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papperstreans stödgrupp
På min rundresa bland exempel på bra fackligt arbete gör jag nu ett besök hos Pappers avd
3. På expeditionen på Korsnäsvägen 152, inte långt från BillerudKorsnäs fabrik i Gävle. Här
möts jag av välbekanta ansikten. Papperstreans stödgrupp består av erfarna fackliga
kamrater.

Leif Mellin, Michael Wallin, Anders Blom och Johan Wikström. I kommittén ingår även
avdelningens ordförande Kjell Olsson som för dagen var på möte på BillerudKorsnäs
huvudkontor i Solna.

Vad gör då stödgruppen?
– Det finns många olika problem, säger Leif Mellin, och nämner olika sådana som
medlemmarna kan drabbas av, både i och utanför arbetet: missbruk, sociala problem, etc.
Att få rätt ersättningar från sina försäkringar kan man också behöva hjälp med. Stödgruppen
försöker hjälpa medlemmen vad det än gäller.
Ofta handlar det om att stötta medlemmen under allvarliga samtal med arbetsgivaren. Det är
bra att ha en person med sig som i lugn och ro kan lyssna och föra anteckningar. Anders
Blom som är sammankallande i gruppen har varit med med många sådana samtal. Han
förklarar:
– Jag sitter oftast bara och antecknar, skriver ned vad som sagts. Sedan går jag igenom det
tillsammans med medlemmen. Om det blir senare blir uppföljningssamtal med
arbetsgivaren, kan jag träffa medlemmen före och gå igenom vad som tidigare sagts. Den
samtalet rör antecknar för det mesta inte själv. Då kan det vara svårt att minnas.
Michael Wallin berättar att stödgruppen har ett brett kontaktnät med kunskaper inom många
olika områden, dit medlemmar med problem av olika art kan vända sig.
– Vi är ju inga experter, men vi kan hjälpa medlemmarna vidare med de kontakter vi har.
Johan Wikström räcker över en broschyr om stödgruppen. Där finns en lång lista över
hjälpkontakter inom en lång rad områden: olika slags rehab, juridik, kvinno- och mansjourer,
polisen, kyrkan, kommunen, etc.
Pappertreans stödgrupp förtjänar egentligen en utförligare presentation än den här, men den
som vill lära sig mer kan alltid ta kontakt med Pappers avd 3 som gärna berättar mer.
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