Recension: Hopsna
H
ackat 2 ffebruari, 2011
Förra soommaren saatt jag på en
n buss på vääg hem från min nuvaraande sambo . I handen så
s höll jag ett
e
nyköpt ex av bokenn Folk och andra
a
bullarr skriven av
v Frances Tu
uuloskorpi. Fast nja, eg
gentligen vaar
boken innte så ny uttan snarare så
s var det ettt begagnat och väl tum
mmat exempplar jag fått tag på för 10
1
spänn. O
Och innan bussen
b
hadee hunnit köraa mer än en
n kvart hadee jag läst ut dden. Den vaar nämligenn
inte särsskilt tjock och
o jag blev lite besvikeen på att jag
g inte skullee ha något aatt läsa resteen av resan.
Men så började jagg tänka, Folk
k och andraa bullar hadee kommit utt 2001, sam
mma år som jag
j som
n
snub
bblade in ikklädd alldelees för stora arbetsbyxorr och för liteen
oerfarenn 16-åring nervöst
företagsströja på mitt livs förstaa arbetsplat s. Jag hade fått sommaarjobb på ettt lager för
maskinrreservdelar och sattes genast
g
i arbeete vid en sttation bemaannad med eett äldre serbiskt par soom
skulle läära upp migg vid paketeeringsmaskinnen och dett löpande baandet.
Och närr jag satt därr på bussen, nio år senaare, så tänktte jag, fan, fan
f va jag hhade behövtt den här
boken ddå. Eller kannske inte jusst den här bboken, för i den
d skriver Frances om
m sina och hennes
h
arbetskaamrater stridder och mottgångar på eett stort bag
geri, inte så mycket liktt mitt lager. Men jag haade
i alla falll behövt enn bok som den
d här. Dett är en bok som
s
berättarr historier aarbetare som
m snackat ihhop
sig och bestämt sigg för att göraa nåt åt sinaa problem, stora
s
som sm
må. Historieer att känna igen sig i och
o
få nya iddéer ifrån. Vilken
V
snab
bbkurs det hhade varit attt få en sån bok
b nedtrycckt i handen
n av sina
arbetskaamrater. Ära ska gå tilll den som ärras bör, nog
g lärde jag mig
m ett och aannat den so
ommaren, och
o
sommarren efter dett och efter det
d och så vvidare. Minaa arbetskamrater, äldre som jämnåriga, var änndå
ganska ggoda lärare i hur man håller
h
ihop m
mot chefer och annat sk
kitfolk. Menn ändå, en bok
b som
hjälpte llärarna på trraven vore ju
j ändå guldd värt.
Bara nåågra månadeer efter att jaag hade hafft mina fund
deringar därr på bussen sså kom det just en sån
bok! ”H
Hopsnackat”” hette den och
o den innnehöll 35 korta lärorika berättelser från 25 olik
ka
arbetspllatser. Så häär beskrivs boken
b
på Foolkrörelselin
njens hemsiida:
”Det haandlar om hundar på la
agret, surstrrömming occh bingostrej
ejk. Kuk-tilläägg, auditio
on för
timmisaar och julörtten som fickk stanna på kajen. Und
derpresteran
nde kockar, unisona sop
pgubbar,
fnissandde bagare, ilskna
i
vårda
arbetare ochh chaufföreer som tröttn
nar på trasiiga bussar. Vikarier,
praktikaanter och am
mu-elever som inte tar skit. Bilbyg
ggarnas rastmöten, städdarna som driver
d
alla
andra fr
framför sig och
o månadeens fackpam
mpar. Grabb
barna som rör
r om på m
motorverksta
an, blixten
som väggrar övertidd och fackstu
ugor i paus rummen.”
I Hopsnnackat så fårr man helt enkelt
e
läsa oom människ
kor som snackar ihop siig och gör något
n
åt sin
sitation,, tillsammanns.
Jag tyckker att det borde ligga ett
e tummat eexemplar av
v Hopsnack
kat i varje fikkarum, i vaarje facklokaal
och på vvarje arbetsbbänk i hela Sverige. Deen borde deelas ut till allla nyanställlda och till alla som
jobbat ppå samma sttälle sen de var små, tilll alla unga och till allaa gamlingar,, till vikarieer som
timmisaar, bemanninngsanställda som tillsvvidareanställda och till förskoleläraare och sjuk
ksköterskor
som fabbriksarbetaree och tågförrare. Men fr
framför allt så
s borde det snackas occh diskuteraas, tisslas occh
tasslas. För utan attt snacka iho
op oss, så koommer vi in
ngen vart!
/Daniel,, SUF Stockkholm

