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Detta nummer av tidningen skrivs endast för att uppfylla
kravet som gäller för periodisk tidskrift dvs att minst fyra
nummer måste utkomma varje år.
Kanske finns det en väldig massa saker att skriva om, saker som man vill försöka påverka
men det är ofta inte så lätt att nå ut i mediabruset. Å andra sidan finns det människor som
kommenterar detaljer på tidningens hemsida minuter efter att den uppdaterats. Men man
kan ju skriva för sitt höga nöjes skull eller för att skriva av sig… Men vilka är de viktigaste
frågorna att försöka påverka just nu? Är det demokratifrågan i världen eller bristen på
pengar till vård och omsorg eller bristen på ordning på Jamtli eller att förmedla vidare
uppgifter om Anita Scott?
Det märkliga är att det nu
tycks som om USA tagit över
efter Sovjetunionens fall. Då
var Sovjetunionen det stora
hotet och den onde själv som
struntade i alla internationella
konventioner och lade in sitt
veto nästan överallt. Nu
håller USA folk inburade i
åratal utan dom och rannsakan och skyller på att det
råder krigstillstånd. Men USA
följer inte heller de konventioner som gäller i krig. Fast
det finns kanske en viss logik
här eftersom USA inte godkänt dessa konventioner.
Inte heller barnkonventionen
har USA godkänt. Det har ju
däremot Sverige gjort men
Sverige följer den inte alltid
när det gäller flyktingar.
Sverige har inte heller godkänt ILO-konventionen om
ursprungsbefolkningars rätt.
Man är helt enkelt rädd för
att Samerna i så fall kommer
att spärra av markområden
på samma sätt som Indianerna gjort i USA.

Varför saknas det pengar till
det mesta i Sveriges land?
Det är inte bara vård och
omsorg som drabbats.
Lasarettet i Gäddede ska
t.ex. spara 40 miljoner
kronor och då måste man
stänga. Men vilken blir följden av detta? Jo, en massa
transporter av människor till
andra lasarett och totalkostnaden för sjukvården blir
troligen större för medborgarna. Men det gäller att vara
smart och vältra över kostnaderna på andra så att man
själv kan visa upp ett bra
resultat
I Havremagasinet på Jamtli
finns en hel del museiföremål, uppåt 60 000 st.
Cirka hälften av dessa har
man lagt in i en databas
inkluderande en bild på
föremålet. Dock var det så
att bild ej kunde visas för ca
20 % av föremålen. För att
koma tillrätta med detta anlitades en person som skulle
utreda och rätta till detta.
Det visade sig ganska snart

att orsaken till problemet var
att de som registrerade föremålen helt enkelt skrev in fel.
Datorprogrammet saknade
valideringsfunktioner så
nästan vad som helst kunde
skrivas in. Men personalen
ansåg sig skriva in rätt. Det
visade sig att det fanns tre
olika utgåvor av manualen
för databasprogrammet. De
var dessutom svåra att skilja
åt eftersom de saknade s.k.
spårbarhet. Enligt standarden
i ISO 9001 så ska alla dokument ha uppgift om uppgjord, godkänd, datum, Rev
state etc. Det ska även finnas
ett giltigt dokument som talar
om vilket dokument som ska
användas. Problemet fördes
upp till projektledaren och ett
tilläggsdokument skrevs. Där
stod exakt hur man ska referera till bildfilerna. Då sektionsledaren fick veta detta
sa han att han inte accepterar några tilläggsdokument
och att det ska bort! Att det
fanns flera manualer med
olika innehåll rörde inte
denne person i ryggen!

Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Inte heller att bristerna i dokumentationen gav upphov
till fel vid registreringen! Det
har väl hörts, av och till, att
det är ont om pengar i museivärlden. Nu kanske det går
att förstå varför!
En annan sida av Jamtli är att
40 % av de ”arbetade” timmarna utförs av personer
som inte ingår i Jamtlis
budget. Det är alltså praktikanter eller personer med
olika former av anställningsstöd. Då kan man alltså kosta
på sig att ”slösa” med personalen. Men detta är givetvis
ett vämjeligt sätt att agera
såväl mot Jamtlis verksamhet, Jamtlis personal och
skattebetalarna.
Tidningen har fört upp denna
fråga till Jamtlis VD Henrik
Zipsane som dock inte visade
sig vara intresserad.
En person som tyckte sig
känna igen en bild i tidningen
frågade om den personen inte
hette Sundin. Nej, men namnet var tidigare Sundin. Då
upplyste denna person om att
hon, för många år sedan,

sett denna Anita lekande i
sandlådan körande över
hittade daggmaskar med
Briobil med hårda trähjul tills
dessa maskar inte orkade
korva ihop sig längre. Hon
hade funderat på vad det
månde bliva av denna lilla
flicka.
Tidningen frågade om det
finns andra som kan intyga
att dessa händelser ägt rum
och det fanns det. Den personen, som var några år äldre
än Anita, säger sig än i dag
ibland ha mardrömmar om
dessa fasansfulla lekar som
Anita sysslade med.
På en fråga om det moraliskt
är ädlare att sätta mask på
kroken man fiskar med fick vi
följande svar:
-Ur maskens synpunkt är det
kanske ingen skillnad. Det
som får mej att känna ångest
är den njutning som strålar ut
ur Anitas ansikte när hon ser
att hennes metod fungerar
och masken vrider sig i
plågor!
En annan kommentar som
inkommit gäller det faktum

att IBM nu bestämt sig för att
lägga ner den forna Ericssonenheten. En insändare i ÖP
har ju beskrivit IBM:s agerande som uselt. En anställd
på IBM har hört av sig och
framfört åsikten att IBM inte
vill satsa på en enhet med så
djupa personalmotsättningar.
Om personer, offentligt, skriker ut sin avsky för sina arbetskamrater eller underställda så får detta givetvis
sina konsekvenser.
Vissa kommentarer har även
inkommit angående de tidigare
tidningsartiklarna om händelser på Ericssonfabriken. Att det
ofta varit dålig tillverkningskvalitet känner många till. Att
orsaken till detta oftast varit
dålig beredning och styrning
från staberna tycker flera
personer ”på golvet” känns bra
att ha fått bekräftat. Någon
undrar vad som blir bättre om
man ”hänger ut” folk. Jo, vi
tror att de som tidigare bara
skyllt alla problem på folk ”på
golvet” ska tvingas att fundera
på vad de gjort och kanske be
de trakasserade om ursäkt…

Fortsätt gärna att sända in synpunkter och kommentarer till tidningen. Har du andra
idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera
inkomna artiklar.
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