aftenposten

Klubbformann i Aftenposten Per Syversen tok imot ungdommen og informerte de litt om klubben og jobben den gjør.
Deretter ble det omvisning på desken, og tilslutt ble det servert pizza.
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Hvorfor det ble slik, at hoved-
staden midlertidig var flyttet
ut til småbyen i Frogn, krever
en nærmere forklaring. Den
nordiske Hovedstadkonferan-
sen, som er en institusjon i den
grafiske verden, har i flere til-
feller blitt arrangert i de ulike
avdelingenes kurssteder, som
slett ikke har ligget i urbane
strøk, men tvert i mot ofte ute
på landet. Etter av våre danske
venner, som for flertallets del
holder til i HK Hovedstaden på
Amager, flyttet hovedstadkon-
feransen tilbake til byen for
to år siden, ble Drøbak et fint
kompromiss.

Tekst Adolf Larsen
Foto Eva-Lill Bekkevad

Konferansen, som har sine deltakere fra
Stockholm, Helsingfors, Reykjavik og
København i tillegg til Oslo, arrangeres
hvert annet år av de ulike hovedstads-
avdelingene etter tur. Årets konferanse
i begynnelsen av september, med OGF

som arrangør, hadde et omfattende pro-
gram, med en diskusjon om den nordiske
velferdsmodellen som hovedsak.

Det som alltid tar en stor del av konfe-
ransen, er de grundige rapportene fra de
ulike landene om situasjonen lokalt.

Fra høykonjunktur til krise
Felles for alle rapportene var økende le-
dighet, konkurser og færre medlem-
mer. Da forrige konferanse ble arrangert
i København i september 2007, var det

på toppen av høykonjunkturen med full
sysselsetting. Nå var stemningen noe
mer dyster, med en stor og økende ledig-
het i de fleste av landene, omorganise-
ringer i avdelingene og stor usikkerhet
med hensyn til de grafiske arbeidsplas-
senes framtid.

I Helsingfors har avdelingen feiret sitt
140-årsjubileum, i noe de trodde var sitt
siste år i Medieforbundet, da en stor fu-
sjon med blant andre Metallarbeiderfor-
bundet og flere andre store forbund ble

Hovedstadkonferanse,
denne gang i Drøbak

veltet i siste øyeblikk. Avdelingen har
under 2000 betalende medlemmer, og
det er stor usikkerhet der, som i landet
for øvrig. I landet som helhet regner de
med en ledighet på 15 prosent neste år.

Stockholm har, som hele det grafiske
forbundet i Sverige, gjennomført sin
gjennom lang tid planlagte fusjon. Den
planlagte fusjonen, hvor fagbevegelsen
skulle dekke hele verdikjeden, fra tre-
et, via papirfabrikken til trykkeriet, ble
amputeret da papirarbeiderne hoppet av.
Nå har Skogs- og trearbeiderne og gra-
fisk gjennomført sin sammenslåing. Og
i motsetning til ved vår inntreden i Fel-
lesforbundet, er det også gjennomført
lokale sammenslåinger.

Selv med en ekstremt svak krone, som
skulle være en stor fordel for eksportin-
dustrien, er det bare børsen som stiger,
mens den borgerlige regjeringen fører
en uforståelig industrifientlig politikk,
basert på en ideologisk beslutning om å

ikke støtte bedrifter i vanskeligheter.
København har også merket de dårlige
tider, og 3F har mistet 150 av sine 500
medlemmer, og diskuterer fusjon. HK
Hovedstaden består nå av it, medie &
industri med 14 000 yrkesaktive med-
lemmer. For bransjen er det dramatisk
og omsetningen for medlemsbedriftene
i Grafisk Arbeidsgiverforening er halv-
ert i forhold til juni 2008!

Ledigheten i København ligger på 15
prosent for trykkerne og 10 prosent for
grafikerne.

Island er selvfølgelig i en meget alvorlig
krise, og grafikerne er ikke unntatt. 15
prosent av medlemmene har mistet ar-
beidet, 30 prosent har gått ned i arbeids-
tid, mens andre bransjer som turistnæ-
ringen og næringsmiddelbransjene sav-
ner arbeidskraft.

Den nordiske modellen
Vi hadde vært heldige å få Asbjørn

Wahl, leder av aksjonen For velferdssta-
ten som innleder på dette punktet.

Wahl har i høst gitt ut boka «Velferds-
statens vekst- og fall?», som ble omtalt i
forrige nummer av TgM. Derfor bare en
kort omtale av hans innledning her. Et
av Wahls hovedpoenger er at velferds-
staten er en omfordeling av ressurser –
på en annen måte enn markedet forde-
ler dem. Og at fordelingen er et spørsmål
om samfunnsmessig makt. Han hevder
også at den såkalte nordiske modellen,
og trepartssamarbeidet, ikke er en årsak
til velferdsstatens framvekst, men et re-
sultat av at fagbevegelsen økte sin makt
i en periode.

Denne perioden er ifølge Wahl definitivt
over, og på alle områder innenfor omfor-
deling har det vært en negativ utvikling
de siste årene. Dette gjelder både forhol-
det mellom offentlig/privat, arbeid/kapi-
tal og fattig/rik.
.

En av kanonEnE på oscarsborg som
var med på å senke Blücher 9. april 1940.

værEt var ikkE hElt på deltagernes
side under under omvisningen på festningen.

BildEt lyvEr litt, for så bra var egentlig ikke kvinnerepresentasjonen på hovedstadskonferansen.En EngasjErt foredragsholderne var asbjørn Wahl.

Hovedstatskonferansen var denne gangen flyttet til Drøbak. Alle delagere syntes at det var et godt valg at det ble den idylliske småbyen.

lEdErnE fra oslo og stocholm på båttur.
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Det er ikke slik at vi tar sikte på å presen-
tere en ny medarbeider i hvert nummer av
Typografiske meddelelser framover. Men
det er slik at ansetter vi kvinner under en
viss alder hender det ganske ofte at de
vil ha og får barn. Noe en progressiv og
likestillingsvennlig organisasjon som Ogf
selvfølgelig synes er utelukkende posi-
tivt.

Vår organisasjonsarbeider Merete fikk barn i begyn-
nelsen av august, og styret har deretter ansatt Kjetil
Larsen som vikar fram til september 2010.

Kjetil er utdanna trykker. Han starta som hjelpe-
arbeider på Soelberg trykk a/s i 1986, og påbegynte
læretida samme sted men fullførte læretiden ved
Duplotrykk hvor han avla svenneprøve i 1991. Etter det
har han arbeidet på ark, avisrotasjon, heatsetrotasjon
og digitaltrykk på flere bedrifter i Oslo-området. Er
en av våre medlemmer som har en skikkelig bred er-
faring, men som samtidig har vært utsatt for diverse
konkurser og nedleggelser før han havnet på Hjemmet
Mortensen Trykkeri, som han har permisjon fra for å
jobbe i foreninga.

Samboer på Bjølsen i Oslo. Har to barn 13 og 17 år
gamle.

Politisk har han vært medlem av Natur og Ungdom
i Asker fra1981 Ble rekruttert til miljøbevegelsen på

grunn av Alta-kampen, men ble nektet å dra nordover
som 13-åring av overbeskyttende foreldre Ble etter
hvert lokallagsleder, seinere medlem av landsstyret,
sentralstyret og nestleder i organisasjonen. Medlem av
Rød Ungdom på gymnaset, men sklei ut av ml-beve-
gelsen i voksen alder. Han var med i ungdomsgruppa
i OGF som lærling. Senere har Kjetil vært klubbleder
på Asker og Bærums Budstikke, JMS digitaltrykk og i
Hjemmet Mortensen trykkeri. Sitter i foreningsstyret,
men har permisjon mens han er ansatt i OGF.

Et nytt ansikt i Sagveien

En bok som har ligget alt for
lenge hos redaksjonen i TgM,
er historia til fagbevegelsens
fagblader som kom ut i 2008,
under tittelen; ”Fra meddelel-
sesblad til mediehus,”

Tekst Adolf Larsen

Det er utviklingen fra det propagan-
distiske til det profesjonelle som er den
mest markante forskjellen på de før-
ste fagbladene og det mangfold vi ser
nå. Og det kan se ut i alle markeds- el-
ler medlemsundersøkelser at fagblade-
nes papirutgaver har en så sterk stilling
hos medlemmene, at selv ikke forbunds-
ledere med markedstanker våger å legge
de ned.

Og starten var selvfølgelig oss, eller ret-
tere sagt den utrolige kreative og initia-
tivrike bergenser Christian Holtermann
Knutsen, som startet «Typografiske
Meddelelser» i 1876.

Det er med andre ord en stolt arv vi er
en del av og fører videre med vårt med-
lemsblad, noe som også er nevnt i boka,.
Tatt i betraktning våre betingelser for

produksjon og mulighetene for faglig ar-
beid, står det respekt av våre grunnleg-
gere som kom ut minimum hver annen
uke!

Ved gjennomlesning av historia er det
behovet for innformasjon mer enn agi-
tasjon som har vært det viktigste for ut-
giverne. Og fortsatt, mange år etter spå-
dommene om det papirløse samfunn,
er det slik at fagbladene er den eneste
kontakten forbundene har med mange
av medlemmene. Ser vi på medlemsun-
dersøkelsene som er gjort de siste årene,
både i LO og Fellesforbundet, blir fag-
bladene sett på som en viktig grunn for
at medlemmene opprettholder medlem-
skapet.

Det som har endret seg, er at innforma-
sjon i bladene nå er mer arbeidsplassre-
portasjer og innhentet stoff, enn saker
som ledelsen i forbundene vil ha presen-
tert.

De fleste vil si at dette utelukkende er po-
sitivt, noe som vises tydelig i de eksem-
plene i historieboka fra perioder hvor
forbundsledelsene har forsøkt å gjøre
bladene til sine politiske talerør.

Dette er spesielt perioden med kamp
mellom sosialdemokrater og kommunis-
tene etter 1945, og de to politiske kam-
pene om EU som er eksempler på hvor
det var forbundsledelsens syn som skul-
le medeles.

Og i følge forfatteren, Odd Harald Røst
var mange av bladene rene talerør for
ledelsen i forbundene helt opp til da de
ble selvstendige med egne ansatte profe-

sjonelle redaktører.

Første eksemplet på den selvstendige
linja var, ifølge forfatteren, Magasinets
dekning av tidligere forbundsleder John
Stene sitt underslag og avgang som leder
i Fellesforbundet.

Det er også her forfatteren ser den stør-
ste faren for bladenes framtid, at ledel-
sen i forbundene igjen skulle få for seg
at vil bruke bladene som rene propagan-
daorgan.

Vi i TgM har selvfølgelig ingen mening
om akkurat dette spørsmålet, siden vi
både driver fagforening og meddelelses-
blad.

Fagbladenes historie

SiDEN SiST har STyrET værT MED på arraNgEMENTET
FEllESFOrbuNDETS Dag SaMMEN MED DE aNDrE
avDEliNgENE i OSlO Og akErShuS.

● Hatt møte med pensjonistgruppene om framtidig samarbeid.

● Diskutert bruk av kjelleren i Sagveien med pensjonistgruppene med sikte
på opprydding.

● Arrangert samling for avisklubbene i Sagveien

● Behandlet spørsmålet om avisfrie dager

● Arrangert Hovedstadkonferanse i Drøbak

● Avlyst kurset «Ny i OGF» da det var to deltakere

● Bevilget støtte til Øyerndagen 2009 og Palestinakomiteens 40-års jubileum

● Arrangert konferanse på Sørmarka om det kommende tariffoppgjøret med 20 deltakere

● Arrangert sommerfest for medlemmer

● Bevilget støtte til årskonferanse for Senter for politisk analyse

● Deltatt i valgkampen med utdeling av materiell på arbeidsplassene, og på T-banen sammen med LO i Oslo

Christian holtermann Knutsen
initiativtageren til vårt og fagbevegelsen første
medlemsblad fikk sin utdannelse til boktrykker i
sin hjemby bergen, men havnet etter svennebre-
vet i kristiania. Etter en tid som arbeidsledig fikk
han sin første stilling i b.M. bentzen. Det var først
etter at han fikk stilling i avisen almuevennen at
han startet sin fagligpolitiske karriere. han var
med aktiv i dannelsen av typografenes fagfore-
ning i 1872, allerede den gang opptatt av interna-
sjonale spørsmål. Med innsamling for streikende
typografer i københavn.

han ble leder av foreningen i 1876, og var leder i

tre ikke sammenhengende perioder.
i 1882 kom den første landsomfattende organi-
sasjonen; «Norsk Centralreisekasse for boktryk-
kere», samme år som det i Trondheim ble dannet
«De forenede norske arbeidersamfund», som var
en organisasjon helt dominert av venstre.

knutsen var også aktivt med i dannelsen av det
norske arbeiderparti, og var formann i ni år, også
der med noen korte opphold.

var stortingsmann fra grünerløkka valgkrets fra
1909 til 1916. holtermann knutsen startet i 1884
bladet vort arbeide, som la grunnlaget for arbei-
dernes aktietrykkeri og Sosialdemokraten.

Styre-
Spalta
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Foto: Arbeiderbevegelsen arkiv og
bibliotek
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Likestillings- og likeverds-
konferansen 2009 satte
vellykket fokus på en god
arbeidsdag for alle – ar-
beid mot diskriminering,
mobbing og trakassering
på arbeidsplassen.

Tekst og bilder: Eva-Lill Bakkevad

For andre gang avholdt Fellesfor-
bundet sin årlige likestillings- og
likeverdskonferanse 2.-3. septem-
ber i år på Gardermoen. Årets kon-
feranse samlet nesten 60 deltake-
re fra hele – nesten en dobling fra
i fjor. Håpet er at etterhvert som
konferansen blir en kjent begiven-
het i hele forbundet, vil enda flere
ønske å delta.

Konferansen ble åpnet av forbunds-
sekretær Eli Ljungren, som også le-
der forbundets likestillings- og li-
keverdutvalg. Hun malte bildet av
et folk som kanskje ikke alltid har
det så godt. 18 prosent av kvinnene
og 16 prosent av mennene er psy-
kisk sjuke. 100-150 av de selvmor-
dene som begås i Norge hvert år,
antas å ha sin bakgrunn i mobbing
og trakassering. Tanken om at «du
må tåle en støyt» står fortsatt sterkt
blandt de fleste av oss, men det er
viktig å huske at hva vi tåler er av-
hengig både av hvem vi er, hvilke
erfaringer vi bærer med oss – og
av dagsformen. I dag opplever om-
lag fem prosent av arbeidstakerne
i Norge at de blir mobba i arbeids-
livet. Det er omtrent 100 000 men-
nesker!

For å gå I dybden var det lagt opp
til paneldebatt for å synliggjøre de
ulike gruppene som ofte utsettes
for.

Mye felles
Karen Pinholt fra Landsforenin-
gen for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner (LLH), startet sitt
innlegg med å slå fast at diskrimi-
nerte grupper har mye felles. Hun
pekte likevel på at det som er sær-
skilt for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner er at de i utgangs-
punktet ikke er synlige. Er du les-
bisk eller homofil må du sjøl bryte
tausheten og si: – Hallo, jeg er ikke
hetero! Folk «velger» sjøl om de vil
være synlige, sårbare og diskrimi-
nerte eller holde store deler av livet
som en hemmelighet for arbeidska-
meratene sine.

Når folk velger å stå fram som

lesbiske eller homofile blir de ofte
møtt med én av to gale strategier.
Enten er reaksjonen at «hvis vi bare
ikke snakker om det, så går det nok
bra», en strategi som oppleves som
et forsøk på å dytte vedkommende
inn igjen i skapet og som gjør det
unormalt å være lesbisk eller ho-
mofil. Den andre reaksjonen er å
gjøre vedkommende selvlysende:
– Vi tar et allmøte om det… Hvor
mange heterofile har opplevd at det
blir avholdt allmøte om deres kjær-
lighetsliv?

Det beste vi kan gjøre er å ikke
godta hets, mobbing og morsom-
heter på homofiles og lesbiskes
bekostning. Karen Pinholt fortal-
te om Rogaland idrettskrets som
har innført 0-toleranse for homo-
hets i samarbeid med fotballklub-
ben Viking. De har lansert grønne
armbånd som folk kan bære som et
synlig bevis på at de ikke godtar
homohets.

Handling – ikke holdning
Claus Jervell fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO),
startet sitt innlegg med å fastslå at
diskriminering ikke først og fremst

er et spørsmål om holdninger, men
et spørsmål om handling.

– Hva gjør dere med det, spurte
han forsamlingen. – Tillitsvalgte
må gjøre noe med all diskrimine-
ring. Flertallet må aldri få lov til å
ta fra mindretallet deres rettighe-
ter. Den vanskeligste diskrimine-
ringen å gjøre noe med er den in-
direkte, fortsatte han. – Ingen har
vedtatt at det skal være sånn, det
bare er sånn. Som eksempel her
nevnte Claus Jervell ulik lønn mel-
lom kvinner og menn og det at
kvinner «må» jobbe deltid. – Fel-
lesforbundet må ta sin oppgave
med å bekjempe dette på alvor, sa
Claus. – Det er en skam at det er
15 prosent forskjell på kvinners og
menns lønn. Hans oppfordring til
forbundet var å få arbeidet mot dis-
kriminering inn i grunnopplæringa
i forbundet og som en viktig del av
HMS-arbeidet. – Diskriminering
er et stort arbeidsmiljøproblem.

Språket stigmatiserer
Åsmund Lunde fra Senter for se-
niorpolitikk (SSP), ville først avli-
ve noen myter om eldre. – Det ikke
er vanskeligere for eldre å lære noe
nytt, fastslo han. – Detaljene tar det
kanskje litt lengre tid for eldre å
lære, mens helheten oppfattes ras-
kere med årene. – Den intellektu-
elle kapasiteten er ikke mindre enn
før og omstillingsevnen er heller
ikke svekket hos eldre arbeidsta-
kere.

Lundes oppfordring var at vi skal
passe på språket vårt. Det er ikkeLik
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hyggelig å bli kalt gubbe, alzheimer
light, fossil(uke) osv. – Bruk de eldre ar-
beidstakernes gode evner mer i arbeids-
livet og uttrykk ønske om å beholde
dem, var hans budskap til de tillitsvalgte
i salen.

Vil jobbe, men får ikke jobb
Margaret Sandøy Ramberg fra Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), kunne fortelle at i 2007 var det 9
2000 med funksjonshemning som ville
jobbe, men ikke fikk jobb. Dette er om-
lag en tredal av alle med funskjonshem-
ning. I tillegg var det 46 000 som kun-
ne jobbet dersom jobben var bedre tilret-
telagt. Til tross for IA-avtaler og et ut-
talt politisk ønske om å få flere i arbeid,
utvikler situasjonen I feil retning. Det
trengs en egen, bredt anlagt strategi for

å få flere funksjonshemmede i jobb, sa
Margaret. I tillegg må vi få til en styrket
oppfølging, økt kunnskap og utprøving
av det eksisterende lovverket.

Flerkulturen er allerede her
Norge er et flerkulturelt samfunn, uav-
hengig av hva du måtte mene om asyl-
og innvandringspolitikk, slo Karin He-
lene Partapouli fra Antirasistisk senter
fast. – Idéen om at integreringen i Nor-
ge er mislykket er feilaktig og dessuten
urimelig i forhold til alle dem som fak-
tisk bor, jobber og betaler skatt her. Fle-
re og flere av innvandrerbefolkningen
føler seg norske og mange er også født
og oppvokst her. Samtidig blir det min-
dre og mindre lov til å være og føle seg
norsk. Halvparten av alle med innvan-
drerbakgrunn opplever diskriminering

– mange av dem i arbeidslivet. – Hva
skal vi gjøre med dette, spurte Karin.
– I Norge er det bare EU-debatten som
vekker like sterke følelser som debatten
om diskriminering og integrering. Ingen
vil bli oppfattet som rasister og de fles-
te unngår derfor debatten. Fellesforbun-
det må ønske at forbundet på alle nivåer
skal speile medlemsmassen. Vi skal ikke
bare skaffe enkelte «flerkulturelle kon-
sulenter», men ha tillitsvalgte og ansatte
som viser igjen alle medlemmene i for-
bundet. Karins oppfordring til forsam-
linga var å snakke om, og lære seg, hva
rasisme og diskriminering er.

Fortsett debatten
Etter flotte og engasjerende innlegg fra
panelet, slapp salen til med spørsmål og
debatt under ledelse av Norvald Mo. En
avsluttende apell fra et samlet panel til
de tillitsvalgte i salen var: Vis dere til-
liten verdig. Vær et menneske som folk
kan stole på. Vær åpen i forhold til alle
du er tillitsvalgt for og lytt til deres er-
faringer og problemer. Etter panel- og
plenumsdebatten var det tid for gruppe-
arbeid knyttet til egne erfaringer fra ar-
beisplass og forening.

Konferansen andre dag var satt av til
innledning om norsk helse ved dr. Jør-
gen Skavland og erfaringsutveksling
mellom tidligere LO-leder Yngve Hå-
gensen og tidligere viseadministrerende
direktør, nå spesialrådgiver i NHO, Lars
Christian Berger.

Likestillings- og likeverdkonferansen
2009 var en svært vellykka og lærerik
konferanse. Håpet er at alle som deltok
i år ønsker å komme også på neste års
konferanse – og at alle som har lest dette
melder seg på neste år.

”Hørt på konferansen:
Frp ønsker seg
homser i burka og
muslimer i bikini!

22 23

Karin Helene PartaPouli fra antirasistisk senter oppfordret forsamlingen
til å snakke om og lære seg hva rasisme og diskriminering er.

Claus Jervell fra likestillings- og diskrimineringsombudet fast-
slo at det er en skam at kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn.

Forbundssekretær eli lJungren leder Fellesforbundets likestil-
lings- og likeverdutvalg som arrangerte konferanse for andre gang
i september.

Karen PinHolt fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
oppfordret til 0-toleranse mot homohets.

”
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Historien starta i mars 1990 da
norskpalestineren Fuad Timraz,
født og oppvokst i en flykt-
ningleir midt på Gazastripen,
vinner i tipping. Han hadde
selv aldri spilt fotball på gress,
aldri brukt fotballsko eller for-
balldrakt før han kom til Norge
i 1974 for å studere.

Tekst Terje Fjellum (sportsredaksjonen)
Foto Fadi Adwan fra Gaza

Nå hadde han muligheten til å la noen
av sine landsmenn få oppleve dette som
deltakere i Norway Cup, men utfordrin-
gene var mange.

I Gaza var det Intifada, det fantes ikke
idrettsforeninger, klubber eller offentlig
ungdoms- og idrettsinstitusjoner i hele
Palestina. Det eneste som delvis fun-
gerte var UNRWA (FNs hjelpeorgani-
sasjon for Palestinske flyktninger). Le-
der for UNRWA i Gaza på den tiden var
nordmannen Zakarias Bakker, tidligere
oberst i FN styrken sør i Libanon. Han
var en viktig støttespiller for å få det før-
ste laget, gutter 14 år trygt fram til fly-
plassen.

Men problemene var ikke over med det.
Også i Norge ble mange spørsmål stilt:
Skulle laget få delta? Hvilket land skulle

de i såfall representere? Dette førte til en
stor politisk diskusjon innad i Norway
Cup, i fotballforbundet, idrettsforbun-
det, kulturdepartementetet og til slutt
utenriksdepartementet. Nesten alle men-
te at Gaza var en del av Israel, at Pales-
tina ikke eksisterte.

Fikk representere Gaza
Ettersom Palestina heller ikke var med-
lem av FIFA, det internasjonale fotball-
forbundet, tok utenriksminister Kjell
Magne Bondevik avgjørelsen om at laget
fra Gaza skulle føres under Israel. Mister
Norway Cup selv, Frode Kyvåg, var den
eneste som ikke aksepterte denne avgjø-
relsen. I en stor artikkel i Dagbladet gikk
han knallhardt ut mot at laget skulle fø-
res opp som israelsk. Etter mange run-
der, og ikke minst etter et sterkt press
som følge av Kyvågs artikkel i Dagbla-
det, snudde alle og Gazalaget represen-
terte Palestina. Flagget fikk likevel ikke
henge oppe siden de ikke var medlem av
FIFA. Bondevik engasjerte seg aktivt i
utreiseprosessen for laget og sendte et
beklagelsesbrev til daværende palestin-
ske ledere i Gaza.

Kjell Bygstad, som den gangen var leder
av Palestinagruppene i Norge og redak-
tør av fagbladet til Norsk Kjemisk For-
bund, og daværende leder i kjemisk Ar-
thur Svendson engasjerte seg i etterkant
av Norway Cup i 1990. De tok initiativet

til innsamlingsaksjon blant forbund, fag-
foreninger og solidaritetsbevegelser for
Palestina. Dette initiativet har helt frem
til i dag blitt organisert ut fra Kjemisk,
nå Industri Energi. I tillegg har LO, Ar-
beidsmannsforbundet og Oslo Grafiske
Fagforening vært trofaste bidragsytere
hele veien.

Hedersmannen Kjell Bygstad har, bort-
sett fra det første året, vært tilstede på
Norway Cup hvert år. I tillegg har han
sammen med Fuad Timraz stått for in-
vitasjon og tilrettelegging for lagene helt
frem til sin bortgang sommeren 2008.

Fra 2009 utgjør «støttegruppa»FuadTim-
raz, Svein Mortensen og undertegnede.

Norway Cup 1990-2009 I tråd med tradisjoner
I tillegg til årlige bevilgninger, beslut-
tet halvårsmøtet i 1996 at Oslo Grafiske
Fagforening, i tråd med tradisjon for in-
ternasjonal solidaritet, å invitere et lag
fra Gaza til Norway Cup som en del av
OGFs jubileumsfeiring. Laget ble orga-
nisert i samarbeid med fagbevegelsen i
Palestina, PGFTU, og besto av barn med
tilknytning til fagbevegelsen fra for-
skjellige flyktningleire i Gaza. De var
foreningens gester en uke før turnerin-
gen begynte, innkvartert på Sørmarka
og det var lagt opp til et variert program
i tillegg til trening. I tillegg til forenin-
gen har også klubber stilt opp med egne
bevilgninger og i den sammenheng vil
jeg trekke frem Fellesklubben på Aktie-
trykkeriet som i mange år bevilget kr.
10.000,-

Siden begynnelsen med laget fra Gaza i
1990, har totalt 64 lag vært påmeldt til
Norway Cup. Av disse har tre lag blitt
forhindret fra å komme, grunnet krigssi-
tuasjoner, og to lag har kommet for sent
pågrunn av Israels uthalingstaktikk av
blant annet visum og utreisegodkjennel-
se. Hadde det ikke vært for Frode Ky-
vågs pågåenhet og kontaktflate som lig-
ger i den Norske og Israelske ambassa-
den samt til topps i utenriksdepartemen-
tet, hadde nok antall lag som kom for
sent vært mye større.

Formidablig utvikling, og nå
kommer også jentene
Fra Libanon har det kommet ti lag, fra

ulike steder på Vestbredden 20 lag og
fra Gaza 29 lag, hvorav fem jentelag.
Sportslig sett har det vært en formidabel
utvikelig fra 1990 hvor Gazalaget gikk
på 3 strake tap med sifrene 0-14, 0-12
og 1-7 og til 2003 hvor laget fra Sabra
& Shatila spilte seg helt frem til finalen
og tapte. I 2006 gikk laget fra Ramalha
helt til topps og vant finalen. I år ble alle
de tre lagene suverene gruppevinner, to
lag kom til 16-delsfinale og det siste la-
get ble slått ut i 8-delsfinale. En annen
og vel så viktig sportslig effekt er at nå
er det mange fotballag med start fra 12
års alder, bygging av baner, et oppegåen-
de fotballforbund som lager turneringer
for kvalifisering til Norway Cup.

Og som en av deltagerne utalte: En dag

i frihet for hvert år jeg har levd. Å reise
fra Gaza til Norge er som å reise fra hel-
vete til himmelen. Det er stort å se de pa-
lestinske barna utfolde seg på og utenfor
banen, hvordan de med stolthet kjemper
i kampens hete. Eller når de etter kam-
per viser publikum at de kan mer en fot-
ball gjennom sine flotte folkedanser og
musikk
Jeg er veldig stolt av foreningens lan-
ge og trofaste støtte til Norway Cup og
det palestinske folket på flere plan og
håper vi står sammen om å fortsette
den flotte tradisjonen. Til det pales-
tinske folket har de samme mulighet-
er og rettigheter som vi her i Norge er
så heldig å kunne se på som selvfølge-
ligheter.

fuad timraz i full sving.
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HEI ALLE
PENSJONISTER!

Kan det være noe for deg å treffe tidligere kollegaer
en gang i blant?

Du har muligheten hvis du besøker Oslo-typografenes pensjonistforening,
Vetlandsveien 99-101 (Oppsals Samfunnshus), kl 12.00-14.00.

Vi har fine turer og teaterbesøk! Vi har røykfritt miljø.

Resterende møtedager for 2009 er:
14. oktober - 11. november og 16. desember.

En fin sosial sammenkomst! Ta en tur! Vel møtt!

Ring Steinar Bjerkelund - tlf. 22 75 50 73 -
mob.906 83 317
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Oslo Grafiske fagforening
gratulerer sine jubilanter
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OktOber 2009

50 år:
091059, Birkeland, edvard J.,
ringgt. 1 e, 0577 OslO
291059, Børresen, JOn,
lindebergv. 57 C, 1069 OslO

60 år:
031049, larsen, TerJe,
rustadgrenda 43, 0693 OslO
101049, nguyen, duC ThO,
Jacobine ryesvei 31, 0987 OslO
181049, TOrgersen, Turid,
harald sohlbergsvei 18, 1064 OslO
251049, andresen, JOhn kåre,
Bjørnebærstien 32, 1348 rykkinn
251049, MarTinsen, Per erik,
Borgenv. 6, 2004 lillesTrøM

70 år:
011039, Olsen, sTig ragnar,
nuggerudv. 23 B, 1089 OslO
121039, TJølsen, Frank,
Jordbærv. 99, 116 OslO
211039, ThOlleFsen,
leiF- krisTian, Juterudåsen 15 C,
1341 slePenden
231039, sOlheiM, arnFinn,
kløverv. 27,
1475 FinsTadJOrdeT
281039, reian, everT Ole,
strandvn. 3, 2005 rÆlingen

75 år:
171034, FilBakk,
Bård edgar, grensev. 30,
2230 skOTTerud
261034, Fogelstrand, rolf, Tolvhus,
2150 årnes

80 år:
221029, Birkenes, MaBel
lOuise, løvsetdalen 5,
1188 OslO
311029, Beggerud, Finn,
kirkev. 183 a, 1384 asker

85 år:
031024, krisTOFFersen,
Frank eMil, Plogv. 39,
0679 OslO

90 år:
031019, WOld, gerd aslaug,
st. Jørgensv. 57, 0662 OslO

95 år:
081014, Bakke, ella Marie,
helgesensgt. 76 a, 0563 OslO

NOvember 2009

50 år:
021159, grydeland, hilde,
Tyristubbveien 9, 0687 OslO
051159, rOBerg, Jane,
spellmannsplassen 50,
2008 FJerdingBy
171159, Furu, greTe,
Bredo stabellsv. 11, 0853 OslO
221159, gulliksen, eivind,
øvre rælingsvei 26 B,
2005 rÆlingen
251159, vik, kirsTen,
Persbråtan 8, 0770 OslO
301159, BrOz, helge sTePhan,
gladsv. 25, 0489 OslO

60 år:
081149, krisTiansen,
BJørg JOrunn,
ravnkollbakken 57, 0971 OslO
111149, adOrsen, Jean lOuis,
smedsrudv. 12 C, 1405 langhus
231149, WOld, BJørn arild,
etterstadsletta 78, 0659 OslO
261149, dalBakk, Odd ingvar,
lindebergvn. 21 a, 1069 OslO

70 år:
071139, lund, Per henry,
rudsdalen 44, 1346 gJeTTuM

151139, raahOl, kari,
Manesjen 3, 2050 JessheiM
201139, Pedersen, rOar edvin,
Sofienberggata 59 B, 0563 OSLO
241139, Myhre,
greTe e. gangnes,
håvaldsv. 10 a, 1185 OslO
251139, andersen, Jan erik,
sørfaret 2, 1484 hakadal

75 år
041134, herMansen, rOar,
kransen 4, 1166 OslO
201134, ziegeMann, unn,
Bødal, 2653 vesTre gausdal
211134, MelBø, BirgiT,
gomagt. 30,
6512 krisTiansund n
301134, hOlM, Per ørnulF,
Furuv. 13 B, 1356 BekkesTua

80 år:
061129, nilsen, BeriT irene,
seljeveien 1,
2020 skedsMOkOrseT

85 år:
111124, larsen, synnøve,
Mellombølgen 4, 1157 OslO
161124, sTerner, ruTh eva,
Bølerskrenten 39, 0691 OslO

Desember 2009

50 år:
221259, syversen, Per,
asta hanssensvei 67,
1341 slePenden
301259, nieMi, TOM Olav,
Tæbyvn. 3, 1472 FJellhaMar

60 år:
011249, BraTgJerd,
BJørn TOre, ryenbergv. 70,
0677 OslO

021249, granli, Pål, Jupiterv. 23,
0489 OslO
101249, Bånrud, inger sOFie,
Fiolv. 4 B, 2052 JessheiM
111249, sTenBerg, esPen,
Postboks 122 røa, 0701 OslO
151249, aaBerg, kJell egil,
Jomfru aaslevs vei 5, 1540 vesTBy
201249, JOhnsen, BJørn,
Fjellknattveien 4, 0495 OslO
271249, arnesen, kOnrad
klÆBO, sørligata 10 C, 0577 OslO
271249, krePPene, dag Magne
eMil, rognerudv. 20 a, 0681 OslO
271249, lOTTerud, greThe
synnøve, aurveien 13,
1930 aurskOg
291249, sChaug, arild,
reverudåsen 21 a, 1341 slePenden

70 år:
021239, nyheiM, Jan-eivind,
Beverv. 35, 2030 nannesTad
231239, andersen, BJørn,
gardensgatan 37,
se-67331 Charlottenberg, sverige
281239, sørensen,
TOre verner, Tokerudberget 1,
0986 OslO

75 år:
081234, hansen, Per,
stallerudv. 91, 0693 OslO
261234, enerly, nils Oddvar,
kjelsåsv. 102, 0491 OslO
291234, eilerTsen, Jan kåre,
Fagerheimgt. 36 C, 3115 TønsBerg
311234, MaThisen, JOhn aksel,
valdresg. 1 B, 0557 OslO

85 år
151224, hay, kåre,
hannestadfjellet 5 i, 1715 yven

90 år:
041219, hOeM, asTrid,
Bjerggt. 15, 3210 sandeFJOrd

95 år
241214, karlsen, else,
Paulus alders- og sykehjem,
sannergata 1 B, 0557 OslO
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Oslo Grafiske Fagforening avholder halvårsmøte

Torsdag 29. oktober klokken 1700

SAMFUNNSSALEN, ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS !

HALVÅRSMØTE 2009

Forslag til dagsorden

● Åpning
● Konstituering
● Muntlig beretning
● Innkomne forslag
● Valg av nytt varamedlem til styret
● Valg av valgkomite

Forslag som ønskes behandlet på
halvårsmøte må være kommet inn
til styret innen torsdag 8. oktober.

Dersom du ønsker å være tilstede på
middag henstiller vi om at svarfristen
til foreningen fredag 23. oktober over-
holdes.

Etter møte blir det:

Sosialt samvær
Middag
Kaffe avec og forfriskninger

Styret i Oslo Grafiske
Fagforening

vel møtt!
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