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BESKRIVNING

Det spelar ingen roll om jag säger ifrån på jobbet.Det är ofta sant. Men testa att byta ut jag mot vi.Testa att
byta ut jag mot alla. Då kan det bli folkrörelse i stället för gnäll. Som här i Slutsnackat där brevbärare och
tågvärdar berättar om hur de kommer fram till att sätta stopp för övertidsarbete. Sopgubbar följer regler
till punkt och pricka så att chefen sliter sitt hår. Sjuksköterskestudenter i del Inte under 24000rörelsen
förvandlar anställningsintervjuer till lönekamp. Personliga assistenter sätter ner foten för att få månadslön.
Sjuksköterskor säger upp sig kollektivt inför hotande försämringar. Deltidare och visstidare tar täten i
striden för ett hotat helgtillägg. Timanställda tackar nej till kortare arbetspass. Bemanningsanställda säger
Solidarnosc! Här finner du också en urskruvad saftblandare, tio kilo gömd blandfärs, nästan en
ockupation, en uppviglande tomte och den stora kjolstriden.Slutsnackat är del 3 i serien Folkrörelse på
arbetsplatsen. Antologierna är redigerade och försedda med pekpinnar av Frances Tuuloskorpi.Folkrörelse
på arbetsplatsen Del 1 Hopsnackat (2010)Del 2 Hopskrivet (2012)Del 3 Slutsnackat (2015)Del 4 Strejk
(prel hösten 2015)Blogg: Folkrorelselinjen.wordpress.com
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Äkta vara - Slutsnackat om surdeg?

Akademikerförbundet SSR kräver omedelbara satsningar i form av resursförstärkningar och åtaganden
från kommun och stat. Nu får det vara slutsnackat!

Slutsnackat - Home | Facebook

Petterssons gör Sverige lagom! "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar
frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter ...

Slutsnackat - YouTube

Jag säger som min gamle parhäst Paul Ronge "Nu är det slutsnackat om Madeleine och Jonas". Nu lämnar
vi historier om levnadsglada blondiner bakom oss och ...
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SLUTSNACKAT

https://www.bo-fi.club/?p=SLUTSNACKAT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SLUTSNACKAT&ln=se
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