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stöder strejken 
Från DN:s utsände medarbetare 

VISBY, tisdag 

Stå på er! Ge inte upp! 
Hade det varit jag, hade 
jag gjort revolution för 
länge sedan. Så låter del 
från de flesta apoteks
kunder — som drabbas 
av apoteksteknikemas 
strejk. 

— Reaktionen från 
allmänheten har varit så 
positiv så vi tror knap
past att det är sant, säger 
Gunnel Björkander, strej
kande apotekstekniker i 
Visby. 

Tisdagen var andra strejkdagen 
och de flesta köerna utanför 
apoteken på Gotland, Öland och i 
övriga län hade krympt. 

Men fortfarande tog det tid att 
få sina mediciner expedierade. 

Strax före klockan tolv lät det 
så här från andra sidan disken på 
apoteket Väduren i Visby? 

— Ja, det blir klart i morgon 
eftermiddag. 

Eller om ett recept som lämna
des in i förra veckan: 

— Vi har inte hunnit få klart. 
Men kom in om en eller ett par 
dagar. 

• Skär ned 
Eller till en flicka som ville 

köpa deodorant: 
— Vi säljer bara läkemedel nu. 

Eftersom det är apotekstekni
kerna som normalt sköter allt 
rutinarbete, har apoteken fått skä
ra ned pä driften. Minskat öppet
hållandet från nio till fem timmar 
om dagen. 

Men bakom disken har man 
svårt att hinna med i alla fall. 

Som en kund berättade för 
Dagens Nyheter: 

— Jag kom in med receptet i 
går förmiddag. Dom var osäkra 
om det skulle vara klart under 
eftermiddagen så jag var generös 
nog att säga att jag kommer in i 
morgon förmiddag i stället. Dä 
ekulle det vara klart. 

— Men när dom öppnade halv 
elva i morse var det fortfarande 
inte klart. 

Eftersom det är ungefär två 
tredjedelar av personalen som 
strejkar är det svårt för de 
kvarvarande att hinna med det 
normala. 

Och som Monica Strand, strejk -
vakt utanför apoteket Liljan, be
rättar: 

— När vi slutade i lördags låg 
det stora högar med oexpedierade 
recept kvar» 

• Strej kväkt 
Monica Strand, som kommer 

från Stockholm, skulle vikariera 
som apotekstekniker pä Gotland i 

sommar. Men efter två dagars 
arbete får hon nu i stället agera 
strejkvakt och tala om för folk 
varför hon och hennes 50 kamra
ter pä Gotland strejkar. 

Pä Liljan har det gått smärtfritt 
trots köer. Enda incidenten var att 
en köande kvinna svimmade på 
tisdagsförmiddagen. 

Men gardinerna in till apoteket 
är fördragna. 

Varför? 
Det är bara för att vi inte 

skall se vilka som arbetar och vad 
dom gör, säger Monica Strand. 

Som strejkande får hon nämli
gen inte gå in i själva apoteket _ 
och se hur arbetet flyter. 

• Ingen fara 
Och farmaceuterna som tillhör 

SACO/SR arbetar vidare som för
ut,, plus att de skall försöka sköta 
apoteksteknikernas arbete. 

Arbetet är visserligen förklarat i 
blockad av Apotekstjänstemanna-
förbundet, men skulle blockaden 
bli verklighet skulle strejken klas
sas som samhällsfarlig. 

Därför är det heller ingen fara 
för de sjukhus som tar rin_ 
medicin från ett vanligt apotek. 

Farmaceuterna finns kvar. Men 
de kan ställas inför valet att serva 
allmänheten eller sjukhusen. ' •* ' 

BJÖRN ANDERS OLSON 

BAKGRUND: DM. 
Apotekstjänsteinannaförbundet med nära K 000 medlemmar har i år 

.krävt 14,65 procents lönelyft. Dels för att kompensera sig för en 
åttaprncentig eftersläpning gentemot andra grupper, del* fiir att höja 
den låga lönenivån jämfört med andras 

F.n apotekstekniker Ijänar 1 dag 8 210 som nyutexaminerad och har 
en slutlön på 4 170 kr. 

I ett medlingsbud från i fredags — ett typiskt arbetsgivarbud, säger 
förbundets förhandlingschef Rune Tjernell — erbjuds apoteksteknikerna 
en höjning av ingångslönen med 210 kr och av slutlöen med 270 kr. 

Det motsvarar ungefär 6.5 procent. Klyftan är alltså åtta procent... 


