
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Helsingfors,
den 1 april 1944.

Till ARBETSGIVARNA.

Distributionen av brödkort i maj 1944.
Beträffande de brödkort, som komma att ut-

delas i samband med den allmänna distributionen
av köpkort i maj 1944, fäster folkförsörjningsmi-
nisteriet arbetsgivarnas uppmärksamhet på föl-
jande omständigheter:

Yrkesbeteckningen på arbetstagares ansöknings-
blankett för köpkort.
Som bekant är vårt land i fråga om brödsäd

teckningar, som använts i den på åtgärd av folk-
försörjningsministeriet tryckta yrkesförteckningen,
vilken träder i kraft i april 1944. Hos folkför-
sörjningsnämnden kunna utklipp, omfattande olika
industribranscher, erhållas. Av dessa framgå de i
förteckningen förekommande yrkesbeteckningarna
inom ifrågavarande industribransch utan bröd-
kortsbokstäver.

på långt när icke självförsörjande, utan konsumen-
ternas behoy måste i mycket stor utsträckning till-
godoses genom import från utlandet. Med anled-
ning härav bör man sträva till att i varje situation
rättvist fördela de förefintliga spannmålslagren.

Distributionsgrunderna för brödkort.
I detta sammanhang må följande nämnas be-

träffande grunderna för utdelning av brödkort:

Enligt gällande bestämmelser utfärda arbets-
givarna åt sina arbetstagare bevis över arten av
deras arbete, för att dessa måtte erhålla dem till-
kommande brödkort. På grund härav få arbets-
givarna en rätt viktig andel i den rättvisa distri-
butionen av spannmålsprodukter, genom att i
sina intyg riktigt angiva resp. arbetstagares yrke.
Att arbetsgivare på sina arbetstagares ansöknings-
blanketter för köpkort införa vederbörandes yrkes-
beteckningar bör betraktas som ett förtroendeupp-
drag, vilket samhället i god tro överlämnat åt
arbetsgivarna. Med anledning härav få arbets-
givarna icke i detta avseende visa någon hjärt-
nupenhet eller särskilt bevaka sina egna arbets-
tagares intressen, för att icke tala om direkta miss-
bruk. Om t. ex. arbetstagare inom samma bransch,
som äro anställda hos olika arbetsgivare och som
syssla med likartat arbete, tilldelas brödkort av
olika slag på grund av att deras yrke antecknats
på olika sätt, uppstår härigenom förvirring och
berättigat missnöje vid kortdistributionen. Därtill
kommer att, så snart brödkort, som äro för stora
i förhållande till av andra utfört arbete, utdelas
i ens något större antal, komma genast även bety-
dande spannmålsmängder i fråga. Redan en skill-
nad på 50 gram i dagsransonen betyder en skillnad
på 18 kg om året. Om i var och en av våra
c:a 600 kommuner i medeltal i 100 fall utdelades
en grad större kort än de riktiga, skulle detta
innebära en ökad konsumtion av spannmålsproduk-
ter på över en miljon kg per år.

Brödkort utgives på basen av det arbete, vilket
den som ansöker om kortet regelbundet utför.

På grund av övertidsarbete, bisyssla och natt-
arbete utgivas icke till större ransoner berättigande
brödkort.

Med hänsyn till skiftesarbete bör däremot mär-
kas, att endast med lätt kroppsarbete sysselsatt
person tillhörigt B-kort på grund av skiftesarbetet
får utbytas mot C-kort. I den mån en person
alltså är berättigad till C- eller D-kort, får honom
icke på grund av skiftesarbete tilldelas ett till
större ranson berättigande kort. Som skiftesarbete
bör även tvådygnsarbete betraktas.

Om innehavare av kort är sysselsatt med arbete
av tillfällig natur, som är tyngre än det arbete
han regelbundet utför, och som varar minst en
månad, få åt honom omedelbart för sagda tid ut-
givas sådant brödkort, som ifrågavarande tillfälliga
arbete förutsätter.

Yrkeselever få lika stora kort som i motsva-
rande yrke sysselsatta personer. Härvid bör likväl
märkas, att enligt nu gällande bestämmelser 1929
eller senare född på sin höjd kan erhålla D-kort.

Åt kvinna utdelas i enlighet med hennes arbetes
natur på sin höjd D-kort. Även i det fall, då i
yrkesförteckningen såsom av hennes yrke förutsatt
brödkort antecknats E-kort, får till henne utgivas
endast ett D-kort.

Speciellt påpekas, att arbetsgivaren kommer att
ställas under åtal, såframt det konstateras,, att han
lämnat sådana villseledande uppgifter om arbets-
tagarens yrke, att med stöd av dessa arbetstagaren
tilldelats större brödkort än vad det av honom ut-
förda arbetet förutsätter.

Yrkesbeteckningarna.

Om skäl finnes att förutsätta, att vederbörande
arbetstagare endast en kortare tid kommer att ut-
föra sådant arbete, som oninänmes i hans arbets-
givares intyg, eller om han utför t, ex. säsong-
arbete el. dyl., tilldelas honom till större ranson
berättigande brödkort endast för den första må-
naden och för den återstående tiden ett B-kort.
Därefter får B-kortet utbytas mot det till större
ranson berättigande brödkortet för en månad i
sänder och varje gång på grund av arbetsgiva-
rens intyg.

Vid utfärdandet av ovannämnda intyg böra
arbetsgivarna såvitt möjligt använda de yrkesbe-
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Obs.! Anvisningarna på omstående sida.

Allmänt förekommande yrkesbeteckningar.

Arbetsledare
i inomhusarbete
i utomhusarbete
arbetsledare, som regelbundet
deltager i kroppsarbete

Hjälpkarlar
för lastbil
för lastbil (lastare och los-

sare av särskilt tunga va-
ror)

för paketbil

Chaufförer
för lastbil
för lastbil (lastare och los-

sare av särskilt tunga va-
ror)

för paketbil
för personbil

Diversearbetare
i lättare arbete
i tyngre arbete

Driftsingenjörer

Eldare i industriella inrättnin-
gar
med automatisk matning
i tungt arbete
i synnerligen tungt arbete

Elektriska montörer
i lättare arbete
i tyngre arbete

Fabrikers reparationsverkstä-
der:
elektriska montörer
eldare
maskinmästare
murare
målare
plåtslagare
reparationsfilare
rörarbetare
smed
smedhjälpkarl
smörj are
svarvare
svetsare
timmerman
verkkarl

Formän

Hissförare

Laboratorier:
kemist

. laborant

Lagerförvaltare
i lätt arbete
i tyngre arbete

Lagerkarlar
i lättare arbete

" i tyngre arbete

Maskinister /

Helsingfors 1944. Statsrådets tryckeri,

Nedanstående yrkesbeteckningar äro i allmänhet icke upptagna bland yrkesbeteckningarna för de
olika industribranscherna, emedan de förekomma allmänt inom ett flertal branscher.

Maskinmästare

Målare
målare på byggen
skyltmålare
sprutmålare

Nattvakter

Portvakter

Smörjare

Snickare
bänksnickare
maskinsnickare
svarvare

Springgossar

Springflickor

Timmermän
vid nybyggen och på med

dessa jämförbara arbets-
platser

vid pråmvarv
vid varv

Städerskor
kontorsstäderska
städerska vid mekanisk verk-

. stad

Ugnsmakare
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