
Översättning av protestbrev till Tunisiens president,  2012-12-12 
 
 

Hårda och våldsamma attacker mot Union générale tunisienne du travail 
(UGTT) 
 
Landsorganisationen i Sverige som företräder 1,5 miljoner arbetare i Sverige, skriver 
till er med stor oro med anledning av de våldsamma attackerna mot UGTT i Tunisien. 
 
Medan UGTT:s medlemmar och aktivister förberedde högtidlighållandet av 
minnesdagen för mordet på sin grundare Farhet Hached, attackerades organisationens 
kansli av miliser som var beväpnade med bl.a. stenar och tårgas.  Detta hände tre 
timmar innan en minneskortege skulle börja och miliserna krävde en ”rensning” och 
till och med upplösning av UGTT.  
 
Många medlemmar och sympatisörer, däribland medlemmar i UGTT:s styrelse, 
attackerades fysiskt och flera tiotal personer skadades, varav många behövde 
sjukhusvård.  Fönster till UGTT:s kontor slogs sönder, affischer med Farhat Hached 
förstördes och en allmän panik rådde innan polisen kom till platsen.  
 
Ovannämnda händelser utgör en farlig upptrappning av det anti-fackliga våldet i 
Tunisien.  Dessförinnan blev UGTT attackerade i Silianaregionen.  Där hade UGTT 
kallat till generalstrejk för att kräva åtgärder mot arbetslösheten i regionen som är 
mycket drabbad.  Över 250 personer sårades när säkerhetsstyrkorna öppnade eld mot 
demonstranterna och till och med sköt på vissa i ansiktet.  
 
Dessutom attackerades UGTT:s kontor den 10 oktober av ett 200-tal våldsverkare 
som kastade sten och flaskor.  Efter att ha hört om attacken, skyndade fackets 
sympatisörer till platsen och barrikaderade ingången till kontoret. Lyckligtvis kom 
ingen till skada. 
 
Sådana våldsyttringar mot den tunisiska fackföreningsrörelsen är fullständigt 
oacceptabla.  UGTT har enbart utövat sina rättigheter som facklig organisation och 
fullgjort sitt uppdrag som företrädare för tunisiska arbetare.  Vi vill också påpeka att 
ert land har ratificerat ILO-konventionerna 87 och 98, och besluten som tagits i ILOs 
Committee on the freedom of association förpliktigar landet att se till att 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer kan utöva sin verksamhet utan våld, 
förtryck och hot mot deras medlemmar och ledare. 
 
Landsorganisationen i Sverige uppmanar er regering att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att skydda UGTT och dess medlemmar.  Den bör också se till att dessa 
attacker utreds och att de ansvariga åtalas.  Det är regeringens ansvar att verka för 
förhållanden som gynnar fullt utövande av fackliga rättigheter i Tunisien.  
 
Med vänlig hälsning 
Karl-Petter Thorwaldsson 
 


