
Första strejkdagen 
vid Västerviks apotek 

Folk köade 
tålmodigt! 

Utanför det stängda apoteket ringlade sig köerna och folk stod tålmodigt 
stampande utanför den tillbommade porten. 

På måndagen började apoteksteknikerna i Västervik strejka för bl.a. höjda 
löner. Allt som allt är ca 25 anställda vid apoteket berörda av strejken. 

Utanför apoteket sitter två av de strejkande apoteksteknikerna, som strejkvak
ter. De ska se till så att ingen av kollegerna kommer till arbetslokalerna trots den 
utlysta strejken. 

— Det är mest en formalitet. V i är 
eniga i våra krav och tror inte alls att 
någon skulle bryta strejken, säger 
Yvonne Andersson och Clary Ni ls 
son, som har hand om förmiddags
passet. 

Efter lunchen byts de av. De apo
tekstekniker som inte är ute på semes
ter turas om att vakta lokalerna. Ett 
schema för vakthållningen finns upp
gjort för resten av veckan. 

Strejkvakternas uppgift är också att 
se till att deras övriga arbetskamrater 
ej övertar apoteksteknikernas arbets
uppgifter. 

Vi vänder oss emot 
Apoteksbolaget! 

— Det får inte misstolkas så att 
någon tror att v i är arga på våra ar
betskamrater som är kvar i tjänst. Det 
är Apoteksbolaget vi vänder oss 
emot, poängterar Yvonne Andersson. 

Hur har då allmänheten reagerat? 
— V i försöker informera om varför 

vi gått ut i strejk. De flesta tycker vi 
har rätt i våra krav, men det är klart 
att vi fått en del sura kommentarer, 
säger Clary Nilsson. 

De båda strejkvakterna berättar att 
folk stått utanför och köat sedan de 
började sitt pass vid nio-tiden på 
morgonen. Folk har kommit och gått 
hela tiden. 

V i d halvelva-tiden öppnar lokaler
na. Det blir trängsel i dörröppningen 
och snart är apoteket fyllt av kunder. 

Strejken blir 
inte långvarig! 

Hur länge tror ni själva att strejken 
kommer att pågå? 

— Jag tror inte den blir långvarig, 
säger Yvonne Andersson. Den här 
branschen är alldeles för känslig för 
det. 

Apoteksteknikertia t i l lhören typisk 
låglönegrupp," trots att de har en två
årig utbildning bakom sig. Deras slut
lön ligger på 25 kr i timmen - mer 
kan de inte tjäna! 

Ett fåtal kan komma upp i 
en s.k. befordringstjänst med spe
ciella arbe!suppgifter, da de tjänar 
några kronor till i timmen. 

Kräver 14-procentig 
löneökning 

Nu har de dock börjat ställa krav 
och kraven gäller högre löner. Iänt-re 

semester och höjt ob-tillägg pä lörda
garna. 

- V i kräver en 14-procentig höj
ning av lönen, säger Lisbeth Sand
ström, ombud i Apotekstjänsteman-
naförbundet. Lönemässigt ligger vi 8 
procent efter farmacevtema, som ny
ligen fått sitt avtal klart. 

- Visserligen har de högre utbild
ning än v i , men arbetsuppgifterna är 
desamma. V i har också nästan en 
vecka kortare semester än farmacev
tema. 

"Det har gått 
förvånansvärt bra!" 

Köerna utanför Apoteket flöt i en 
jämn ström hela dagen. 

- Trots att arbetsstyrkan varit tre 
gånger så liten som i vanliga fall har 
det gått förvånansvärt bra, säger apo
tekare Sven Weiland, strax innan 
stängningsdags. 

- Under förmiddagen var här näs
tan mest folk men nästan alla har varit 
vänliga. Och de anställda har verkli
gen gjort det bästa av situationen. 

L E N A O L S O N 

För att hindra några kolleger att uppta arbetet, står 
dersson och Clary Nilsson strejkvakter utanför apoteki 

Yvonne An-
t. 


