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53 MILJONER RUNT OM I VÄRLDEN ARBETAR SOM TJÄNSTEFOLK I MÄNNISKORS HEM OCH HUSHÅLL

SIKTAR PÅ AVTAL
Sidorna 14

SOLIDARITET 
BEHÖVS MER ÄN 
NÅGONSIN
 Sidan 4

LOs ORDFÖRANDE

PIA SUNDHAGE

Med livet 
som insats

Tema: Rena Spel

Varje dag reser fattiga arbetare till det stormrika Qatar  
för att bygga arenor inför fotbolls-VM 2022.  
Få är medvetna om risken att livet sätts på spel.
Varje vecka kommer många tillbaka skadade.  
Ett antal fraktas hem i kistor. 
Byggboomen väntas kosta 4 000 arbetares liv. Sidorna 2–3
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har inte 
begränsad 
arbetstid 
per vecka.50 %

har inte 
rätt till vilo
dag varje 
vecka.45 %

av hushålls 
arbetarna i Asien 
har  inte någon 
semester .99 %
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Byggnads ordförande 
Johan Lindholm:  
”Hur kan någon 
behandla  män niskor så 
här illa?” 

Sidan 6

PÅ PLATS I QATAR

DEN GLOBALA 
SOLIDARITETEN 
VÄXER
 Sidan 13
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Fotbolls-VM i Qatar 2022 kräver 4 000 dödsoffer

Källor:  ”The Dark Side of Migration”, Amnesty International, 2013; ”Trends in Migration Stock”, United Nations, 2013;  ”World Report 2014”, Human Rights Watch;  
 ”International Migrant Stock”, World Bank, 2013.

Byggandet av arenorna till fotbollsVM har redan  
krävt 1 200 dödsoffer och siffran beräknas stiga  
till 4 000 innan VM drar igång 2022.

Det kan bli upp till 50 grader  
varmt i Qatar. De som arbetar 
med privatbostäder tillåts 
sällan eller aldrig att använda 
bostadens toalett. Därför 
låter arbetarna bli att dricka 
vatten.

Det byggs för miljarder
Byggindustrin i Qatar beräknas under det kommande årtiondet omfatta 
220 miljarder US dollar. Trots det är vilkoren för arbetarna urusla.
21 procent uppger att de ”ibland, sällan eller aldrig” får sin lön i tid. 
20 procent uppger att deras lön är en annan än den de blivit lovade. 

Varför gör LO en tidning om 
arbetsvillkoren i Qatar?

 – På Världsfackets lista över världens sämsta 
länder att arbeta i finns Qatar, landet som är 
värd för fotbolls-VM 2022. De flesta som arbe-
tar i Qatar med arenabyggen och anläggning 
av infrastruktur är migrantarbetare och typ-
iskt är att de är helt rättslösa med urusla vill-
kor och en fullkomligt livsfarlig arbetsmiljö.

 – Vi vill berätta om och opinionsbilda kring de 
vidriga förhållandena för dem som gör fot-
bolls-VM i Qatar möjligt. Från dem som byg-
ger anläggningarna till dem som städar ho-
tellrummen, syr sportkläderna i textilfabri-
kerna i Bangladesh, serverar mat eller arbetar 
i hemmen.

Ligger inte Qatar 2022 lite 
långt borta i både tid och rum?

 – Arenorna byggs just nu och dödstalen för VM 
stiger. Antalet människor som söker efter för-
sörjning i något annat land ökar stadigt. Men 
att ta jobb i ett annat land kan ske under elän-
diga villkor.

 – När villkoren sänks i andra länder riskerar 
det att i förlängningen sänka villkoren här, 
därför är det viktigt att uppmärksamma ar-
betsvillkoren för migranterna – inte bara av 
solidaritet och ren medmänsklighet – utan för 
att det stärker kampen för bättre arbetsvillkor 
även hemma i Sverige. Det dör folk på jobbet 
också här.

Hur behandlas 
migrantarbetarna  i Qatar?

 – Där, i ett av världens rikaste länder, får mig-
rantarbetarna sina pass beslagtagna av ar-
betsgivaren. De arbetar outhärdligt långa pass 
under farliga förhållanden och tillåts varken 
engagera sig fackligt eller byta jobb.

 – Hittills har fler än 1 200 arbetare dött i ar-
betsplatsolyckor när de varit med om att byg-
ga VM-arenor och tunnelbanelinjer. De dör i 
bland annat fallolyckor och hjärtattacker efter 
uttorkning.

Vad är Rena Spel?
 – Bra arbetsvillkor ska krävas före, under och 

efter stora mästerskap för alla som är med och 
gör dem möjliga. De mänskliga rättigheterna 
i arbetslivet ska gälla vid stora idrottsevene-
mang som OS, VM och EM. Arbetarna ska ha 
rätt att organisera sig fackligt och de måste 
få rätten att förhandla om löner och andra ar-
betsvillkor. Kravet ska finnas vid ansökan om 
att få arrangera.

 – En global standard ska skapas för framtida in-
ternationella sportmästerskap när det gäller 
mänskliga rättigheter i arbetslivet. LO kallar 
standarden för Rena Spel. ●

Rena
Spel
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Fotbolls-VM i Qatar 2022 kräver 4 000 dödsoffer

Källor:  ”The Dark Side of Migration”, Amnesty International, 2013; ”Trends in Migration Stock”, United Nations, 2013;  ”World Report 2014”, Human Rights Watch;  
 ”International Migrant Stock”, World Bank, 2013.

Skåne
Yta: 10 939 km2

Folkmängd: 1,3 miljoner

Qatar
Yta: 11 437 km2

Folkmängd: 2,3 miljoner

Byggandet av arenorna till fotbollsVM har redan  
krävt 1 200 dödsoffer och siffran beräknas stiga  
till 4 000 innan VM drar igång 2022.

Nästan 9 av 10 är gästarbetare
I Qatar finns det 1,38 miljoner utländska medborgare som arbetar i landet. De utgör  
tillsammans 94 procent av landets totala arbetskraft (eller 85 procent av landets 
befolkning). Migrantarbetare  tvingas lämna sitt pass när de anländer till landet och 
får inte tillbaka  det förrän arbetsgivaren medger det.

Här är migrantarbetarna i majoritet
Andel migrantarbetare av befolkningen
Qatar 85,0 procent
Förenade Arabemiraten 83,7 procent
Kuwait 60,2 procent
Bahrain 54,7 procent
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Hör fotboll och mänskliga rättigheter ihop?
 Anledningen till att byggnadsarbetare och andra migrantarbetare 
utnyttjas i Qatar just nu är på grund av att fotbolls-VM ska spelas där 
2022. Det har Fifa bestämt. Därför har Fifa ett stort ansvar att sätta 
press på Qatars regering att genomföra förändringar så att migrant-
arbetarna i Qatar får drägliga villkor.
 Vad har Christer Wälivaara, Pia Sundhage och Karl-Erik Nilsson att 
säga om saken?

Fifa får rött kort

Fifas ordförande Sepp Blatter tycker att företagen där 
migrant arbetarna är anställda har ett direkt ansvar för de 
dödliga arbetsvillkoren och inte Fifa. Den internationella 
strategen Christer Wälivaara på facksammanslutningen 6F 
kontrar med att det är idrottsrörelsen som halkat efter.

”Det borde inte vara 
möjligt för ett land 
att få arrangera ett 
stort sportmästerskap 
utan att landet står 
bakom grundläggande 
mänskliga rättigheter.”
Christer Wälivaara
internationell strateg 6F

”Om Fifa verkligen tog tag i den här frågan 
skulle det få ett jättestort genomslag. Det 
gäller särskilt herrfotbollen, de har en 
enorm makt i form av pengar och möjlighet 
att påverka.”
Pia Sundhage
förbundskapten damlandslaget

Det borde vara självklart med Rena Spel för alla inom idrotten 
– även de som tillverkar sportutrustning och bygger arenor. 
Det säger Pia Sundhage, legendarisk spelare i det svenska 
damlandslaget i fotboll och numera förbundskapten med 
världsrykte.
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Sätta press på Qatar
Fifa, fotbollens världsorganisation, 
har gett ordföranden för det tyska 
fotbollförbundet , juristen Theo 
Zwanziger, ansvaret att sätta press 
på Qatar för att förbättra villkoren för 
de migrantarbetare som bygger VM-
arenor.

Vid Fifas styrelsemöten har han 
rapporterat om insatserna. Han har 
berättat att Fifa haft återkommande 
möten med ansvariga myndigheter i 
Qatar, men också med jurister i lan-
det, det civila samhället och lokala 
företrädare för FN-organet ILO.

Theo Zwanziger menar att Fifa vis-
serligen inte har ansvaret för Qatars 
lagar och arbetsvillkor, men att Fifa 
genom att trycka på kan bidra till att 
förbättra villkoren. Även Fifas ord-
förande, schweizaren Sepp Blatter, 
har engagerat sig i villkoren, men har 
framför allt ansett att företagen borde 
ta ett större ansvar.

– Många av migrantarbetarna är 
anställda av företag med huvudkon-
tor i Tyskland, Frankrike och andra 
europeiska länder. De har ett direkt 
ansvar till skillnad från Fifa, säger 
Blatter.

Inte imponerad av Fifa
Christer Wälivaara, internationell 
strateg på facksammanslutningen 

6F, är inte lika imponerad av Fifas 
insatser.

– Om Fifa hade lyckats borde döds-
siffrorna för migrantarbetare i Qatar 
ha minskat. Men det har inte skett. Det 
har varit mycket kosmetika hittills.

Christer Wälivaara har länge följt 
det globala byggfacket BTIs engage-
mang för arbetare som bygger sport-
arenor. Han säger att ett huvudkrav 
är uppslutningen till grundläggande 
internationella konventioner som 
garanterar fackliga rättigheter, schys-
ta villkor och bra arbetsmiljö.

– Och precis på den punkten finns 
svagheten med Fifa. De bryr sig inte 
om det internationella ramverket.

– Det borde inte vara möjligt för 
ett land att få arrangera ett stort 
sportmästerskap utan att landet står 
bakom grundläggande mänskliga 
rättigheter. Detta synsätt ska sedan 
genomsyra hela arrangemanget, från 
byggnadsarbetare till dem som jobbar 
med service, transporter och till dem 
som tillverkar souvenirer och sport-
kläder.

Christer Wälivaara ger också en 
känga till Fifas ordförande Sepp Blat-
ter:

– I själva verket ligger många 
sponsorer och multinationella före-
tag längre fram. Flera av dessa har 
erkänt de fackliga rättigheterna. Det 
är idrottsrörelsen som halkat efter.

Mats Wingborg

Schyst på och utanför planen
– Jag lärde mig om solidaritet redan 
hemma vid köksbordet!

Fotboll är så mycket mer än bara 
1–0 och 2–0 och ett mål till. Det 
handlar också om att vara en schyst 
spelare, bra kamrat och att stå upp för 
schysta värderingar, understryker Pia 
Sundhage med hetta.

– Fotboll ska vara viktigt, vackert 
och värdefullt, inte bara på planen 
utan överallt i samhället!

– Fotboll är ju den sport som enga-
gerar människor över hela världen 
och i alla samhällsklasser.

Kravet på Rena Spel för alla yrkes-
grupper som är med och möjliggör 
fotbollsevenemang är oerhört viktigt, 
säger hon. Avslöjandena om arbets-
förhållandena för dem som bygger 
arenorna inför fotbolls-VM för herrar 
i Qatar visar hur stort problemet fort-
farande är.

Hon efterlyser ett mycket större 
engagemang från fotbollens världs-
organisation Fifa.

– Om Fifa verkligen tog tag i den 
här frågan skulle det få ett jättestort 
genomslag. Det gäller särskilt herrfot-
bollen, de har en enorm makt i form 
av pengar och möjlighet att påverka.

– Damfotbollen har inte alls det 
genomslaget.

Hur gör hon själv som lagledare för det 

svenska damfotbollslaget? Kan hon 
ställa krav på hur kläder och utrust-
ning som laget använder produceras?

– Faktum är att jag aldrig deltar i 
några inköp eller har något att säga 
till om dem. Vi får allt sådant serverat 
på ett fat genom Svenska Fotbollför-
bundet – så är det på elitnivå.

– Men jag vet att vårt förbund står 
för schysta värderingar och att led-
ningen är engagerad i de här frågor-
na. Och jag tycker att damfotbollen 
alltid står upp för bra värderingar och 
fair play, både på och utanför planen.

– Ta en spelare som Lotta Schelin. 
Hon är en jättebra förebild för unga 
idrottare!

Det handlar om solidaritet
Pia Sundhage ledde det amerikan-
ska damfotbollslaget till en bejublad 
seger vid OS i Peking 2008. Hon var 
då med i diskussioner om de dåliga 
förhållandena för de tusentals arbe-
tare som möjliggjorde spelen.

– Inte mycket verkar ha hänt sedan 
dess. Så den samlade idrottsrörelsen 
har en hel del att ta itu med.

Diskussionen om schysta villkor 
och säkerhet i jobbet bör naturligtvis 
gälla arbetare inom alla branscher, 
inte enbart idrotten, betonar hon.

– Även här i Sverige dör människor 
på jobbet för att säkerheten brister. 
Det är fruktansvärt. Alla människor 
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Förändringar är möjliga
Karl-Erik Nilsson har stark tilltro 
till att förändringar är möjliga och 
menar att också idrotten har ett 
politiskt ansvar.

Han har varit socialdemokratisk 
kommunpolitiker i Emmaboda. 

1994–2006 var han kommunstyrel-
sens ordförande. Parallellt med poli-
tiken var han fotbollsdomare.

I mitten av 1990-talet blev han Fifa-
domare och fick döma internationella 
matcher. I mars 2012 utsågs han till 
ordförande i Fotbollförbundet.

– Jag har aldrig varit i Qatar, men 
vet vad det handlar om.

– Förra året spelade U17-landslaget 
i Dubai i Förenade Arabemiraten. Då 
var jag med och såg den oerhört tuffa 
miljön för migrantarbetare.

– De jobbade på vårt hotell och 
körde bussarna med de svenska fot-
bollsspelarna. Jag pratade med några 
och förstod att hela deras liv gick ut på 
att arbeta och skicka hem pengar till 
släktingar.

Karl-Erik Nilssons kunskaper om 
villkoren för migrantarbetare i Qatar 
kommer också från annat håll. Sedan 
två år tillbaka har han kontakter med 
Byggnads i Sverige.

– Det handlar inte bara om dödso-
lyckorna och den farliga arbetsmiljön. 
Lika viktigt är hur de lever när de inte 
arbetar, hur bostäderna ser ut och att 
de får rätt att organisera sig fackligt.

Karl-Erik Nilsson berömmer sam-
verkan mellan Fotbollförbundet och 
facket. Han tycker att de två parterna 
respekterar varandras roller.

– Det är ingen som kräver att vi bor-
de bojkotta fotbolls-VM i Qatar. Det 
vore inte särskilt fruktbart.

– Sedan är det förstås inte säkert att 
vi över huvud taget blir kvalificerade. 
Det återstår att se.

Samarbetet facket och idrotten
Nu sker nästa steg i samarbetet mellan 
idrottsrörelsen och de fackliga orga-
nisationerna. Då handlar det inte bara 
om fotbolls-VM i Qatar, utan även om 
andra arrangemang och om villkoren 
för dem som tillverkar sportutrust-
ning.

Som ett led i det arbetet har LO tagit 
initiativ till en samarbetsgrupp där 
Fotbollförbundet, Handbollförbun-
det, Hockeyförbundet, Paralympics 
och Sveriges Olympiska Kommitté 
ingår.

– Där ska vi diskutera hur vi tillsam-
mans ska kunna driva dessa frågor 
från svensk sida.

Karl-Erik Nilsson medger att det 
inte är helt enkelt att påverka Fifa, 
även om han tycker att ledningen 
lyssnar.

– I Fifa finns medlemsförbund från 
209 länder. Av dessa är 53 från Euro-
pa. Ska vi kunna påverka måste vi ha 
allierade även utanför Europa.

– Men en sak har vi fått igenom. Det 
var Fifas styrelse som fattade beslutet 
om att Qatar skulle få arrangera VM 
2022. Numera ska sådana beslut fattas 
av kongressen där alla medlemslän-
der finns representerade. Det betyder 
också att det blir en ökad transparens.

Samsyn med Tyskland
För Karl-Erik Nilsson är det viktigt 
att det blir ett fortsatt tryck mot Fifa 
och ytterst mot regimen i Qatar. I det 
arbetet behövs många aktörer, den 
internationella fackföreningsrörel-
sen, utländska företag som investerar 
i landet och regeringar.

– Men allra viktigast är det tyska 
fotbollförbundet. Vi ser likadant på 
de här frågorna. Tyskarna har stöttat 
oss helt och hållet och bidragit till att 
öka pressen mot Fifa.

– Sedan vet jag att de har haft ett 
tryck på sig på hemmaplan, inte minst 
från fackförbundet IG Metall.

Det finns också en annan kritik mot 
fotbolls-VM i Qatar, nämligen att 
det kommer att vara för varmt för att 
spela fotboll.

Karl-Erik Nilsson är ändå överty-
gad om att VM i Qatar kommer att 
äga rum, även om det inte är säkert att 
arrangemanget kommer att hållas på 
sommaren.

Mats Wingborg

ska ha rätt att arbeta under 
säkra förhållanden.

Det är väl känt att Pia 
Sundhages politiska färg är 
röd. Hur blev hon politiskt 
engagerad?

– Jag kommer från en stor 
familj – jag har fem syskon. Min 
pappa var busschaufför och min 
mamma servitris. Vi diskuterade 
jämt vid köksbordet och det var en 
öppen och tillåtande stämning.

– Begreppet solidaritet var själv-
klart – både i vardagen och politiskt. 
Att man hjälps åt och hjälper till.

Under många år var det nästan 
omöjligt att använda ordet solida-
ritet, det försvann ur den politiska 
debatten, säger Pia Sundhage.

– Men nu är det på väg tillbaka och 
det är bra. Vi behöver solidaritet i dag 
– kanske mer än någonsin tidigare.

Agneta Carleson

FAKTA FIFA OCH MIGRANTARBETARNA

Fifa är fotbollens världsorganisation. Förkortningen står för ”Fédération In-
ternationale de Football Association”.

Fifa beslutade den 2 december 2010 att förlägga fotbolls-VM 2022 till Qa-
tar. Ett land där slavliknande villkor råder för dem som arbetar med att bygga 
arenorna och annat som behövs för ett stort mästerskap. De flesta som ar-
betar med det är migrantarbetare och typiskt är att de är helt rättslösa med 
urusla villkor och en fullkomligt livsfarlig arbetsmiljö. Lagar i Qatar stoppar 
migrerande arbetstagare från att bilda fackföreningar och förhandla kollek-
tivt om bättre löner och en hälsosam och säker arbetsmiljö.

FAKTA VÄRLDSFACKET KRÄVER ATT NÅGOT HÄNDER NU!

Internationella fackliga samorganisationen (IFS), även kallat Världsfacket, 
har haft överläggningar med ledningen för Fifa om villkoren för byggarbe-
tarna i Qatar.

Michael Sommer, som representerade IFS och då var ordförande i det 
tyska facket DGB, kommenterade: ”Fackföreningsrörelsen har länge krävt 
rättigheter och bättre arbetsvillkor för de 1,3 miljoner migrantarbetarna i Qa-
tar. Men bortsett från vaga och allmänna uttalanden från regeringen i Qatar 
har ingenting hänt. Därför är vår ståndpunkt oförändrad: förbättrade villkor 
för arbetarna måste finnas med på dagordningen – nu.”

FAKTA HETTA OCH MUTOR

Utöver frågan om villkoren för mig-
rantarbetare har två andra frågor 
varit uppe inom Fifa när det gäller 
Qatar.

Fifa har undersökt om landet 
mutade sig till beslutet om att få ar-
rangera fotbolls-VM 2022. Fifa har 
emellertid inte funnit någon grund 
för de anklagelserna.

Den andra frågan gäller om het-
tan i Qatar utgör en hälsofara för 
både spelare och publik. De hår-
daste kritikerna menar till och med 
att värmen gör det nödvändigt att 
flytta fotbolls-VM.

Sista ordet har väl ännu inte 
sagts i den diskussionen.

”Det handlar inte bara om dödsolyckorna 
och den farliga arbetsmiljön. Lika viktigt 
är hur de lever när de inte arbetar, hur 
bostäderna ser ut och att de får rätt att 
organisera sig fackligt.”
Karl-Erik Nilsson
ordförande Svenska Fotbollförbundet

– Vi driver hårt att Fifa ska engagera sig mer. Viktigast är att 
Fifa kontrollerar villkoren för dem som bygger fotbollsarenorna  
i Qatar. En del har hänt, men det är långt ifrån tillräckligt, säger 
Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.
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”Jag tycker att damfotbollen 
alltid står upp för bra 
värderingar och fair play,  
både på och utanför planen.”
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Jobb sexton timmar per dag
Johan Lindholm är ordförande i Byggnads och 
hans tjänsterum är rymligt. På väggen ovanför 
mötesbordet hänger en stor tv-skärm. Genom 
glasväggen ser man korridoren som binder sam-
man kontoret nära Odenplan i Stockholm. Ett 
puttrande ljud hörs från kaffeautomaten.

Johan Lindholm tittar på sin mobiltelefon och 
skrattar. Sedan ser han plötsligt mer allvarlig ut. 
Han håller upp telefonen och visar en bild. Den 
föreställer ett trångt rum, på golvet sitter några 
män i 20-årsåldern. I händerna håller de koppar 
med rykande varmt te.

Det är bara några dagar sedan Johan Lindholm 
tog bilden på en förläggning för migrantarbetare 
i Qatar. Han visar fler bilder.

Rum med tvåvåningssängar och tunna mad-
rasser. Sovande män. Under sängarna förråd av 
potatis, lök och squash.

– Lönerna hålls inne. Arbetsgivarna har tagit 
deras pass. Även om jag var förberedd på vad jag 
skulle möta fick jag ändå en känsla av overklighet.

– Hur kan någon vilja behandla andra män-
niskor så här illa?

I länderna runt Persiska viken finns den högsta 
andelen migrantarbetare i världen, flest är de 
i pyttelandet Qatar. Där består 94 procent av 
arbetskraften av arbetare från andra länder. 1,4 
miljoner migrantarbetare bor och arbetar där. De 

flesta kommer från Indien, Nepal, Bangladesh, 
Pakistan, Sri Lanka, Filippinerna och Egypten.

Johan Lindholm berättar om de enorma för-
läggningarna. I en av dem som han besökte bor 
75 000 arbetare.

– Stanken låg tung inne i kasernen. Toaletterna 
var få. I de långa korridorerna stod rader av skor.

– Tidigt i gryningen hämtas arbetarna i något 
som närmast påminner om fångtransporter. De 
jag pratade med berättade att de ofta jobbade 
sexton timmar per dag. När arbetsdagen var slut 
fanns inga krafter kvar. De flesta låg utslagna på 
sina britsar.

– Veckans enda lediga dag var fredagarna. Då 
sov de hela förmiddagen, sedan handlade de mat 
som de bunkrade upp för veckan. Någon fritid 
existerade inte.

Allt tungt, smutsigt och farligt arbete i Qatar 
utförs av migrantarbetare. En stor grupp är bygg-
nadsarbetare. Andra jobbar inom oljeindustrin, 
med transporter eller som hushållsarbetare.

Men migrantarbetarnas undermåliga förhål-
landen är bara ena sidan av Qatar. Den andra 
sidan är lyxen och silhuetten av skyskrapor i 
huvudstaden Doha.

I Qatar finns ett tiotal byggnader som är mer än 
200 meter höga. Aspire Tower, belägen i stadsde-
len West Bay, är över 300 meter. Och byggverk-
samheten fortsätter. Planen är att förnya Qatar.

Byggnads ordförande Johan Lindholm har lyckats ta sig in i en av kasernerna i Qatar där han samtalar med migrantarbetarna. Om arbetarna går med i facket riskerar de långa straff.
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Onkel Toms stuga byggs i Qatar

Efter det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet 
hoppades  många att slave riets dagar var räknade.  
Men 150 år senare återskapas förtryckarsamhället 
på andra håll i världen. Idrottsarenor byggs i Qatar av 
arbetare  som tvingas jobba under slavliknande villkor. 
Det moderna slaveriet går under namnet kafala.

För den närmaste fyraårsperioden satsas en 
summa motsvarande hela den svenska statsbud-
geten. Nya stadsdelar ska byggas, en tunnelbana 
dras genom öknen och mängder med gigantiska 
byggnader uppföras.

Qatar är en absolut monarki. Statschef är emiren 
Tamim bin Hamad Al Thani.

Sedan länge befinner han sig i en prestigekamp 
med Saudiarabien, Bahrain och Förenade Ara-
bemiraten om vilken stat som kan utstråla mest 
glans och överflöd. Priset betalas av migrantar-
betarna.

Men faktiskt är det just denna prestigekamp 
som förde Byggnads ordförande Johan Lindholm 
till Qatar.

I syfte att förbättra sitt anseende har Qatars 
regim satsat stort på tävlingar och idrottsevene-
mang, som motorsportens formel 1, hästhopp-
ning, schack och handbolls-VM. Mest prestige-
fyllt är fotbolls-VM 2022.

Ett växande antal migrantarbetare bygger 
anläggningar för dessa stora evenemang och sär-
skilt många bygger arenor inför fotbolls-VM.

Vad emiren kanske inte hade tänkt på är att vill-
koren för arbetare som bygger idrottsarenor kan 
användas i globala kampanjer. Detta har varit 
utgångspunkten för Byggnads och det globala 
facket BTI.

I dag riktas kraven särskilt mot Fifa, fotbollens 
världsorganisation.

– Fifa måste ställa krav på Qatar. Vår paroll är 
”rent spel” och den ska gälla både fotbollen och 
villkoren för dem som bygger anläggningarna, 
säger Johan Lindholm.

Behandlade som slavar
Trycket mot regimen har skjutit fart.

Det hela började sommaren 2013 när den brit-
tiska tidningen The Guardian avslöjade att tolv 
byggnadsarbetare dött i olyckor inom loppet 
av några veckor. Det blev startskottet för en rad 
undersökningar, flera utförda av fackliga orga-
nisationer.

”Kafala är 
en form av 
modernt 
slaveri.”

”Hur kan 
någon vilja 
behandla 
andra 
människor 
så här illa?”
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Från Decent Work till BTIs resor till Qatar
FN-organet ILO (Internationella arbetsorganisationen) har an-
tagit en agenda som kallas Decent Work.

En utgångspunkt är att schysta villkor på jobbet är en förut-
sättning för hållbar utveckling. Den globala fackföreningsrö-
relsen har följt upp detta och bedriver i dag kampanjer kring 
Decent Work.

En av de viktiga aktörerna är Byggnads- och Träarbetarin-
ternationalen (BTI). BTI bedriver sedan flera år en kampanj på 
detta tema, där även uttrycket ”Rent spel och schysta villkor” 
står i förgrunden.  

Kampanjen inleddes under förberedelserna inför fotbolls-
VM i Sydafrika 2010 och fortsatte sedan inför fotbolls-EM i 
Polen och Ukraina 2012, sommar-OS i London 2012, vinter-OS 
i ryska Sotji 2014 och fotbolls-VM i Brasilien 2014. Kampanjen 
Decent Work stöds av ett antal europeiska byggfack där Bygg-
nads, Målarna och Elektrikerna är med från Sverige.

Ett mål med kampanjen är att förbättra villkoren för dem 
som bygger sportarenorna. Arbetarna ska också ha rätt att 
ansluta sig fackligt och sluta kollektivavtal. Ingen ska behöva 
riskera sitt liv i byggandet av VM-arenorna.

Kampen har också gett resultat. I Sydafrika där de natio-
nella facken samarbetade vann arbetarna framgångar med 
bättre arbetsmiljö samt ekonomisk ersättning för resor och 
bonusutbetalningar.

Nu har BTI skärpt kampanjen för att förbättra villkoren för 
migrantarbetare i Qatar. Under 2014 genomförde BTI semina-
rier om ”Känn till dina rättigheter” för filippinska byggnadsar-
betare i Qatar. BTI genomför också regelbundna resor till Qatar 
för att inspektera byggarbetsplatser och förläggningar för ar-
betare. BTI har varit noga med att själva styra var man ska göra 
besök. När myndigheterna i Qatar får bestämma var besöken 
ska ske är erfarenheten att enbart de bäst skötta arbetsplat-
serna och förläggningarna visas upp.
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Onkel Toms stuga byggs i Qatar

Den globala federationen för fackliga landsor-
ganisationer (IFS, även kallat Världsfacket) upp-
skattar för närvarande att 1 200 arbetare fått sät-
ta livet till i Qatar sedan beslutet fattades 2010 om 
att landet skulle få arrangera fotbolls-VM. Enligt 
samma fackliga beräkning kan 4 000 migrantar-
betare komma att dö innan fotbollsfesten börjar.

Flera andra källor ger en likartad bild. Enligt 
den indiska ambassaden i Qatar har fler än 500 
indiska migrantarbetare omkommit sedan 2012. 
Den nepalesiska ambassaden rapporterade nyli-
gen att 380 nepalesiska migrantarbetare dött 
under 2012 och 2013.

– Dödsolyckorna beror på undermålig säker-
het, men också på att arbetarna ständigt är tröt-
ta och hungriga. Men regimen i Qatar vill inte 
erkänna några fel eller medge att arbetsplatserna 
är farliga.

– En del av arbetarna har dött i hjärtattacker. 
Myndigheterna i landet hävdar till och med att 
det skulle vara den vanligaste dödsorsaken och 
att det handlar om naturlig död. Men det stäm-
mer inte alls.

– De flesta dör i olyckor på arbetsplatsen och 
även hjärtattackerna är förmodligen ofta orsa-
kade av den press som arbetarna är utsatta för.

Johan Lindholm slår ut med armarna och säger att 
pressen på arbetarna också är en följd av makt-
lösheten.

– De blir behandlade som slavar. När en arbe-
tare dött i en olycka samlar arbetarna själva ihop 
pengar för att köpa en kista så att de kan skicka 
hem kroppen till de anhöriga.

Pressen på arbetarna har många bottnar. Johan 
Lindholm berättar inte bara om repression, trött-
het och farliga jobb, utan också om förtvivlan när 
utlovade löner inte betalas ut.

– Arbetarna i Qatar sliter för att försörja sina 
familjer i hemländerna. De flesta har barn, som de 
ibland inte har träffat på åratal. De jobbar för att 
betala barnens skolgång och för att få ihop pengar 
till familjens bostad.

– Hundratals mil bort sitter anhöriga och vän-
tar på pengar som aldrig kommer. När lönerna 
inte betalas ut blir arbetarna arga och desperata, 
men känner också skam. Vad ska de säga till sina 
familjer?

Förslavande system
En stor del av arbetarnas utsatthet har också att 
göra med det så kallade kafalasystemet. Syste-
met innebär att uppehållstillståndet knyts till en 
specifik arbetsgivare. Arbetsgivaren får i uppgift 
att ansvara för arbetarens pass och visum, vilket i 
praktiken betyder att passet blir beslagtaget.

I hemländerna söker arbetarna jobb hos rekry-
teringsagenter. Det är dessa som står för kostna-
derna för tillstånd, visa, resa et cetera. I praktiken 
betyder det att arbetarna den första tiden arbetar 
för att betala tillbaka de lån de tvingats ta.

På plats i Qatar, eller i något av de andra län-
derna runt Persiska viken, är arbetarna låsta. De 
kan inte byta arbetsgivare eller lämna landet utan 
ett utresevisum, som kräver arbetsgivarens god-
kännande. Johan Lindholm är hård i sin kritik av 
kafalasystemet:

– En konsekvens blir att arbetarna ofta tvingas 
acceptera vidriga arbetsförhållanden och löner 
som är lägre än de utlovade. Arbetare som trotsar 

systemet och tar ett nytt jobb blir papperslösa och 
riskerar långa fängelsestraff.

– Kafala är en form av modernt slaveri.

Trots det minimala manöverutrymmet jäser det 
bland arbetarna i Qatar.

Under besöket i landet deltog Johan Lindholm 
i underjordiska möten med arbetare som jobbade 
under usla villkor och där lönerna inte hade beta-
lats ut på länge. Han höll själv ett brandtal mot 
kafalasystemet och för facklig organisering i en 
matsal i en av förläggningarna.

– I Qatar är fackföreningar tillåtna enbart för 
de inhemska medborgarna. Migrantarbetarna får 
inte bilda fackföreningar.

– Men flera har varit fackligt akti-
va i hemländerna och fortsätter sitt 
engagemang i indiska och nepale-
siska fackföreningar även i Qatar. I 
går gick 600 nepalesiska byggnads-
arbetare ut i strejk. Sådana strejker 
har inte förekommit tidigare.

För att någon förändring ska komma 
till stånd måste emellertid många 
saker hända. Det internationella 
trycket på Qatar måste öka.

Johan Lindholm vill särskilt lyfta 
fram kraven att migrantarbetare ska 
få bilda fackföreningar och att kafa-
lasystemet avskaffas. Det interna-
tionella fotbollförbundet Fifa måste 
börja ställa hårdare krav.

Organisera migrantarbetarna
Även den internationella fackför-
eningsrörelsen måste agera mer 
effektivt.

Inom det globala byggfacket BTI 
har Johan Lindholm varit pådrivan-
de. Det har lett till att BTI genomför 
resor till Qatar varje månad för att 
intervjua arbetare och träffa företrä-
dare för utländska fackföreningar.

BTI har också en dialog med myn-
digheter i Qatar och med Fifa.

– Men vi måste kunna organisera migrantarbe-
tare i större skala. Svenska Byggnads har därför 
föreslagit att migrantarbetare ska kunna direkt-
ansluta sig till BTI i länder där det inte finns några 
nationella förbund som man kan ansluta sig till. 
Nu ska förslaget snabbutredas.

– Det skulle också öppna för en ny strategi för 
att stärka migrantarbetares ställning över hela 
världen, tror Johan Lindholm.

Johan Lindholm håller upp sin mobiltelefon 
igen och visar en bild på en lång kö av arbetare i 
en smal korridor i ett av de stora logementen. Han 
minns tillfället och samtalen.

– Arbetarna var så otroligt ödmjuka. Det är 
ofattbart hur de kan bli så utnyttjade.

Mats Wingborg

Fotnot: Onkel Toms stuga handlar om slaveriet i 
USA ur slavarnas perspektiv. Boken anses ha varit 
en milstolpe i kampen för slaveriets avskaffande i 
USA. Onkel Toms stuga var den roman som såldes 
i flest exemplar under 1800-talet och blev den 
mest sålda boken efter bibeln.

”När en arbetare dött i en olycka samlar 
arbetarna själva ihop pengar för att köpa 
en kista så att de kan skicka hem kroppen 
till de anhöriga.”

Särskilt medlemskap till migranter
Bygg- och Träarbetarinternationalen (BTI) kan bli det första 
globala fack som direktansluter enskilda medlemmar.

Det skulle i så fall handla om att ansluta migrantarbetare i 
länder där det är förbjudet för dem att organisera sig fackligt. 
Ett sådant land är Qatar.

– Detta är en del av en större global strategi som handlar om 
att stärka migrantarbetarnas situation, men även om att öka 
organisationsgraden inom den informella ekonomin, säger Jin 
Sook Lee från BTI.

Jin Sook Lee. FOTO: BTI

Kafalasystemet gör arbetarna ofria. Arbetsgivaren styr över arbetarens visum och pass.
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Hoppfulla migranter på väg till slavarbete
På den taggtrådsinhägnade gården utanför centret för 
migrerande arbetskraft i Nepals huvudstad Katmandu 
står unga nepaleser och köar i timmar i den stekande het-
tan för att få sina utresetillstånd. Genom jobbagenturer 
har de redan fått jobb i länder som Qatar, Malaysia och 
Arabemiraten.

Jag pratar med Ramesh, en kille som är på väg till Doha 
i Qatar för att bygga arenor inför fotbolls-VM 2022. Han 
har hört talas om att det finns risker men har valt att lyssna 
på framgångssagorna. Som kompisens kompis som kom 
hem efter några år i Malaysia och kunde bygga ett hus till 
sin familj.

Få är medvetna om att de riskerar att bli livegna i gulfsta-
ternas moderna variant av slavarbete, kafalasystemet, där 
de är rättslösa och helt i händerna på sina ”sponsorer” som 
också är deras arbetsgivare. I värsta fall kommer de hem 
i likkistor.

Varje dag lyfter fyra fulla flygplan med nepalesiska mig-
rantarbetare från Katmandu mot Qatar. Varje dag kom-
mer ett 20-tal arbetare hem igen med svåra skador. Ett par 
stycken varje dag kommer tillbaka för att begravas.

Desperationen efter arbete är så stor att de 4 000 arbetar-
na som varje dag passerar migrationscentrets administra-
tion inte förmår ta in den mycket allvarliga situation de 
kan komma att utsättas för.

Av de 400 000 unga som kommer ut på arbetsmarkna-
den i Nepal varje år är det bara 10 procent som får jobb. 
Över en halv miljon nepaleser lämnar landet som migrant-
arbetare varje år.

För Ramesh, liksom för de flesta andra köande innanför 
taggtrådsstaketet på migrationscentrets gård, handlar 
migration om överlevnad.

Migrantarbetarnas pengar står för en betydande del av 
Nepals ekonomi och landet är i dag världens tredje största 
mottagare av dessa så kallade remitteringar, som upp-

går till 29 procent av landets BNP. En majoritet av Nepals 
familjer är helt beroende av pengar som familjemedlem-
mar i andra länder skickar hem.

Chefen för migrationskontoret som vi besöker i Katman-
du skakar uppgivet på huvudet. Han pekar på en hög med 
ansökningar om utresetillstånd som ligger på hans bord 
och säger att papperen ser jättebra ut.

– Den här, till exempel, säger han och plockar fram det 
översta papperet i högen. Det är ett fint arbetserbjudande, 
40 timmars arbetsvecka och bra lön. But you know, it’s just 
for show! När den här kvinnan kommer till Dubai kommer 
hon säkert få jobba 24/7 till en urusel lön. It’s terrible!

Karl-Petter frågar honom vad han tycker om att så 
många av hans landsmän tvingas söka arbete utomlands. 
Vi förstår på hans svar vad han tycker:

– Jag bjuder hem er till mig, så kan vi diskutera det i lugn 
och ro!

Städa och tvätta dygnet – utan lön
Många nepalesiska kvinnor jobbar i tjänstesektorn eller 
som hushållsarbetare i gulfstaterna. Runt om i världen är 
migrantarbetare och hushållsanställda de två mest utsatta 
grupperna på arbetsmarknaden.

Smritee Lama, från LOs systerorganisation i Nepal 
Gefont, berättar om de kvinnliga migrantarbetarnas dub-
belt utsatta situation. Tvångsarbete, misshandel, sexuellt 
våld, långa dagar helt utan mat och utebliven lön är inte 
ovanligt.

På grund av riskerna har Nepal förbjudit kvinnor under 
30 år att åka som migrantarbetare till gulfen. De kvinnor 
vi träffar på migrationscentret är alla över trettio men en 
av dem berättar att de som är yngre åker via Indien, dit 
nepaleser kan resa utan pass.

Hon sätter fingret på problemet med den nya lagstift-
ningen:

– Våra myndigheter förstår inte att den lag de införde 
för att skydda unga kvinnor, i själva verket gör dem mer 

sårbara. De reser ju incognito kan man säga. Åker man 
genom Nepals migrationssystem finns man åtminstone 
registrerad.

Det vore mer effektivt att lägga krutet på att göra det säk-
rare för hushållsanställda att migrera. Till exempel genom 
att stärka övervakningen av rekryteringsbyråerna i Nepal, 
och lägga större uppföljningsansvar på dem.

Man skulle också kunna sätta tryck på gulfstaterna att 
avskaffa sitt slavliknande kafalasystem och ratificera ILOs 
konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter.

Kreativ facklig organisering
Den fackliga organisationen Gefont i Nepal arbetar sedan 
20 år för att säkerställa de migrerande arbetstagarnas rät-
tigheter.

Ordföranden Bishnu Rimal berättar hur organisationen 
försöker nå ut till de nepaleser som finns i andra länder och 
bistå dessa.

Utmaningen är enorm. Dels eftersom facklig organi-
sering är illegal i många av mottagarländerna – så som i 
Qatar. Och dels därför att migrantarbetarna ofta jobbar 
i den informella sektorn, så som hushållsarbetarna. Den 
gränsöverskridande utmaningen kan bara bemötas med 
mer globalt fackligt samarbete. Och det är precis vad som 
händer nu.

Migrantarbetarnas situation i Qatar har fått den globala 
Bygg- och träarbetarinternationalen (BTI) att agera. 
Organisationen, som leds av Peo Sjöö från GS, har beslutat 
att arbeta fram ett förslag om hur migrantarbetarna ska 
kunna organisera sig i länder där fackföreningar är för-
bjudna. Genom direktanslutning i BTI tänker man runda 
lagstiftningen i Qatar som förbjuder facklig organisering 
för icke-medborgare (94 procent av arbetskraften i landet).

De hushållsanställda, varav många är migranter, har också 
börjat organisera sig i flertalet länder. Och förra året bilda-

Förhoppningar om ett bättre liv driver  
människor att lämna hemlandet för 
att jobba någonstans långt borta. 
Men hoppet  är inte stort för de många 
nepaleser  som reser till Qatar för att 
arbeta  på arenabyggen inför fotbolls-
VM i Qatar 2022.
 LOs internationella chef Loa 
Brynjulfsdottir  skriver ett resebrev från 
Nepal, landet mellan Kina i norr och 
Indien  i öst, väst och syd.

Guldet blir till sand

Från glasbruket i småländska Kosta till tegelbruk utanför Nepals huvudstad Katmandu. Förra metallarbetaren Karl-Petter Thorwaldsson i samspråk med arbetare på tegelbruket.
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de hushållsarbetarfack från hela världen Internationalen 
för hushållsarbetare (IDWF), som kämpar för att hushålls-
arbetare ska omfattas av samma grundläggande rättighe-
ter som andra arbetstagare och för att fler länder ska rati-
ficera ILOs konvention om hushållsarbetares rättigheter.

”KarlPetter, vad tänker du göra?”
I Katmandu träffar vi återvändande migrantarbetare, som 
arbetat i länder som Qatar, Arabemiraten, Malaysia och 
Sydkorea.

En man jag träffar arbetade på ett hotell i Qatar och 
ingick där i Gefonts stödnätverk. Efter hemkomsten har 
han fortsatt sitt fackliga engagemang.

Mannen sitter länge tyst och lyssnar på sina kamrater 
som berättar om hur de blivit utnyttjade och lurade i olika 
länder. Hur de blivit fråntagna pass och all värdighet i 
Qatar och andra gulfstater.

Sedan ställer han sig upp. Tittar stint på LOs ordförande 
Karl-Petter Thorwaldsson, som också är biträdande ord-
förande i Världsfacket (ITUC), och utbrister:

– Vad tänker du göra? Nu har du hört oss berätta om slav-
staten Qatar och vad den gör med migrantarbetare som 
oss. Det finns många höjdare som kommit hit och lyssnat 
på våra berättelser. Men vad gör ni sen? Har du en lösning? 
Vad tänker du göra nu? Och hur?

En framtida facklig ledare, tänker jag. Världsfacket 
borde rekrytera honom för att driva kampanjen för att 
avskaffa det slavliknande kafalasystemet i gulfen. Det är 
den enskilt viktigaste rättighetsförbättringen man skulle 
behöva åstadkomma för migrantarbetarna.

Karl-Petter räknar upp fler konkreta steg som han och 
Världsfacket jobbar för att Qatar ska ta:

 – Ratificera ILOs kärnkonventioner och tillåta facklig 
organisering och kollektivavtalsförhandlingar

 – Ge hushållsarbetare samma rättsliga skydd som an-
dra arbetare

 – Införa en minimilön för alla arbetare
 – Införa tvistelösningssystem för arbetsmarknaden
 – Arbeta med ansvarstagande internationella rekryte-

ringsbyråer

Och hur tänker han sätta press på Qatar? Varför borde 
Qatar lyssna? Landet jobbar hårt på sitt anseende och 
köper sig goodwill genom att vara värd för olika interna-
tionella idrottsevenemang. Nu senast sim-VM. VM i fotboll 
2022. Friidrotts-VM 2019.

– Vi kommer att sätta press på hela den internationella 
idrottsrörelsen och sportens sponsorer att dra sig ur Qatar 
om de inte genomför reformer. Vi kommer också att trycka 
på svenska och andra västerländska företag som är verk-
samma i Qatar att använda sin position för att påverka 
Qatar.

– Tills det moderna slaveriet i form av kafala faller! ●

Guldet blir till sand

Här står jag när en facklig kamrat kommer fram och vill prata 
i samband med en konferens i Katmandu.

Varje dag lyfter fyra fulla flygplan med nepalesiska 
migrantarbetare från Katmandu mot Qatar.  
Varje dag kommer ett 20-tal arbetare hem igen 
med svåra skador. Ett par stycken varje dag 
kommer tillbaka för att begravas.
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Karl-Petter Thorwaldsson tittar på beviljade ansök
ningar 

om utresetillstånd från Nepal för arbete vid gulfen. 

Arbetsvillkoren för de här människorna kommer att bli 

omänskliga.

Den taggtrådsinhägnade gården utanför centret för migrerande arbetskraft i Katmandu. Karl-Petter pratar med Ramesh som är på väg till slavarbete i Qatar för att bygga arenor inför fotbolls-VM i Qatar.
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Verklighetens hemslavinnor

Fruktansvärd verklighet
Hembiträden är en av de mest utsatta grupperna 
på den globala arbetsmarknaden. Alla värst är det 
för de drygt 25 miljoner kvinnor som arbetar hos 
familjer utanför hemlandet.

– Migrantarbetarna saknar allt skydd. Att stär-
ka dem är en huvuduppgift för vår organisation, 
säger Elizabeth Tang som är ordförande i Interna-
tionalen för hushållsarbetare (IDWF).

Elizabeth Tang bär på många berättelser om kvin-
nor som tagit jobb i familj i tron att de ska tjäna 
pengar, lära sig ett bra yrke och leva ett rimligt liv.

– Det kommer agenter till fattiga byar i Filippi-
nerna, Indonesien och andra länder och berättar 
om fina jobb i bra familjer, de visar bilder på stora 
städer och allt man kan köpa där. Många av kvin-
norna är analfabeter och har aldrig varit utanför 
hembyn. De tror på vad agenten säger och skriver 
på ett kontrakt med bra villkor.

– Så skickas de iväg till en verklighet som oftast 
är fruktansvärd. Många tvingas att jobba sexton 
timmar eller mer per dygn utan någon som helst 
ledighet. Våld och sexuella övergrepp är vanliga.

– Arbetsgivaren tar deras pass så de kan inte ge 
sig av. Många är livrädda, de har inga pengar och 
har ingen aning om var de kan få skydd eller hjälp.

Allra värst är det för migrantarbetarna, som utgör 
cirka hälften av världens omkring 53 miljoner 
hushållsarbetare, understryker Elizabeth Tang.

Många kan inte språket i landet där de arbetar. I 
regel tar arbetsgivaren pass och andra dokument 
ifrån dem. De har ingen chans att ge sig av eller 
söka ett annat arbete.

Men nu har det tänts ett ljus i mörkret. Sedan 
2013 finns det globala facket IDWF med Elisabeth 
Tang från Hongkong som generalsekreterare. 
IDWF bildades av ett 40-tal nationella fackfören-
ingar med stöd av bland andra FNs arbetsorgani-
sation ILO, berättar hon när vi pratar via bildtele-
foni tvärs över globen.

– Jag är faktiskt fostrad av svensk arbetarrö-
relse, skrattar hon.

I början av 1990-talet fick hon ett uppdrag av 
Livsmedelsinternationalens (IUL) kontor i Hong-
kong. Jobbet handlade om att organisera arbe-
tarna på Coca-Colas fabrik i staden med stöd av 
LO-TCO Biståndsnämnd.

– De gav mig en bok om studiecirkelmetoden. 
Vilket bra och demokratiskt sätt att arbeta på! Så 
det har jag fortsatt med.

– Sverige har också som enda land engagerat 
sig i migrantarbetarnas situation, och det har 
betytt mycket för oss.

Jobbar alla dagar året runt
Hushållsarbetarinternationalen satsar på att 
stödja uppbyggnaden av nationella fackförbund 
runt om i världen.

Internationalen har också utbildning av fack-
liga ledare och sprider kunskap om ILOs konven-
tion 189, som gäller villkoren för husligt anställ-
da. Konventionen trädde i kraft 2013 och innebar 
ett stort genombrott för världens hushållsarbe-
tare – men hittills har endast sexton av världens 
drygt 200 länder ratificerat den. Sverige tillhör 
inte dessa 16 länder.

– Alla länder bör ratificera konventionen, 
understryker Elizabeth Tang. Den får inte bara 
bli vackra ord – vi vill ha handling!

De fackliga huvudkraven är minimilön, socialt 

Villkoren för hembiträden är en av de stora globala kvinnofrågorna. Mest utsatta är kvinnor som arbetar hos familjer utanför sitt hemland.

Elizabeth Tang.
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skydd, reglerad arbetstid, en ledig dag i veckan 
och betald semester.

– Endast en procent av hushållsarbetarna i Asi-
en har någon semester över huvud taget. 99 pro-
cent jobbar alla dagar, alla veckor, året runt. Och 
många jobbar i flera år utan att få ut ett öre i lön!

Internationalens nya hemsida startade i decem-
ber med stöd av bland andra Palmecentret.

På sidan finns fakta om hushållsarbetares rät-
tigheter, utbildningsmaterial och möjlighet för 
medlemmarna att dela berättelser om sina jobb. 
Syftet är att ge medlemmar världen över stöd, 
kunskap och hjälp, säger Elizabeth Tang.

– Många saknar möjlighet att gå på möten eller 
kurser, men de kan få kunskaper via nätet. Även 
om få har tillgång till dator finns det alltid några 
som kan hämta och sprida informationen.

Samarbetet med andra fackförbund och civila 
organisationer är en annan viktig fråga. Men det 
är inte helt oproblematiskt, konstaterar Tang.

– De stödjer konvention 189 – absolut. Men 
även många fackligt aktiva anser att hushållsar-
betare inte är riktiga arbetare, eftersom de jobbar 
i den informella sektorn.

Faktum är att också arbetare och fackliga ledare 
i en del länder har hembiträden. En del klarar sig 
inte utan sådan hjälp. Det handlar om länder som 
inte har någon barnomsorg eller social välfärd, 
där kvinnorna förväntas ta hand om sina barn och 
gamla föräldrar – och ändå jobba heltid för att få 
livet att gå ihop.

– Jag talade med en kvinnlig textilarbetare 
nyligen som sa ”Hur ska jag kunna betala minimi-
lön till min hjälp hemma – jag har ju bara minimi-
lön själv! Jag måste ha hjälp med barnen eftersom 
jag tvingas att arbeta så mycket övertid!”

Problemet är, understryker Elizabeth Tang, att 
textilindustrin liksom övriga industrier betalar så 
låga löner till sina anställda och tvingar dem till 
så långa arbetspass att de inte kan få livet att gå 
ihop utan att anlita andra kvinnor som står ännu 
längre ned på skalan.

– Samtidigt gör de här företagen enorm profit. 
De skulle mycket väl klara av att betala löner som 
arbetarna kan leva på – även hembiträdet!

– Därför har vårt arbete flera dimensioner, både 
att synliggöra och uppvärdera kvinnor och kräva 
schysta villkor för alla arbetare – inklusive hus-
hållsarbetare.

– Så vår kamp måste föras på många fronter!
Agneta Carleson

”Endast en 
procent av 
hushålls-
arbetarna 
i Asien 
har någon 
semester över 
huvud taget. 
99 procent 
jobbar alla 
dagar, alla 
veckor, året 
runt. Och 
många 
jobbar i flera 
år utan att få 
lön!”

”Många tvingas att jobba 
sexton timmar eller mer 
per dygn utan någon som 
helst ledighet. Våld och 
sexuella övergrepp är 
vanliga.”

Verkligheten för hushållsarbetare på den globala arbets-
marknaden är oftast fruktansvärd. Den handlar inte sällan  
om en hunsad kvinna som arbetar veckans alla dagar och 
som kan bli utnyttjad på alla möjliga olika sätt.
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Migrantarbetare i världen

1990
154,2 miljoner

2013
231,5 miljoner

Det finns omkring 232 miljoner migranter i världen. 
Antalet har ökat med 50 procent sedan 1990.

Bara 7 procent av alla migranter är flyktingar.

Arbete utan rättigheter
I Hongkong finns ingen offentlig barnomsorg. 
I stället anställer barnfamiljer hembiträden. 
De flesta kommer Filippinerna, Sri Lanka eller 
Bangladesh. 

53 miljoner människor (över 15 år) arbetar som 
tjänstefolk i människors hem och hushåll. 
Det är lika mycket som hela den arbetsföra 
befolkningen i länder som Mexiko, Nigeria 
eller Vietnam. Cirka 7,4 miljoner barn  
under 15 år arbetar också som tjänstefolk.

Över 50 procent av allt tjänstefolk har inte begränsad arbetstid per 
vecka och 45 procent har inte rätt till vilodag varje vecka.

Många söker lyckan i USA 
USA är en av de största mottagarna av migranter (19,8 miljoner) 
där de flesta kommer från Mexiko (13 miljoner) och Kina (2,2 miljoner). 
Förenade Arabemiraten tar emot många från bland annat Indien 
(2,9 miljoner).

Andel kvinnliga migranter
Män 52 %  Kvinnor 48 %

Visste du att...
... 214 miljoner människor bor i ett annat land än där de föddes. 
... 740 miljoner människor har flyttat inom sitt eget land. 
... 60 procent flyttar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå. 
... 37 procent flyttar från ett utvecklingsland till industriland.

Käll0r: ”Trends in Migration Stock”, United Nations, 2013; ”Population Facts”, United Nations, 2014,  ”World Migration  
in Figures”, OECD, 2013;  ”Domestic Workers Across the World: Global and regional statistics and the extent of legal 
protection ”, ILO, 2013

Långa dagar i Qatar
De byter blöjor, kokar pasta, 
dammsuger och stryker skjortor 
i andras hem. Rättigheterna är 
obefintliga. Hushållsarbetarna i 
Qatar hör till de mest utsatta på 
den globala arbetsmarknaden.

Blåsta på lönen
När Daniella Shinty och Fa Corpuz landade 
på flygplatsen i Qatars huvudstad Doha 
var de fulla av förhoppningar. Nu skulle 
de kunna tjäna pengar till sina familjer i 
Manila.

I resväskorna låg de underskrivna kon-
trakten som lovade dem en lön på 1 200 
riyal i månaden, det vill säga omkring 
2 000 kronor. De skulle också få gratis mat 
av familjen där de skulle arbeta.

Visst skulle de längta efter barnen de 
lämnat hemma, men det var värt det. Nu 
skulle Shintys två döttrar och Corpuz son 
kunna få en bra utbildning.

Redan vid ankomsten lade familjen beslag 
på deras pass.
Arbetsdagarna visade sig vara extremt 
långa. Shinty fick ansvaret för att följa och 
hämta barn i skolan och för inhandling och 
matlagning. Corpuz fick ta hand om städ-
ning och trädgårdsarbete.

Varje helg arrangerade familjen stora 
middagar, då blev det extra mycket jobb 
för dem båda. Någon extra betalning för 
övertid var det aldrig fråga om och när den 
första lönen skulle betalas ut var den bara 
hälften av vad som stod i kontrakten. När 
de ställde frågor om lönen fick de till svar 
att ”Familjen för tillfället hade lite sämre 
ekonomi”.

Shinty och Corpuz kände sig maktlösa. Vad 
skulle de göra?

På söndagmorgnarna besökte de den 
katolska kyrkan, där försökte de få råd från 
andra migrantarbetare. Men ingen hade 
någon lösning och många befann sig i en 
likartad situation.

En del kvinnor som Shinty och Corpuz 
pratade med hade inte fått ut någon lön 
alls. Även i de fallen skyllde familjerna på 
att de för tillfället hade dåligt med pengar.

Ett hembiträde från Filippinerna som 
klagat uttryckligt hade blivit biten i axeln 
av hustrun i familjen där hon arbetade. På 
axeln syntes ett rött märke med avtryck av 
tänder.

Ingen unik historia
Shintys och Corpuz historia är inte unik. 
Tvärtom överensstämmer den med många 
andra vittnesmål.

I april 2014 genomförde FNs särskilda 
expert på migrantarbetare François Cré-
peau en undersökning i Qatar. François 
Crépeau riktade en svidande kritik mot 
hur regimen behandlar migrantarbetare, 
särskilt skarpa var omdömena om förhål-
landena för hushållsarbetarna.

– Jag träffade de som hade rymt från sina 

arbetsgivare efter svåra fall av fysiska, psy-
kiska och sexuella övergrepp. Några var 
överansträngda, tvingade att arbeta så 
mycket som 21 timmar per dag. Andra blev 
”utlånade” till andra arbetsgivare.

– En del vittnade om att det inte fick 
tillräckligt med mat. Andra hade inte fått 
ut sina löner på tio månader. Några hade 
skadats i olyckor i hemmen. De allra flesta 
hade fått sina pass konfiskerade.

Globalt fack för hushållsarbetare
Sedan några år tillbaka finns ett nytt glo-
balt fackförbund för hushållsarbetare 
(IDWF). IDWF har för närvarande natio-
nella medlemsorganisationer i 40 länder.

Men i Qatar finns inga fackföreningar 
för hushållsarbetare, trots att landet har 
en högre andel migrantarbetare än något 
annat land. I Qatar är det förbjudet för mig-
rantarbetare att organisera sig fackligt.

Kritiken från FN ledde till att IDWF skrev 
ett öppet brev till emiren av Qatar och 
krävde att Qatar skulle godkänna interna-
tionella konventioner som ger migrantar-
betare rätt att organisera sig och lagstifta 
om en minimilön. Emiren har ännu inte 
svarat på brevet.

Shintys och Corpuz historia slutade i en 
katastrof och flykt från landet.

När den första chocken lagt sig, efter att 
de insett att de inte skulle få ut den utlo-
vade lönen, tänkte de ändå försöka härda 
ut. Om de levde riktigt snålt kanske de trots 
allt skulle kunna spara ihop en del pengar 
till familjerna i Filippinerna.

Men trakasserierna mot dem fortsatte. 
Barnen i hushållet kastade sten på dem och 
hustrun i familjen skällde på dem. Mannen 
i familjen såg de däremot sällan. Han var 
ständigt ute och gjorde ”viktiga affärer”.

Till sist gick allt över styr. Familjen åkte 
i väg på en tiodagars semester till Schweiz. 
När de reste låste de in hushållsarbetarna i 
huset – Shinty, Corpuz och ytterligare två 
hushållsarbetare befann sig i fångenskap.

Men efter ett dygn kunde de fly genom 
att förstöra ett fönster i badrummet. De tog 
kontakt med polisen som omedelbart lade 
ner fallet.

Två dagar senare satt de på ett plan på 
väg tillbaka till Filippinerna. Lönerna hade 
inte betalats ut på tre månader. De peng-
arna var för alltid förlorade.

Mats Wingborg

FAKTA ILO

International Labour Organisation (ILO), på svenska Internationella arbetsorgani-
sationen, är FNs organ för arbetslivsfrågor och bildades redan 1919. ILO ska främja 
sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt värna om fackliga fri- och 
rättigheter.

185 av världens stater är medlemmar. Varje land deltar med representanter för lan-
dets regering, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Beslut som tas av ILO får därmed hög legitimitet. ILO antar konventioner som anger 
villkoren inom olika områden i arbetslivet. Medlemsländerna väljer sedan om de vill 
anta konventionen och införliva den i den nationella lagstiftningen.

www.ilo.org, www.manskligarattigheter.se och svenskailo-kommittén.se

”I Qatar är det 
förbjudet för 
migrantarbetare 
att organisera 
sig fackligt.”

http://www.ilo.org
http://www.manskligarattigheter.se
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Sverige har inte skrivit under
Den nya ILO-konventionen 189 är oerhört 
bra och stärker alla arbetare – inte enbart 
hushållsarbetare, säger Barbro Budin på 
IUL med säte i Genève. De representanter 
för hushållsarbetare som varit med och 
jobbat fram konventionen har gjort en stor 
insats för hela arbetarrörelsen, understry-
ker hon.

– Konventionen tar upp migrantarbe-
tarnas situation och våld mot kvinnor i ett 
brett perspektiv. Det är helt nytt, och det är 
fantastiskt att en överväldigande majoritet 
av representanterna i ILO ställde sig bakom 
de här skrivningarna.

Finland är det enda nordiska land av de 
totalt 17 länder som hittills ratificerat kon-
ventionen. Sverige borde stå på tur, tycker 
Barbro Budin.

– Tidigare sade man att de nordiska län-
derna inte var berörda av de här frågorna, 
men det stämmer inte längre. Numera 
finns många migranter även hos oss.

– Det handlar också om att vara solida-
risk med andra, mer utsatta länder och 
med gemensamma normer kan man lätt-
are bekämpa exploateringen.

Hushållsarbetarna blir allt fler i många län-
der – även i Europa. Det beror bland annat 
på att andelen äldre ökar snabbt samtidigt 
som välfärdssystemen skärs ned.

– Det blir allt vanligare att kvinnor från 
fattiga länder anlitas för att ta hand om 
de äldre när samhället sviker. Många av 
de här kvinnorna har en orimlig arbetssi-
tuation med långa arbetsdagar och låg lön, 
och de saknar social trygghet som sjuker-
sättning eller pension.

– Utan den här gruppen skulle den socia-

la sektorn i många europeiska länder falla 
samman. Men det är ju helt orimligt att 
utsatta, lågbetalda kvinnor ska bära upp 
Europas äldrevård.

– De ska självklart ha villkor och fack-
liga rättigheter i nivå med andra grupper 
på arbetsmarknaden!

Qatar lovar ny arbetslagstiftning
Qatar är ett land som IUL har uppmärk-
sammat särskilt under senare år.

Detta oerhört rika land har gjort sig känt 
för sin sällsynt okänsliga inställning till 
landets många hushållsarbetare – oftast 
kvinnliga migranter. De saknar fackliga 
rättigheter och omfattas inte av arbets-
marknadslagstiftningen. Många utnytt-
jas mycket brutalt, våld och sexuella över-
grepp är vanliga.

I juni förra året genomförde IUL en stor 
manifestation i Genève för att protestera 
mot Qatars behandling av hushållsarbe-
tarna.

Man skrev också ett brev till den socia-
listiske franske presidenten François Hol-
lande och begärde att han skulle uppmärk-
samma frågan i sina kontakter med Qatar. 
De båda länderna står varandra nära och 
har mycket handel och annat utbyte.

Att en stenrik prins i Qatar numera äger 
ett av Frankrikes mest populära fotbolls-
lag Paris Saint-Germain (där bland andra 
Zlatan spelar) har naturligtvis stärkt för-
bindelserna.

– Efter några månader fick vi svar från 
presidentens kansli att de skulle beakta 
frågan. Detta tillsammans med påtryck-
ningar från framför allt Bygg- och Träar-
betarinternationalen BTI, den internatio-

nella fackföreningsrörelsen och männi-
skorättsorganisationer verkar ge resultat.

– Qatar har lovat att införa en ny arbets-
lagstiftning under 2015!

Även hotell- och restauranganställda har 
ofta osäkra anställningsvillkor och en stor 
grupp är migranter. IUL arbetar mycket 
med att få de stora hotell- och restaurang-
kedjorna att inse att schysta arbetsvillkor 
är en överlevnadsfråga.

– Turistbranschen börjar sakta inse att 
kunderna kan komma att svika om man 
inte respekterar fackliga och andra mänsk-
liga rättigheter.

– Kampanjer om Schyst resande som ju 
HRF driver i Sverige finns numera i flera 
länder. Att man ska välja hotell och restau-
ranger som har kollektivavtal och följer 
internationella konventioner.

– Jag tror att allt fler kommer att inse att 
detta är det enda rimliga sättet att resa på!

En särskilt utsatt grupp är hotellstäder-
skor, konstaterar Barbro Budin. IUL har 
just startat en kampanj för att uppmärk-
samma deras situation.

– Jobbet är tungt, eftersom inredning-
arna på hotellen blir allt lyxigare och mer 
svårstädade. Många drabbas av arbets-
skador efter en kort tid och då har de inga 
försäkringar eller annat skydd.

Fack i Pakistan visar vägen
Att andelen fasta jobb minskar och allt fler 
tvingas acceptera tillfälliga anställningar 
är en dyster, global trend. Men den är kan-
ske inte omöjlig att bryta, säger Barbro 
Budin.

En kanhända oväntad förebild är det 
pakistanska livsmedelsarbetareförbun-
det Pakistan Food Workers’ Federation 
(PFWF).

– PFWF har fört en lång kamp mot bland 

annat Unilevers fabrik i Khanewal i Pakis-
tan som producerar Liptons te.

– Unilever sa upp alla arbetare och åter-
anställde dem på korttidskontrakt. Coca-
Cola i landet agerade på liknande sätt.

Efter starka lokala och internationella 
påtryckningar och tuffa förhandlingar har 
de här företagen återgått till fasta anställ-
ningar som norm. PFWF har även lyckats 
förhandla fram bland annat kvoter för fasta 
anställningar av kvinnliga arbetstagare 
och utökad mammaledighet.

Ett annat positivt exempel är den schwei-
ziska fackliga organisationen Syndicat 
interprofessionell de travailleuses et tra-
vailleurs (SIT) som fick rätt att företräda 
papperslösa arbetare både i arbetsdomsto-
len och inför arbetsgivaren, och kunde dri-
va igenom avtalsenliga löner och villkor. 
Detta trots att arbetarna förblev anonyma.

– Vi i facket kan påverka! utbrister Bar-
bro Budin.

– HRF, Kommunal, Livs och Unionen 
spelar en mycket aktiv roll i IUL. De har i 
många fall visat vägen när det gäller mig-
rationsfrågor genom banbrytande initiativ 
och informationsarbete på olika språk och 
genom att använda invandrade arbetares 
kompetens i det fackliga arbetet.

Agneta Carleson

Genombrott för hushållsanställdas rättigheter

Barbro Budin. FOTO: IUL

Kvinnor som kommit tillbaka från Qatar pro-
testerar i Indonesiens huvudstad
Jakarta. FOTO: MATS WINGBORG

Alla länder borde skriva under ILOs konvention 189. Den är helt ban-
brytande, säger Barbro Budin som är jämställdhets- och projektsam-
ordnare på Livsmedelsarbetarinternationalen IUL.
 Hon hoppas också på stöd från den Qatarvänlige franske presiden-
ten François Hollande och tycker att vi har en del att lära av facket i 
Pakistan.

FAKTA HUSHÅLLSARBETARE I VÄRLDEN OCH I QATAR

En tredjedel av migrantarbetarna i Qatar är kvinnor, bland dem finns byggnadsarbetare 
och transportarbetare, men den i särklass största gruppen är hushållsarbetare.

Den gängse definitionen av hushållsarbetare är en person som är anställd i ett hem 
för att utföra hushållssysslor. Kärnuppgifter är barnpassning, städning, tvättning, 
matlagning, inhandling av varor, trädgårdsarbete och vaktarbete. Men antalet under-
grupper är långt fler och inkluderar även ”driver”, ”car cleaner”, ”pool person” och ”dog 
walker”.

Hushållsarbetare finns i alla länder, men andelen är högre i länder med svag offentlig 
välfärd och djupa ekonomiska klyftor. Även de ekonomiska klyftorna mellan länderna 
har drivit fram en ökning av antalet hushållsarbetare. Det är förklaringen till att kvinnor 
och en del män från Indien, Bangladesh och Filippinerna lämnar sina ursprungslän-
der för att bli hushållsarbetare i Qatar. Även andra stater runt Persiska viken, liksom 
Hongkong och Singapore, tar emot extremt många migranter från andra länder som ska 
arbeta i hushållen.

Att efterfrågan på hushållsarbetare är särskilt hög i Qatar är inte förvånande. Landet 
dignar av överflöd samtidigt som det knappt existerar några förskolor. Liksom i de an-
dra länderna runt Persiska viken bor hushållsarbetarna för de mesta i hemmen där de 
arbetar.

Enligt FN-organet ILO finns det för närvarande 53 miljoner hushållsarbetare i värl-
den. En överväldigande andel är kvinnor och många är migrantarbetare. I Indien är det 
vanligt att barn jobbar i hushåll. Överallt är hushållsarbetare extremt sårbara. I många 
länder omfattar de nationella arbetsmarknadslagarna inte dem som arbetar i hemmen. 
Hushållsarbetare är också svåra att organisera fackligt, även om den internationella 
fackföreningsrörelsen anstränger sig för att organisera fler.

FAKTA ILOs KONVENTION 189

Konventionen stadgar bland annat att hushållsarbetare är jämställda med andra yrkes-
grupper och ska ha fackliga rättigheter, minst ett dygn ledigt varje vecka, betald övertid 
och semester samt skydd mot våld och sexuellt utnyttjande. De ska behålla pass och 
andra viktiga dokument samt själv välja om de vill bo hos familjen eller på annan plats,

I många länder saknar hushållsanställda fackliga rätter och är undantagna från 
arbetsmarknadslagstiftningen. Villkoren förändras alltså dramatiskt i de länder där 
konventionen antas.

Konventionen antogs på ILOs hundrade arbetskonferens i Genève 2011 och har hit-
tills ratificerats av 17 länder, bland dem Finland, Tyskland, Schweiz, Irland, Sydafrika 
och Filippinerna.

LO, TCO och Saco driver på för att Sverige ska ratificera konventionen, men frågan ut-
reds fortfarande. Ratificering innebär att landet förbinder sig att följa konventionen och 
införliva den i den nationella lagstiftningen.

Hushållsarbetare i Hongkong kräver högre minimilön och ett slut på våldet. 
 FOTO: MATS WINGBORG



Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.12 13

Det går åt rätt håll
För bara ett tiotal år sedan fick tillverkare 
av idrottskläder som Nike och Adidas hård 
kritik av den globala fackföreningsrörelsen 
för oacceptabel arbetsmiljö, usla arbets-
villkor och svältlöner.

Textilindustrin är ett av IF Metalls 
avtalsområden, och IF Metall liksom deras 
globala fackliga organisation, industriALL 
Global, har varit drivande för att åstad-
komma en förändring.

– Det har hänt en del på de här åren, kon-
staterar Anders Ferbe.

– Vi är inte nöjda, långt ifrån. Men det 
går åt rätt håll.

– Företag med kända varumärken kan 
inte längre strunta i de anställdas arbets-
miljö och villkor. Risken är för stor att man 
får kunderna emot sig.

Sportkläder och annan utrustning för 
idrott tillverkas ofta i länder där fackföre-
ningar motarbetas av regimer och företag.

Vanligt är att arbetarna är migranter och 
har otrygga anställningar. Även om landet 
har en hygglig arbetsmarknadslagstiftning 
brukar det vara riskfritt för företagen att 
bryta mot den.

Det innebär att förutsättningar att jobba 
fackligt och förhandla fram kollektivavtal 
är nästan obefintliga.

– Vi i IF Metall liksom industriALL Glo-
bal arbetar med en rad olika insatser för 
att få till stånd en förändring, förklarar 
Anders Ferbe.

Det handlar bland annat om projekt för 
att stödja och utveckla det fackliga arbetet 
i de här länderna, likaså ett direkt samar-
bete med företagen för att åstadkomma 

fungerande relationer mellan de anställda, 
deras fackliga organisationer och företa-
gen.

Globala ramavtal, det vill säga avtal mel-
lan en global facklig organisation och ett 
företag eller en koncern är ett annat viktigt 
verktyg. Likaså att utveckla CSR-arbetet, 
företagens sociala ansvar för miljö, eko-
nomi och en hållbar utveckling.

Facket jobbar globalt
Den internationella fackföreningsrörelsen 
för också samtal med internationella organ 
som ILO, världshandelsorganisationen 
WTO och FN, fortsätter Anders Ferbe.

– Även de inser att det grova utnyttjan-
det av arbetare inte kan fortsätta. Men 
det krävs genomtänkta och samordnade 
insatser.

– Det behövs överenskommelser på glo-
bal nivå om arbetsmiljö, arbetstider och 
andra viktiga frågor. Om ett enskilt land 
eller företag till exempel höjer minimilö-
nerna kan det leda till att de goda utkon-
kurreras av mindre nogräknade företag 
och länder.

Hur är det med idrottsrörelsen? De borde ju 
också slåss för Rent spel för alla som gör det 
möjligt att utöva idrott – även arbetarna 
inom ”idrottsbranschen”.

IF Metall har vid två tillfällen granskat 
idrottsrörelsen, 2008 och 2012. I den 
senaste rapporten ”Idrottsrörelsen – bryr 
de sig om hur kläder och utrustning tillver-
kas?” (IF Metall 2012) konstateras att var-
ken Riksidrottsförbundet (RF) eller något 
av medlemsförbunden har en etisk kod för 

inköp av material och kläder. Vidare att 
kunskapen är låg bland RFs medlemsför-
bund om produktionsvillkoren för arbe-
tare som tillverkar sportkläder och utrust-
ning.

Inget förbund har heller agerat för att 
öka kunskapen om dessa frågor bland med-
lemmar och idrottsutövare.

Men läget är inte lika dystert längre, säger 
ordföranden för IF Metall, själv fotbollsfan-
tast med Jönköping Södra och Hammarby 
som favoritlag.

Idrottssverige har fått upp ögonen för 
arbetarnas utsatta situation, och i dag har 
man ett bra samarbete med facket.

– Vi är båda breda folkrörelser med en 
demokratisk och solidarisk grundsyn.

– Många medlemmar i facket är aktiva 
inom idrottsrörelsen. Så det har inte varit 
svårt att få gehör från idrottssverige för 
våra fackliga krav när de väl satt sig in i 
frågan.

– Det är mycket svårare att få med den 
internationella idrottsrörelsen, de är inte 
alls lika engagerade.

Växande solidaritet
Ett växande problem är den globala tren-
den att företagen vill ha en liten kärna med 
fast anställda och en stor krets arbetare 
med lösa anställningsformer.

Den här utvecklingen har redan lett till 
ett allt snabbare ”race to the bottom” – att 
företagen konkurrerar med försämrade 
arbetsvillkor.

– Tidigare har facket främst organiserat 
fast anställda arbetare. Nu måste vi få med 
de tillfälligt anställda också, och det är 
mycket svårare.

– Många är rädda att bli av med sina kort-
tidsjobb om de går med i facket, och det är 
svårt att genomföra utbildningar och kam-
panjer om folk byts ut hela tiden.

– Men om vi inte lyckas med detta kan 
vi inte åstadkomma bra avtal om löner och 
arbetsvillkor. Så det är en ödesfråga!

Trots den dystra utvecklingen på arbets-
marknaden skönjer IF Metalls ordförande 
en växande global solidaritet.

Förklaringen är globaliseringen och 
internet som ökat informationsflödet om 
förhållandena på arbetsmarknaden.

– Samtidigt som handeln blev global har 
vi lärt oss att kommunicera globalt.

– Vi läser om människor som jobbar 
under fruktansvärda förhållanden, ser 
bilder på deras ansikten, deras hem och 
arbetsmiljö. Naturligtvis påverkar det oss, 
både som individer och vårt fackliga arbete.

– Det går inte längre att säga att vi inte 
vet hur produkter vi använder har tillver-
kats – för det gör vi. Och då måste vi i facket 
självklart agera.

Agneta Carleson

Bättre villkor i textilindustrin

Arbetsvillkoren för de som tillverkar kläder och skor för idrott har blivit bättre. 
Men mycket återstår att göra, säger  ordföranden för IF Metall Anders Ferbe.
 – Både idrottsrörelsen och facket är folkrörelser som står för alla människors 
lika värde. Självklart ska vi samarbeta om Rent spel för hela idrottsbranschen.
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IF Metall har granskat villkoren för dem som tillverkar sportkläder. Ett problem är att idrottsrörelsen saknar etiska koder.

Anders Ferbe. FOTO: ERICH STERING / DN / TT

”Företag med kända 
varumärken kan inte 
längre strunta i de 
anställdas arbetsmiljö 
och villkor.”
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Kafala – ett uråldrigt system
Karl-Petter Thorwaldsson är djupt engagerad 
i migrationsproblematiken, inte bara som LOs 
ordförande utan också som biträdande ordfö-
rande i Världsfacket där han leder en kommitté 
för mänskliga och fackliga rättigheter.

– Idén att människor söker jobb i andra länder 
när möjligheten till arbete i hemlandet är för dålig 
är inte fel, men eftersom det sker på annan plats är 
det enormt lätt för arbetsgivaren att köra urusla 
villkor.

– Det är också där vi ser bland de värsta förhål-
landena för arbetare.

Rena Spel och gulfstaterna är något som LO job-
bar intensivt med – delvis på grund av det kon-
kreta fallet med Qatar och fotbolls-VM 2022, men 
också för att gulfstaterna har ett uråldrigt system 
som heter kafala.

– Kafala är, kan man säga, ett värdskap för 
dem som kommer dit för att jobba. De utnyttjar 
människor. De till och med tar ifrån människor 
deras mänskliga och fackliga rättigheter under 
kafalasystemet.

– Så är det för migrerande arbetskraft från 
Nepal som kommer till Qatar. När arbetarna kom-
mer över gränsen tas passen ifrån dem så att de 
inte kan resa tillbaka innan kontraktet går ut. Det 
är ett jätteproblem för dem som reser från Nepal 
till Qatar.

Unga lycksökare
Karl-Petter Thorwaldsson besökte Nepal i höstas. 
Där träffade han dem som just skulle få sina utre-
setillstånd. Till ett och samma ställe i Katmandu 
kommer mellan 4 000–5 000 personer, varje dag, 
för att få ett utresevisum till utlandet.

– De vi träffade i Nepal var cirka 17–19 år och 
gjorde sin första vända som unga lycksökare och 
de var jätteglada på flygplatsen att de skulle åka 
i väg. Sedan vet vi att när de kommer fram blir de 
fråntagna sina pass och blir fråntagna sina fack-
liga och mänskliga rättigheter.

– De får leva under förhållanden som är full-
ständigt orimliga. De får bo i stora baracker med 
upp till 200 personer som ska dela på en spis, en 
dusch och en toalett.

Mellan 8–20 personer delar på små, små rum 
där de måste bo i upp till flera år. Det lilla utrym-
me de har är under våningssängar där de förva-
rar lite potatis, ris och kläder. Många sjukdomar 
sprids där och detta sker under kafalasystemet.

Dagens apartheid
– Jag tycker att kafalasystemet är ett modernt 
apartheidsystem som gör skillnad på folk och folk. 
I Qatar är det så uttalat, där de egna medborgarna 
har en snittlön på 37 000 dollar i månaden medan 
de som utför jobben i landet under kafalasystemet 
i genomsnitt tjänar 170 dollar i månaden.

– Det är så fruktansvärt ojämlikt!

Med avtal i sikte

4 000 kommer att dö för fotbollsVM
För ett stenhårt arbete i 40–50 graders värme, 
med alldeles för dåligt arbetarskydd och jobb på 
kvällar och helger, tjänar migranterna 1 200–
1 500 kronor i månaden.

Det finns statistik på ambassaderna från länder 
där folk migrerar ifrån, som Indien och Pakistan, 
att många kommer tillbaka som avlidna.

Av dem som kommit till Qatar för att jobba inför 
fotbolls-VM räknar man med att 4 000 personer 
kommer att dö för att vi ska se mästerskapet i 
Qatar 2022.

– Migranterna vet inte vad de har framför sig. 
Kafala har indrivningsbolag, eller agenter, som 
letar upp fattiga från olika delar av Nepal som då 
ser chansen. De får betala en stor avgift till agenten .

– De får dessutom betala 1 100 rupier, en 
månadslön, i skatt till staten Nepal när de reser 
ut. Den skatten används för att betala omkostna-
derna för att få hem de avlidna.

– Så de måste själva betala för frakten hem för 
dem som inte klarar jobbet!

Skurkaktig behandling
Karl-Petter Thorwaldsson träffade också arbetare 
som återvänt till Nepal nöjda.

Några hade varit i Malaysia där de tjänat 3 000 
kronor i månaden. Det är dubbelt så mycket som 
hemma. Pengarna kunde de spara och ge till sin 
familj för ett bättre liv när de kom tillbaka.

Men det var lika många som kommit till Qatar 
där det inte fungerat med arbetsgivaren och de 
inte kunnat komma därifrån.

– De hade försökt komma i kontakt med Nepals 
ambassad för att återvända hem från Qatar. Det 
är 400 000 nepaleser som jobbar i Qatar just nu 
och de har bara en person på ambassaden som tar 
emot klagomål. Så det är fullkomligt omöjligt att 
komma tillbaka.

– De såg många, många människor som blivit 
misshandlade och såg kamrater som dött på byg-
gena. En av de vanligaste dödsorsakerna är att 
man får hjärtinfarkt på grund av vätskebrist. Så 

Apartheid av i dag finns på den Arabiska halvön. Rättslösheten och utsattheten för migrant-
arbetare i gulfstaterna engagerar verkligen LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
 – Vi ska ställa starkare krav på Qatar för att spela VM där, säger han med anledning av de 
vidriga  förhållandena vid arenabyggena.
 Karl-Petter Thorwaldsson ser framför sig avtal om mänskliga rättigheter i arbetslivet och 
kollektivavtal  i alla led för dem som arbetar före, under och efter internationella mästerskap.

En gränslös facklig kamp för arbete och rättvisa. Visar man bara vägen så kan man uppnå stora förändringar, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

”Vi tror att 
vi skulle 
missa en 
chans att 
påverka 
världen 
om vi bara 
krävde 
bojkott.”
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Migranters drömmar – röster från Qatar
”Här i Qatar arbetar också mina tre systrar. Alla är vi hushålls-
arbetare. Vi skickar hem pengar till våra släktingar i Indien. Min 
man är arbetslös så familjen behöver pengar. Jag har tre barn 
kvar i Bihar. Sonen är äldst, han är tio år nu. Döttrarna är sju 
och fem år. Jag har inte sett dem på två år. Min högsta dröm är att 
få träffa mina barn.” NELIA MANORAMA

”I åtta år har jag arbetat som hembiträde i Qatar. Jag arbetar sex-
ton timmar om dagen. Jag gör inget annat än jobbar och jobbar. 
Men jag orkar inte så länge till. Jag är inte ung längre. Min högsta 
dröm är att spara lite mer pengar och sedan åka hem till Nepal.”

CHITANAYA KHANAL

”Jag hade fler drömmar förut. Nu tänker jag bara en dag framåt. 
Jag gör allt för att orka med jobbet.”

KEMAL SHANDRA, BYGGNADSARBETARE FRÅN INDIEN

Migrantarbetare 
utnyttjas i Sverige
Även i Sverige finns det många migrantarbetare som 
jobbar för usla villkor, konstaterar Malin Ackholt, 
avtalssekreterare  i Hotell- och restaurangfacket HRF.
 – Fråga alltid om det finns kollektivavtal när du 
äter ute eller bor på hotell. Det hjälper!

Helt andra villkor
Skogsplanterare från Kame-
run, bärplockare från Thai-
land, kockar från Kina. Män-
niskor som rest över halva jord-
klotet med ett anställnings-
kontrakt i bagaget, ett kontrakt 
som anger lön och villkor enligt 
svenska kollektivavtal.

Men när de väl ska börja 
jobba visar det sig ofta att helt 
andra villkor gäller, konstate-
rar Malin Ackholt, som mött 
många av dem.

– Många vågar inte protes-
tera eller vet inte vart de kan 
vända sig. De kanske kommer 
från länder där facket är svagt 
eller förbjudet och polisen kor-
rupt.

– Ofta har de lånat pengar till 
resan och måste få någon lön så 
att de kan betala åtminstone 
skulden och hemresebiljetten.

I dag kan arbetsgivare rekry-
tera arbetskraft från länder 
utanför EU genom så kallade 
anställningserbjudanden där 
lön och villkor för jobbet anges. 
Facket ska enligt gällande reg-
ler ges möjlighet att yttra sig 
över erbjudandet.

– Vi godkänner naturligtvis 
aldrig löner och villkor under 
gällande kollektivavtal, säger 
Malin Ackholt.

– Men tyvärr så har vi inte 
rätt att granska det anställ-
ningsavtal som personen skri-
ver under när han eller hon 
börjar sitt jobb.

– Dessutom, den som blivit 
lurad och vill söka ett annat 
jobb till schysta villkor har 
bara tre månader på sig innan 

de måste lämna Sverige. Den 
tiden vill vi förlänga så att de 
här personerna får en reell 
chans att hitta ett schyst arbete.

Migranter och 
papperslösa 
Andra mycket sårbara grupper 
på den svenska arbetsmarkna-
den är migranter och så kallade 
papperslösa. Många av dem 
utnyttjas av oseriösa arbetsgi-
vare och vet inte att de kan få 
hjälp och stöd.

– Det är viktigt att vi försöker 
organisera migranter som ofta 
har tillfälliga anställningar. 
Vi har också öppnat upp för 
att papperslösa ska kunna bli 
medlemmar, framhåller Malin 
Ackholt.

– Många går med i facket – 
när de får frågan. Men de kan-
ske inte går med självmant, 
helt enkelt för att de inte vet att 
fackföreningarna finns eller att 
vi står på deras sida.

Facket kan verkligen ge stöd, 
understryker Malin Ackholt.

– Ett företag tvingades att 
betala 400 000 kronor till en 
kinesisk kock som blev lurad på 
sin lön under den tid han arbe-
tade i Sverige. När uppgörelsen 
blev klar hade han återvänt till 
sin hemby i Kina.

– 400 000 kronor är mycket 
pengar i Sverige – och en enorm 
summa i Kina. Man kan bara 
föreställa sig hur överraskad 
och lycklig han blev!

Vad kan man själv göra för att 
stödja migrantarbetarna?

– Den enkla regeln är att 
fråga om det finns kollektivav-
tal på de restauranger där man 
äter och de hotell man bor på, 
i Sverige och utomlands. Och 
hålla lite koll!

– Om samma personer serve-
rar i matsalen morgon och kväll 
hela 14-dagarssemestern – då 
är det uppenbart något fel.

– Så mitt råd är – våga fråga!
Agneta Carleson

bara information skulle underlätta för många på 
de här byggarbetsplatserna!

– Det är ett otroligt cyniskt system och jag tyck-
er faktiskt att de här gulfstaterna är riktiga skurk-
stater på grund av hur de behandlar sina arbetare.

Dåliga migrantarbeten i Sverige
Migrantarbete förekommer också i Sverige. 
Bland LOs yrkesgrupper inom skogsnäringen 
med skogsplantering och bärplockningen.

– Det är precis samma cynism här. En agent 
kommer till en liten by i Vietnam och ber att få 
prata med by-äldste eller med några som bor där.

– Sedan säger de att långt borta ligger ett land 
som heter Sverige. Där kan ni tjäna en motsva-
rande vietnamesisk årslön varje månad. Det är 
ett enkelt jobb och ni får se den vackra naturen. 
Arbetsgivaren står för alla omkostnader.

– De drar till med fantasisummor på 18 000 
kronor i månaden plus traktamenten.

När de kommer till Sverige blir de bussade till 
exotiska platser men där det är långt till män-
niskor. I Norrland är det ofta kallt på ett sätt de 
inte är vana vid.

De utlovade 18 000 kronorna bygger på ack-
ord. Arbetarna ska plantera ett visst antal plantor 
eller plocka en viss mängd bär för att komma upp 
i summan. Ackordet är satt på en nivå som ingen 
kan nå upp till.

– I många fall har man lånat av sin familj till 
agentens kostnader. Många som inte kommer upp 
i utlovad lön fastnar här och har inte råd till sin 
biljett hem.

– Då går uthyrningsfirmorna till kommunen 
och säger att nu får ni ta hand om de här män-
niskorna.

Flera kommuner i Sverige får ta hand om män-
niskor som är helt strandsatta. De härbärgeras 
i skolor och sporthallar med madrasser på golvet.

– Det är samma cynism här som i Qatar, men vi 
kan säga om Sverige att några av våra förbund, 
GS och Kommunal, har fått bukt med några av 

problemen och hittat hängavtal på bärplockar-
avtal för dem som plockar blåbär. Det innebär 
lägstalön.

– I snitt måste man plocka fyra ton blåbär bara 
för att betala alla omkostnader för att komma till 
Sverige, fyra ton blåbär innan man tjänar en enda 
krona!

– Det har blivit mycket bättre i Sverige men fort-
farande finns mycket vi kan förändra.

Bojkott inte rätt väg
LO har tagit ett antal initiativ om fotbolls-VM 
2022 tillsammans med medlemsförbunden samt 
internationellt med TUC (LOs motsvarighet i Eng-
land) och FNs arbetsorganisation ILO.

– Vi tror att vi skulle missa en chans att påverka 
världen om vi bara krävde bojkott. Vi ska ställa 
starkare krav på Qatar för att spela VM där.

– Fifa (Internationella fotbollförbundet) har 
satts under enorm press för sitt beslut att spela VM i 
Qatar. Flera länder, som Tyskland och Sverige, har 
protesterat mot de vidriga arbetsförhållandena.

– Sedan har vi själva i Sverige inlett ett samar-
bete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), 
där vi har skrivit ett avtal om vad vi tycker ska 
gälla för fackliga och mänskliga rättigheter för 
alla delar av framtida olympiska spel.

LO ställde sig bakom en kampanj som SOK drev 
för att Sverige skulle anordna vinter-OS 2022 
under förutsättning att SOK skrev på avtalet.

– Det avtalet skulle innebära fackliga och 
mänskliga rättigheter och kollektivavtal i alla led, 
inklusive textilbranschen för alla som tillverkar 
till exempel skor och kläder. Alla som jobbar före, 
under och efter OS ska ha kollektivavtalsvillkor.

Norska LO tog över frågan om samma avtal i 
Norge då Sverige hoppade av ansökan om OS och 
Norge var kvar som sökande. Norge och Sverige 
har sedan tagit frågan vidare till Internationella 
Olympiska Kommittén (IOK).

Där hade man ett möte i december och gav 
i uppdrag till IOK att föra förhandlingar med 
Världsfacket om avtal för samtliga idrottsevene-
mang som IOK ska skriva i framtiden.

– Det är inte klart men förhandlas just nu. Vi 
kanske får ett avtal här i Sverige som skrivs av LO 
och SOK. Det kan bli vägledande för alla olympiska 
spel i framtiden och vore en enorm framgång.

LondonOS 2012 förebild
Idén hämtades från England där TUC skrev ett 
sådant avtal inför sommar-OS i London 2012. 
Detta OS är det enda som ordnats utan att någon 
förolyckades före, under eller efter spelen.

– De hade arbetsmiljön med sig från första spad-
tag till att alla åkte därifrån och man hade fackli-
ga kollektivavtalsnivåer och fackliga rättigheter.

– Om vi kunde göra detta med IOK så skulle det 
vara enkelt sedan för Fifa och friidrotten och för 
alla andra världsidrotter att ta efter. Det är ett 
stort, stort steg om vi lyckas med det.

– SOKs ordförande Stefan Lindeberg är också 
glad för att vi fått ihop detta förslag.

Krav på rättigheter för all handel
LO jobbar också med att få fler och fler att ställa 
krav på fackliga och mänskliga rättigheter i all 
handel.

– Där har också svenska fack gått i bräschen 
för de förändringar som skett i Bangladesh, det 
som kallas Bangladesh-Accord och är ett säker-
hetsavtal.

– H & M skrev det första avtalet för att ha rätt att 
ha inspektion från brandskyddsmyndighet. Det 
avtalet har följts upp med att 170 internationella 
varumärken har Bangladesh-Accord.

– Visar man bara vägen så kan man uppnå stora 
förändringar, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Christina Jonsson

En gränslös facklig kamp för arbete och rättvisa. Visar man bara vägen så kan man uppnå stora förändringar, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

”Det är ett otroligt cyniskt system och jag 
tycker faktiskt att de här gulfstaterna är 
riktiga skurkstater på grund av hur de 
behandlar sina arbetare.”

Malin Ackholt.
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LO-modell för internationella ramavtal för mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet

1

Idrottsrörelsen – bryr den sig om  hur kläder och utrustning tillverkas?
En granskning av Riksidrottsförbundet, dess medlemsorganisationer och SOK, 2012

I ett läge där den globala arbetsmarknaden är större än någonsin, ställs allt 
högre  krav på internationellt samarbete. Globaliseringen skapar nya produk-
tionsmönster med allt fler multinationella företag, däribland många svenska. 
Detta utmanar den fackliga rörelsen att finna nya vägar för sitt arbete.
 Internationella ramavtal spelar en viktig roll i det fackliga arbetet för 
mänskliga  rättigheter i arbetslivet. Frågan om internationella ramavtal ska ses i 
ett större sammanhang där arbetet med att få till stånd avtal samt fackliga nät-
verk och uppföljning är det centrala.

LO-modell för internationella ramavtal för mänskliga rät-
tigheter och villkor i arbetslivet är en ”mönstermodell” för 
hur ett internationellt ramavtal kan se ut. 

Ett gemensamt ramavtal innebär en samsyn bland LO-
förbunden, vilket kan underlätta arbetet gentemot svenska 
multinationella företag vilka har flera förbund som mot-
part. Avtalsfrågor ägs av LO-förbunden som kan välja att 
ge LO mandat att ta upp diskussion eller förhandlingar med 
motparten för att få till stånd mer aktivt svenskt samarbete 
med internationella ramavtal för mänskliga rättigheter och 
villkor i arbetslivet.

LO-modellen presenterades 2012 men uppdaterades 
förra året med information om slutna internationella ram-
avtal med svenska multinationella företag. Beställs för 20 
kronor per exemplar (frakt och expeditionsavgift tillkom-
mer) från LO-distribution via LOs hemsida.

OECDs riktlinjer för multinationella företag är en facklig 
handbok om rekommendationer för ansvarsfullt företagan-
de globalt. Syftet är att skydda mänskliga rättigheter.

OECD-ländernas regeringar har antagit riktlinjer för mul-
tinationella företag som innebär att staterna ställer krav 
på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga 
rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller 
handlar med varor eller tjänster. Riktlinjerna innebär också 
bättre kontroll och uppföljning av klagomål mot företag.

Handboken är framtagen 2012 av OECDs fackliga rådgi-
vande kommitté, Trade Union Advisory Committee (TUAC) 
to the OECD, där de tre svenska fackliga centralorgani-
sationerna är medlemmar. Materialet är gratis (frakt och 
expeditionsavgift tillkommer) från LO-distribution via LOs 
hemsida.

Idrottsrörelsen – bryr den sig om hur kläder och utrustning 
tillverkas? är en granskning av hur idrottsrörelsen ställer 
sig till att kontrollera att deras klädleverantörer lever upp 
till ILOs konventioner om mänskliga rättigheter. 

Rapporten undersöker idrottsrörelsens engagemang när 
det gäller villkoren för dem som tillverkar sportkläder och 
utrustning. Den ställer frågan om det finns ett målmedvetet 
etiskt arbete vid inköp av idrottskläder, skor och utrustning 
samt diskuterar även vad idrottsrörelsen bör göra och ger 
rekommendationer.

Granskningen är från IF Metall 2012 och beställs gratis 
på material@ifmetall.se.

Rena
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