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2020 — året då det onormala
blev det nya normala
Julen står snart för dörren också detta år—året som kraftigt förändrat våra normala
rutiner till någonting onormalt, vårt sätt att leva, att umgås liksom vårt resandet till andra
länder, vilket i stort har upphört. Jag tänker förstås på hur den Corona pandemi, som vi
och de flesta i övriga världen just nu genomlider, påverkat oss alla både privat och i jobbet.
Jag gissar att många julbesök till släkt och vänner i år kommer att ske digitalt.
Våra arbetsmöten har gått från fysiska möten till digitala
mötesforum — en anpassning som gått bättre än väntat
och varit mycket lärorik för många av oss.
Men även om digitala möten säkerligen till viss del kommer att bestå också i ett framtida mer ”normalt” samhällsläge, så längtar jag personligen tills när vi kan mötas fysiskt
igen, vilket jag tycker ger en annan dimension.

Stefan Eklund
Att IGV samt krimjour fick stora lönelyft är givetvis bra
liksom att ytterligare 360 miljoner finns avsatta i potten
för en polislönesatsning för 2021 - vid sidan om den
vanliga lönepotten.

Vardagsuppdraget inom Polismyndigheten har också
påverkats bl a genom att en del personal har kunnat jobba
hemifrån, särskilt den senaste tiden då smittspridningen
har ökat. Här har vår arbetsgivare blivit bättre än det som
var fallet under våren. Men för de som måste tjänstgöra
som vanligt finns det fortfarande brister i skyddsutrustningen, som avsaknad av andningsskydd och visir som komplement till stridsmask 90, som är jobbig att ha på sig under
längre tid. Här måste en skärpning till.

Att vi över tre år kommer att få 1 miljard extra pengar
beror på vår fackliga och er medlemmars påverkan på
våra politiker som inte kan blunda för de tomma utbildningsplatserna och alla poliser som lämnat oss för andra
mer välbetalda yrken.

Apropå onormalt så känns den senaste lönesättningen
från arbetsgivaren just så. De valde ensidigt att gå sin egen
väg och fördelade ut nästan 3 000 kr på ca 40 % av medlemmarna på IGV och jourer. Den storm av mail,
samtal samt skrivningar som följde har jag sällan eller
aldrig upplevt i min roll som ordförande.

För att lyckas med vår uppgift i samhället måste vi alla
fungera som ett lag som spelar ihop — utan mängder av
tappade sugar.

FÖLJ OSS PÅ BLALJUS.NU
RELATERADE ARTIKLAR
Lönesatsningen det stormar om - fortfarande
Redo för nya förhandlingar
(PF Avtalsblogg/Niklas Simson)
Lyssna på polisrösterna!
(PF ordförande Lena Nitz/blogg)

Jag förutsätter att vi som facklig part inte blir överkörda
igen i den kommande fördelningen av dessa pengar utan
kan tillsammans med vår regionsledning hantera de 60 %
som drog nitlotten i årets julklappsdragning.

Ta vara på er där ute eller inne
Stefan

Arbetsgivaren stängde dörren till fackligt inflytande
4 av 10 stockholmspoliser söker aktivt annat jobb
(rapport)
Poliser oerhört lojala mot sitt uppdrag — men är det
värt det?
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KONSTAPELN

av Patrik Gustafsson, lofo Norrtälje

Midvinternattens köld är hård
blåljusen blixtrar på gatan.
En omhändertagen ska få sin vård
å det är kallt som satan.
Månen vandrar sin tysta ban
stök och fylla på stan.
I radiobilen uttjänt och nött
tjänstgör konstapeln så sliten och trött.
Snart susar igen vår trötte hjälte ut
på nästa HR av eländig art.
En överarbetad, utbränd snut
blinkar blått i farligt hög fart.
Ty full i sin värmande stuga
sitter han som precis spöat sin fruga.
Känner sig kränkt när polisen knacka
han vet ju att hustrun kommer att backa.
Kära brottsoffer, var inte förbannade
när nävarna far och blodet skvätta.
Ty utryckningen kommer, fast underbemannade
att hjälpa, skydda och ställa tillrätta.
Trots att vi aldrig varit så få
i den tunna linjen, den blå.
För alla kloka poliser IG rata
måhända beror det på ATA?
Sin goda hälsa riskerar polisen också att mista
då treskiftet sliter och tar hårdhänt tribut.
För den som går på en taskig PP-lista
där nätterna aldrig verkar ta slut.
Sen är det en jäkla otur
0700 när man sitter i DUR.
Att i plånboken syns inte ett spår
då man endast enkel övertid får.
Hemma så vackert lyser nu granen
julen är kommen i vanlig stil.
Men en förälder saknas av barnen
ty den firar julen i radiobil.
På väg med blåljus som blinka
missas familjens juleskinka.
Men med lite tur får patrullen tid
att känna av julens frid.

