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304
… fackliga centralorganisationer i 153 länder
över hela jorden bildade i höstas den nya fack-
liga internationalen IFS också kallad ITUC.
Svenska medlemmar är LO, TCO och SACO.

NY GLOBAL FACKLIG KRAFT

250
… fackliga biståndsprojekt i ca 70 länder finansie-
ras av LO-TCO Biståndsnämnd. Syftet är att stärka
framväxten av demokratiska fackliga organisatio-
ner genom exempelvis facklig utbildning 

FACKLIGT BISTÅND FÖR DEMOKRATI

VIKTIG KRAFT 
MOT MARKNADEN
”Arbetarnas rättigheter
har aldrig kommit till av
godhet utan genom att
människor slagit sig
samman för att kräva
dem.”
Sidan 16

ANITA NORMARK:
”IDAG RÄCKER
DET INTE ATT
JOBBA PÅ
EUROPANIVÅ”
Sidan 14

GLOBAL RESPEKT
Hur har arbetaren det som
har tillverkat dina sportskor?
Hur kan det komma sig att
det fortfarande förekommer
slaveri och tvångsarbete i
världen? Det tar Anna-Lena
Lodenius upp till diskussion.
Sidan 16

STARKA KVINNOR
Deras arbete är att leta bland
sopor. Det unika med
arbetslagen på soptippen
Peraner i Ahmedabad är att
alla är fackligt organiserade.
Sidan 6

INTERVJU

INTERNATIONELLT

INDIEN

BOKTIPS

BLOGGAT

FACKET BEHÖVS I VIETNAM. Duong Anh lämnade hemprovinsen för att söka jobb i Hanoi. Nu är hon hantlangare på ett bygge. Kvinnor har ofta tunga
jobb och svag ställning i byggbranschen i Vietnam. Byggnads är ett av de LO-förbund som har biståndsprojekt i Vietnam.

Vi behöver
varandra

TEMA:

FACKET
GLOBALT

Globalt arbete: Nu viktigare än någonsin

Internationalismen har alltid varit självklar för oss i
arbetarrörelsen och den blir allt viktigare då vi ska möta
de utmaningar som globaliseringen ställer oss inför.
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”Vi sträcker ut en
hand till alla som
delar värderingarna
om allas lika värde
och rätt.”
Guy Ryder, ordförande för den
nya internationella fackliga
samorganisationen IFS.
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Detta nummer handlar bland annat om
hur vi med hjälp av fackligt bistånd kan
dela med oss av våra erfarenheter till kam-
rater i andra länder, exempelvis i Vietnam.
I Vietnam pågår just nu en snabb utveck-
ling från planekonomi till marknadseko-
nomi. Vi hoppas naturligtvis att detta ock-
så ska föra med sig en demokratisering av
landet med fria och oberoende fackföre-
ningar. 

I tidningen skriver vi också om vår nya
fackliga international, IFS, som bildades i
Wien i höstas. För att berätta om alla de
samtal jag och de andra svenska represen-
tanterna hade under IFS-kongressen skul-
le jag behöva flera sidor. Men det var en
sak som slog mig särskilt. När jag träffade
fackliga kamrater från hela världen så
hade vi liknande problem vare sig vi kom
från Brasilien eller Malaysia, Sydafrika
eller Australien, USA eller Europa. Vi kun-
de alla berätta om utmaningarna från en
hård global konkurrens, om lönedump-
ning och hotad trygghet för löntagarna
och om växande klyftor mellan de som har

och inte har. Dagarna i Wien visar hur
mycket vi idag har gemensamt i det fackli-
ga arbetet, trots nationella gränser. 

Jag fick förmånen att tala inför den nya
världsorganisationen och valde då att lyfta
fram en av de allra viktigaste internatio-
nella utmaningar som ligger framför oss –
hur vi möter människor som lämnar sina
hemländer för att försöka bygga ett nytt liv
för sig och sina familjer någon annanstans.
Det är inget mindre än en skam när flyk-
tingar från Afrika dör utanför Spaniens
kuster. Och det är en skam när människor
som söker sig till Sverige och andra väl-
färdsländer försvinner in i en informell
sektor och utnyttjas med låga löner och
dåliga arbetsvillkor. Att organisera dessa
människor och göra dem till en del av den
fackliga gemenskapen är en av de allra
största utmaningarna för facket. 

Vi vet alla att kapitalet är mer rörligt än
någonsin och att jakten på de lägsta löner-
na och de sämsta arbetsvillkoren leder till
en exploatering av människor och miljö.

Den utvecklingen måste vi tillsammans
sätta stopp för. I en värld utan gränser mås-
te vi tillsammans, på ett helt annat sätt än
hittills, ta ansvar för att människor inte
reduceras till handelsvaror. 

För lösningen på sysselsättningspro-
blem kan aldrig vara att löne- och anställ-

ningsvillkoren försämras i industriländer-
na eller blir ännu mindre värda än vad de
redan är i utvecklingsländerna. Ingen kan i
längden ha ett intresse av en produktion
som utförs av tvångsarbetare, eller av barn
som istället borde sitta i skolbänken. Ingen
kan i längden tjäna på att arbetare diskri-
mineras, eller får olika lön för likvärdigt
arbete. Och ingen vinner på att arbetare
nekas rätten att organisera sig, och sluta
kollektivavtal med sina motparter. 

En del säger att vi inom fackförenings-
rörelsen är emot globaliseringen. Det är
fel. Globaliseringen rymmer enorma möj-
ligheter för alla oss som tror på internatio-
nellt samarbete. Men vi vill arbeta för en
globalisering som utgår från allas lika vär-
de och rätt, inte ökade klyftor och in-
skränkta mänskliga rättigheter i arbetsli-
vet. Dessutom är frågan om för eller emot
egentligen inte relevant. Globaliseringen
är ett faktum. Vi kan aldrig, och ska aldrig,
isolera oss från den värld vi är en del av. 

Globaliseringens effekter är inte ödes-
bestämda, människor kan påverka dem.
Med vår nya världsorganisation, IFS, har vi
större möjligheter till det än tidigare. ●

Wanja Lundby-Wedin
Ordförande, LO

Välkomna till det nya numret av LO-Aktuellt. Denna gång ägnar vi
oss åt facket som en global rörelse. Internationalismen har alltid va-
rit självklar för oss i arbetarrörelsen och den blir allt viktigare då vi
ska möta de utmaningar som globaliseringen ställer oss inför.

I en värld utan gränser måste vi till-
sammans ta ansvar för att människor
inte reduceras till handelsvaror”

Wanja Lundby-Wedin, LO

SOLIDARITET
– en starkare 

global kraft
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> 168 miljoner människor över hela världen är organi-
serade i en fri fackförening. Tillsammans utgör de IFS,
Internationella Fackliga Samorganisatonen. 

> 50 miljoner människor, varav många kvinnor och
barn, arbetar i så kallade ekonomiska friozoner. De
flesta av dessa frizoner förbjuder de anställda att orga-
nisera sig fackligt. 

> Varje år mördas människor på grund av sin fackliga
aktivitet. Tusentals avskedas, arresteras, torteras eller
fängslas av samma skäl. 

”Vi räcker ut vår hand till dem som som delar värder-
ingarna om allas lika värde. Men till de krafter vars
verksamhet är exploatering och förtryck, vars arbetssätt
är diktat och maktmissbruk, vars attityd är arrogans, är
vårt budskap att denna utsträckta hand snabbt kan bli
en knuten näve, och att vi inte viker undan från kon-
frontation om konfrontation är vår enda möjlighet.” 
Guy Ryder, ordförande för IFS, i sitt tal vid organisatio-
nens grundande i Wien i november 2006
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Halva jordens befolkning lever i fattig-
dom, det vill säga lever på mindre än två
dollar per dag. Varje år dör 12 miljoner barn
på grund av undernäring och dåligt vatten
innan de hunnit fylla fem år. 80 –100 miljar-
der dollar per år skulle ge alla människor på
jorden tillgång till mat, vatten, bostad, häl-
sovård och utbildning. Det är hälften av
vad de fyra rikaste personerna i världen tjä-
nar per år. Det kan inte vara meningen att
det ska behöva se ut så här, vi måste göra
något.

För sjunde gången anordnades World
Social Forum. Denna gången i Afrika. Temat
var – ”People’s struggles, peoples alternati-
ves”(folkets kamp, folkets alternativ).

Deltagande, konverserande, marsche-
rande, sjungande, dan-
sande, nätverkande, er-
farenhetsutbytande,
samtalande och dröm-
mande. Systrar, bröder,
grannar, kamrater och
kollegor. Fem konti-
nenter, över oceaner,
berg, öknar, floder och
hundrafyrtio länder.
Tillsammans ska vi kämpa för att göra värl-
den bättre för så många som möjligt. 

World Social Forum, WSF,är tänkt att vara
en motpol till World Economic Forum som
hålls i Davos varje år. Istället för att tro att
kapitalismen, den fria marknaden och ”big
business” kan förbättra världen vill wsf att
den rika världens företag och regeringar
ska ta ett större ansvar och på ett direkt sätt
bekämpa fattigdom, sjukdom och miljöför-

störingen. Arrangörerna av WSF vill ha en
rättvisare, hälsosammare och renare ver-
sion av världshandeln.

Vi var en grupp fackligt aktiva som del-
tog i årets wsf. Vår uppfattning är att wsf
inte är emot globalisering och kapitalism
utan bara emot dess negativa effekter. Glo-
baliseringen är inte alltid en vinn-vinnsitu-
ation. Klyftorna mellan rika och fattiga har
fortsatt att öka, det gäller både inom och
mellan länder.

Vad kan vi göra, vad måste vi göra? Först
måste vi inse problematiken med privati-
seringen: uppfattningen att alla varor och
tjänster kan köpas och säljas. Har du inte
förutsättningarna att köpa till marknadens

pris utesluts du. Och det
är okej om det gäller en
bil, men det är inte okej
om det gäller exempelvis
vatten, bostad, utbild-
ning eller sjukvård. Vi
måste börja använda vår
makt som konsumenter.
Vi måste ställa krav på
företagen att de tar

ansvar för under vilka förhållande det vi
köper produceras. Den fria marknaden är
inget tidvatten som lyfter alla båtar, vi mås-
te tillsammans ta krafttag för att förändra
och förbättra världen. 

Vi är nio ungdomar som nu packat våra
ryggsäckar fulla med idéer och inspiration
som vi vill dela med oss av till människor i
våra organisationer och omgivning. Att ha
fått möjligheten att finnas till och vara en
del i det globala arbetet för jämlikhet, jäm-

ställdhet, frihet, rättvisa och solidaritet har
förändrat våra liv för alltid. 

Nya perspektiv behövs verkligen i svens-
ka arbetarrörelsen. I en workshop som
anordnades av dgb, tyska motsvarigheten
till lo, fick deltagarna dela in sig i grupper
efter världsdelar och i ett kollage beskriva
ungdomars verklighet. På Europas kollage
klistrades det in en bild på sniglar som skul-
le symbolisera fackets långsamma reaktion
på globaliseringen och de problemen den
medfört för bland annat de unga. 

ITUC är den globala fackliga sammanslut-
ning. Vi kan inte nöja oss med att organise-
ra oss nationellt vi måste göra det interna-
tionellt. Bra arbetsvillkor är viktigt för sam-
hället oavsett vilket land i världen det än är.
Vi ska inte bara skapa jobb, det måste vara
bra jobb. För att nå målet att förändra vår
värld är vi övertygade om att ituc är ett
mycket bra verktyg. Men det är dock bara
en organisation, i slutändan är det vi, du
och jag som måste vakna och börja mobili-
sera ett starkt kollektiv för att åstadkomma
något större.  ●

Sandra Nilsson & Henrik Tvarnö 
LO Sydost

Nio ungdomar från LO-distriktet i Sydost reste till World Social Forum i
Kenya 2007. De kom hem med ryggsäckarna packade av idéer och in-
spiration som de vill dela med sig av. Här är ett resebrev från dem.

WSF vill få den rika
världen att ta ansvar

“Varje år dör 12 miljo-
ner barn på grund av
undernäring och dåligt
vatten innan de hunnit
fylla fem år.”

– Bildandet av IFS betyder att vi
nu blir en mer samlad och kraft-
full världsorganisation. FFI och
WCL har sedan länge haft sam-
ma grundläggande mål. Då
känns det onödigt med två olika
internationella organisationer. 

Det säger Ann van Laer i den kristna land-
sorganisationen csc/acv i Belgien som
var en av de ledande organisationerna i
World Confederation of Labour, wcl.
Vad menar CSC/ACV då med att de är en kris-
ten Landsorganisation?

– För oss betyder det att vi kommer ur en
kristen och kristdemokratisk tradition. Vår
grundsyn vilar på vad vi kallar en grund-
läggande kristen etik.
Men vi är inte en konfes-
sionell organisation,
man behöver absolut
inte vara troende kris-
ten för att tillhöra
csc/acv. Vi har exem-
pelvis många muslims-
ka medlemmar.

Väl utvecklat samarbete
– Vi har en tradition av trepartssamar-

bete i Belgien, mellan staten, arbetsgivar-
na och de fackliga huvudorganisationer-
na. Inom csc/acv är vi angelägna om att
ha goda kontakter med alla politiska par-
tier, inte bara kristdemokraterna, även
om vi traditionellt och historiskt har stått
närmare dem.

Slå vakt om fackliga a-kassor
Belgien har en relativt hög organisa-
tionsgrad, mellan 60 och 70 procent av
arbetskraften är organiserad i någon av de
tre huvudorganisationerna. Ett område
där de tre facken är eniga är det belgiska
systemet för arbetslöshetsersättning. Det
bygger på samma grund som det svenska
systemet, det vill säga på fackliga a-kassor.
Ann van Laer nickar igenkännande när
hon hör om den svenska regeringens
nedskärningar av a-kassan och planerna
på att göra a-kassan obligatorisk och
koppla loss den från fackets inflytande.

Det finns liknande diskussioner bland
en del arbetsgivare och högerinriktade
kretsar i Belgien. Men vi har en bred enig-
het mellan våra tre fackliga huvudorgani-
sationer att slå vakt om våra fackliga a-
kassor. Det är en oerhört central del i vårt
sociala system i Belgien. ●

Bred enighet
hos facken om
a-kassorna

BELGIEN

BELGIENFACKET I

Den belgiska fackföreningsrörelsen 
har en stark ställning jämfört med
andra mellaneuropeiska länder. Orga-
nisationsgraden är över 60 procent.
Det finns tre olika landsorganisationer
i Belgien, en kristen, en socialistisk
och en liberal. Det kristna facket
CSC/AVC är störst och var en av de dri-
vande organisationerna inom WCL. Det
finns dock sedan länge ett nära samar-
bete mellan de tre landsorganisatio-
nerna, bland annat inom det treparts-
samarbete som etablerats mellan fack-
et, staten och arbetsgivarna.

För sjunde gången anordnades World Social Forum. Denna gången i Afrika. Temat var – ”People’s struggles, peoples alternatives” (folkets
kamp, folkets alternativ).

Ann van Laer

LO-Sydostgänget i Kenya.



– Förlåt att jag inte haft tid förrän nu, du
måste trott att vi inte ville träffa dig. Men vi
har haft väldiga problem med borgmästa-
ren, möten på möten. Lönerna till våra med-
lemmar i kommunen är en månad försena-
de, de har heller inte fått pengar till vare sig
mat eller resor. Lourival Lopes ser trött ut
men är ändå vänlig när han nu slutligen får
tid att ta emot mig. 

Han är ordförande i sindpec, en lokal
fackförening för yrkestekniker i staden Sal-
vador. En mycket stor andel av hans med-
lemmar arbetar på avknoppade företag,
både inom privata och offentliga. Enligt bra-
siliansk lagstiftning förhandlar varje fack-
förening för alla anställda inom sin yrkes-
sektor, även för dem som inte är fackanslut-
na. Lourival beräknar att det finns ungefär
45 000 anställda inom föreningens sektor
men man har bara 2 500 medlemmar.

Extremt svårt för facket
– Det är extremt svårt att organisera våra
medlemmar. När de finns i ett större privat
företag försöker arbetsgivarna till varje pris
hålla dem borta från facket. Vi står utanför

fabriksportarna med
flygblad och försöker
gissa vilka vi förhand-
lar för. På Fordfabri-
ken här får varken vi
eller andra fackföre-
ningar komma in. Vi
får inte komma läng-
re in än besöksparker-
ingen. Det är extremt
svårt att genomföra

omröstningar bland arbetarna på sådana
arbetsplatser. Ibland försöker vi genomföra
möten på parkeringsplatsen men det är
svårt när solen skiner het och ännu värre när
det regnar. Då kommer det inte tillräckligt

med arbetare för att mötets beslut enligt
stadgarna skall bli godkända. Till slut har vi
äntligen kommit på en metod. Vi ställer ut
en urna utanför grindarna och sedan står vi
där i 24 timmar under alla skiften. Vi delar
ut förslagen när arbetarna går in och sedan
får de rösta i urnan när de går ut. Då blir det
ett demokratiskt väl genomfört val, till
exempel när vi ska skriva under ett nytt
avtal.

Avgift: en dagsinkomst
I Brasilien måste alla anställda inom en sek-
tor betala in skatt till fackföreningen inom
deras yrkesområde. Den skall motsvara en
dagsinkomst för arbetarna. Men inte ens då
har företagen inom Lourivals sektor velat
berätta för dem till vilken fackförening skat-
ten går. 

– Går en anställd ändå med i facket får
han också problem. Han anses besvärlig och
riskerar att förlora arbetet. På
samma sätt är det om man
försöker hävda de rättigheter
som är inskrivna i kollektiv-
avtalet. Hellre än att få spar-
ken håller man tyst. Vi kan ta
ett exempel. Ett företag ville
införa en timbank, de anställda skulle kun-
na skickas hem om det inte behövdes den
dagen för att i stället arbeta en lördag eller
en söndag. Facket var emot men företaget
hotade att flytta verksamheten till Rio de
Janeiro om man sa nej. Då röstade de
anställda ja till förslaget av rädsla för att för-
lora jobben. Resultatet har blivit att sjuk-
skrivningarna ökade kraftigt och att många
anställda slutat.

Lourival menar att det var ungefär 1990
som företagen började avknoppa och det
har under åren blivit alltmer populärt. sind-
pec har gjort en beräkning och det verkar
som om lönerna sjunker med ungefär 30
procent när man skapar dessa nya företag.

– Syftet har hela tiden varit att minska de
anställdas inflytande och ta tillbaka de rät-

tigheter vi kämpat oss till. Vi ser också en
annan tendens, om facket blivit för starkt
flyttar företaget till en annan plats. Man
monterar ner alla maskinerna och flyttar
dem till den nya fabriken som formellt sett
är ett nytt företag. Så var det när Ford flytta-
de hit till Salvador. Man fick dessutom
skattefrihet, gratis tomt och andra förmå-
ner. Lönerna var också lägre här än i södra
Brasilien där Ford fanns förut.

Inom det offentliga området finns en
annan problematik. Delstaten Bahia, där
Salvador är huvudstad, har länge behärs-
kats av ett högerparti med rötterna tillbaka
till den brasilianska militärdiktaturen. De
har använt avknoppningen som ett medel
att behålla kontrollen.

– Alla anställningar i offentliga företag
måste utlysas och tillsättas med den bäst
meriterade sökande. Skapar man i stället
avknoppade företag inom det offentliga
företaget kan man i stället anställa godtyck-

ligt. Sådana anställningar är
ett sätt att skapa beroende och
inflytande. Den politiska eliten
bygger relationer och får gen-
tjänster. I en del fall skapas det
till och med ”spökanställning-
ar”, det vill säga folk får lön

utan att arbeta. Det är det här som är grun-
den för korruptionen som är så stor i Brasili-
en. 

Fakturan saltas
Den vanliga gången är att en politiker gör en
beställning till en offentlig verksamhet. Fak-
turan saltas och det uppstår en rejäl vinst
som delas mellan företaget och politikern. I
detta har dessa avknoppade företag en vik-
tig roll för där finns ingen offentlig insyn. 

Brasilien har sedan fyra år en ny president
i fackföreningsledaren Lula. Har inte han
lyckats ändra på detta?

– Lula leder inte en ren vänsterregering,
han har tvingats alliera sig med andra poli-
tiska krafter. Det har blivit bättre men inte

tillräckligt mycket. Det mandat han fick av
folket har ännu inte fullgjorts. Vi anser att
det viktigaste nu är att ställa krav på reger-
ingen, det gäller till exempel att skapa en lag
som förbjuder omotiverade avskedanden.
Detta skulle också underlätta fackets arbete.

I stort sett är Lourival positiv till Lulas
regering men han anser den borde lyssna
mindre på företagen och mer på arbetarna.

– Landet behöver växa och skapa nya
arbetstillfällen. Men vi kan inte kopiera den
kinesiska modellen som några företagare
hävdar, minska lönerna att ta bort förmå-
nerna för att tävla med Kina. Vi vet ju att de
kinesiska arbetarna under svåra villkor för-
söker organisera sig för att få sina rättighe-
ter erkända och höja sina löner.  Vi vet också
att de sociala rättigheterna ifrågasätts i
Europa av regeringar av olika politiska fär-
ger. Arbetare i alla länder måste därför före-
na sig både på nationell och internationell
nivå. 

Viktig kraft
Lourivals fack tillhör cut, den nya radikala
fackföreningsrörelse som växt fram i Brasili-
en och där president Lula var en av grundar-
na. När rörelsen bildades under den brasili-
anska militärdiktaturen fick de stöd utifrån,
bland annat av svenska Metall. För cut har
det internationella arbetet alltid varit vik-
tigt. Man var en av de viktigaste krafterna
bakom det World Social Forum som första
gången genomfördes i den brasilianska sta-
den Porto Alegre 2001 och som blivit en vik-
tig samlingspunkt för folkrörelser från hela
världen. Nästa forum genomförs i januari
2007, för första gången i Afrika, i Kenyas
huvudstad Nairobi

– Håller vi ihop kan vi förbättra våra villkor,
är vi splittrade gynnas bara storföretagen.
Det är detta globaliseringsdebatten handlar
om. Så enkelt är det, hälsa det till facket i Sve-
rige, säger Lourival när vi skiljs åt. ●

Text och foto: Lennart Kjörling
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Brasilien

”Hellre än att få
sparken håller
man tyst.”

Lourival Lopes

Den nya världsorganisationen hade vid
sitt bildande 400 medlemsorganisationer,
allt från Ukrainas lo med sina över elva mil-
joner medlemmar till de 300 medlemmarna
i Vatikanens lo. Huvuddelen av ifs består av

de båda tidigare fackliga internationalerna
ffi, Fria Fackföreningsinternationalen, och
wcl, World Confederation of Labour, men
man har också fått en del helt nya medlems-
organisationer.

Kristen etik
ffi bildades 1949 och har länge varit den
största av de fackliga internationalerna.
Den har bland annat haft lo, tco och saco
som medlemmar liksom landsorganisatio-
nerna i flera stora västländer som Storbri-
tannien, usa och Tyskland.  

wcl bildades redan 1920 och är därmed
den äldsta av internationalerna. wcl är till

sitt ursprung en kristet orienterad facklig
rörelse, med starka rötter bland katoliker i
Latinamerika och Europa. wcl har dock
genom åren tonat ner sin kristna profil och
mer betonat sina rötter i ”kristen etik” än i
kristen tro.

Samma mål
Representanter både från ffi och wcl beto-
nade under kongressen att de båda interna-
tionalerna länge haft samma mål och sam-
ma grundsyn på de globala fackliga frågor-
na. Det fanns ingen mening med att ha två
olika organisationer som arbetade för sam-
ma mål. 

IFS mäktig aktör på den globala fackliga arenan

”Håller vi ihop kan vi förbättra
våra villkor, är vi splittrade
gynnas bara storföretagen”

För CUT har det internationella ar-
betet alltid varit viktigt.

Guy Ryder, nyvald generalsekreterare, IFS

IFS, Internationella Fackliga Sam-
organisationen, är det svenska
namnet på den nya fackliga
världsorganisation som bildades
vid en kongress i Wien i novem-
ber. Med sina 166 miljoner arbeta-
re i 150 länder blir IFS en ny mäk-
tig aktör på den globala arenan.

>>>
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Willy Thys, wcl:s tidigare generalsekre-
terare, betonade vid kongressen det histo-
riska i att världens demokratiska och obero-
ende fackföreningar för första gången
någonsin är enade. Den nya världsorganisa-
tionen blir helt enkelt en starkare global
kraft för sociala förändringar, menade
Willy Thys.

En annan viktig del av den internationel-
la fackliga rörelsen är de branschvisa
yrkesinternationalerna som kommer att ha
ett nära samarbete med ifs. Guy Ryder,
nyvald generalsekreterare i ifs, betonade
under kongressen att samarbetet med
yrkesinternationalerna är viktigt och bör bli
mer systematiskt än tidigare.

Utanför ifs -samarbetet står den i huvud-
sak kommunistiska fackföreningsinterna-
tionalen wftu, World Federation of Trade

Unions. wftu hade starka band med Sovjet-
unionen och för sedan murens fall en tynan-
de tillvaro. Bland dess medlemmar finns
bland annat de regimkontrollerade facken i
Kina, Vietnam och Kuba.

Uppfyller inte kraven
Guy Ryder fick under en presskonferens i
Wien frågan om man försökt att få med
även wftu och dess medlemmar i den nya
fackliga världsorganisationen. Guy Ryders
svar var nej eftersom de flesta av wftu:s
medlemsorganisationer inte uppfyller kra-
ven om en demokratisk och oberoende
fackföreningsrörelse.

Förutom att välja generalsekreterare och
styrelse enades man i Wien om vilka priori-
terade mål den nya världsorganisationen

ska ha i det globala fackliga arbetet. 
Programförklaringen betonar principer-

na om en demokratisk och oberoende fack-
föreningsrörelse vars främsta uppgift är att
utöka och försvara löntagarnas rättigheter
och intressen. Det ska man göra genom ett
stärkt internationellt samarbete mellan
världens fackliga organisationer, globala
kampanjer och ett påverkansarbete gent-
emot globala institutioner som exempelvis
fn:s Arbetsorganisation ilo, Världshandels-
organisationen wto, Världsbanken och
Valutafonden. 

ifs engelska namn är ituc:s, Internatio-
nal Confederation of Trade Unions. Du kan
läsa mer om det nya världsfacket på dess
hemsida: www.ituc-csi.org. ●

Mats Erikson

–Omvärlden måste trappa upp
trycket mot militärregimen i Bur-
ma. Det bästa stödet vi kan få
är att all handel och alla inve-
steringar stoppas. Det är inte
möjligt att ha affärsförbindelser
med Burma utan att direkt eller
indirekt stödja diktaturen. En
sådan internationell solidaritet
är oerhört viktig för oss.

Det säger Maung Maung, generalsekrete-
rare i ftub, den underjordiska fackföre-
ningsrörelsen i Burma.

– Vi vill tacka alla fackliga kamrater
från hela världen som samlats här i Wien.
Vi behöver deras stöd så att omvärldens
tryck på militärregimen kan ökas. Vi mås-
te till exempel hjälpas åt för att sätta press
på de stora internationella företag som
fortfarande samarbetar med juntan.

Svårt läge
– Vi ser redan nu hur regimen är oroad

över det internationella trycket, framför
allt från fn:s Interna-
tionella Arbetsorgani-
sation, ilo. Vi har hopp
om att läget kan för-
bättras genom en ännu
starkare internationell
solidaritet.

ftub representerar
över 1,5 miljoner ut-
vandrade burmesiska
arbetare i Thailand, men har också under-
jordiska fackföreningar i Burma och är
verksam i alla landets större städer. Vid
flera tillfällen har de burmesiska myndig-
heterna attackerat och arresterat dess
medlemmar.  

Tar stora risker
– De som är fackligt aktiva i Burma tar

stora risker. Vi tvingas därför att arbeta
underjordiskt och från Thailand. Vi sam-
lar in bevis för kränkningar av löntagar-
nas rättigheter och för tvångsarbete. Rap-
porterna skickas till ilo och till den inter-
nationella fackföreningsrörelsen, men
regeringens propagandaapparat brukar
kalla oss en landsförvisad terroristgrupp. 

– Juntan fortsätter att med sin militär-
och säkerhetsapparat se till att inget kan
hota militärens makt. De använder rutin-
mässigt tortyr som medel. Militära order
och dekret förbjuder alla former av fria
fackliga organisationer och straffen för
brott mot dessa föreskrifter är hårda.●

De fackligt aktiva
tar stora risker

BURMA

BURMAFACKET I

I Burma är all oberoende facklig och
politisk aktivitet förbjuden och leder
till hårda straff, som fängelse, tortyr
och dödsstraff. FFI har därför länge
uppmanat till internationella sanktio-
ner mot landet. ILO har arbetat hårt
mot det utbredda tvångsarbetet i Bur-
ma och genom förhandlingar sätter
man nu en hård press på regimen. Le-
dare för den samlade demokratiska
oppositionen är Aung San Suu Kyi,
som vann de allmänna val som mili-
tärregimen ogiltigförklarade 1990.
Hon sitter idag i husarrest.

Maung Maung

Brasilien: Inte så glamoröst. Kontoret för den fackliga organisationen är inte beläget i något lyxigt kvarter.
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Kvinnor i Indien har skapat
ett framgångsrikt fack

ID-korten skapar samhörighet. Kantahen Chawda (t v) och hennes arbetskamrater är
stolta över de dokument som är en förutsättning för att de ska kunna ställa krav.

I september i år deltog fackligt
aktiva i fredliga demonstratio-
ner över hela Zimbabwe. De-
monstrationerna attackerades
av regimens polis och flera av
ledarna för Zimbabwes fackliga
centralorganisation, ZCTU,
utsattes för brutal misshandel
och tortyr.

– Sådant hör till vardagen om man är
fackligt aktiv i Robert Mugabes Zim-
babwe, berättar Taphet Meyo och Gideon
Sheko från zctu. Båda är på plats i Wien
för att vara med om bildandet av den nya
internationalen och för att berätta om
den fackliga situationen i Zimbabwe.

Zimbabwe Confederation of Trade Uni-
ons, zctu är Zimbabwes enda fackliga
centralorganisation och har genom åren
lyckats behålla sitt oberoende, men den
utsätts för en hård press från regimen.  

– Situationen för facket i Zimbabwe är
mycket svår just nu. Regeringen skyller
alla svårigheter i landet på oss De ser allt
vi gör som ett politiskt hot, även när vi
arbetar med fackliga kärnfrågor som
löner och arbetsvillkor. Polistillstånd
krävs för att överhuvudtaget ha ett fack-
ligt möte eller en demonstration. Ofta
nekas detta. Och för att vi ska få förhandla
kollektivt krävs först regeringens godkän-
nande. 

Ny politisk ledning efterfrågas
Enligt Zimbabwes regering ska så kallade
arbetskommittéer finnas på landets
arbetsplatser, vid sidan av de fackliga
organisationerna. Kommittéernas uppgift
är bland annat att bedriva förhandlingar
om arbetsvillkoren. zctu hävdar att reger-
ingens syfte med kommittéerna är att
undergräva det lokala fackliga arbetet. 

Sedan länge har zctu hävdat att Zim-
babwe behöver en ny politisk ledning som
kan tackla arbetslösheten och fattigdo-
men. 

– Regeringen måste helt enkelt för-
handla. Man måste ta in oss och hela det
civila samhället i en dialog, säger Taphet
Meyo. 

– Vi är en kampvillig fackföreningsrö-
relse, men vi behöver internationell soli-
daritet. I det sammanhanget är vi besvikna
på många av våra afrikanska bröder som
varit alldeles för flata mot Mugabes kränk-
ningar av de mänskliga rättigheterna. Vi
har dock ett mycket viktigt stöd från
COSATU, Sydafrikas landsorganisation. ●

Attacker mot fackets
demonstrationer
hör till vardagen

ZIMBABWE

ZIMBABWEFACKET I
Dagens Zimbabwe är en polisstat i
ekonomiskt kaos med Robert Mugabe
som en alltmer isolerad diktator. Det
starkaste oppositionspartiet är Move-
ment for Democratic Change, MDC,
som bildats av fackföreningsrörelsen
ZCTU och har dess generalsekreterare
Morgan Tsvangirai som partiledare.
Fackliga rättigheter existerar på pap-
peret men är i praktiken starkt
kringskurna. Personer som ”stör fri-
den, säkerheten eller den allmänna
ordningen” kan dömas till böter eller
till fängelse i upp till tio år. 
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Indien

Deras arbete är att leta bland sopor. Det unika med arbetslagen på soptippen Peraner i Ahmedabad är att
alla är fackligt organiserade.
– På sista tiden har det kommit hit oorganiserade sopletare. De säljer soporna till underpris. Vi vill att de
ska sluta dumpa marknaden och gå med i vårt fack, berättar Kantahen Chawda som ingår i ett arbetslag
med 18 sopletare.
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stad Ahmedabad finns fem soptippar. Den
största är Peraner, ett fält på över en
kvadratkilometer. När jag står på toppen av
det växande sopberget skymtar höga
fabriksskorstenar i morgondiset. Fräna luk-
ter sticker i näsan och vilda hundar nosar i
bråten, utan att ta notis om mig. Himlen är
spräcklig av skränande fåglar, många gla-
dor och gamar. 

– Rovfåglarna är våra vänner. De håller
råttorna borta, säger Kantahen Chawda.

Kantahen Chawda har försörjt sig i 20 år
på att samla sopor. Nästan hela tiden har
hon arbetat på soptippen. 

– Vi letar efter järn, plast, läder och gamla
kläder. Skor är särskilt värdefulla, säger
Kantahen Chawda.

Kantahen ingår i ett arbetslag på 18 sople-
tare, nästan alla är kvinnor. På ryggarna bär
de jutesäckar där de samlar sina skatter. På
kvällen tar de med sig säckarna till uppkö-
pare. Dagsförtjänsten är för det mesta om-
kring 100 rupies, det vill säga ungefär 20
kronor.

– Jag har fyra barn som går i skolan. Jag
oroar mig ständigt för är att jag inte ska ha
råd att köpa skoluniformer, säger Kanta-
hen.

Ställer krav
Det unika med arbetslagen på soptippen är
att de alla är fackligt organiserade. Samtli-
ga är medlemmar i den växande rörelsen
sewa (Self-Employed Womens Associa-
tion). sewa organiserar kvinnor i det vi bru-
kar kalla den informella sektorn, den del av
arbetsmarknaden som är störst i Indien. 

Fackklubben vid soptippen ställer krav på
de stora uppköparna av plast och järnskrot.

– Vi arbetar alltid åt samma uppköpare.
Därför hävdar vi att de också har ett visst
arbetsgivaransvar. Vi kräver att de ska beta-
la in motsvarande åtta procent av vad de
betalar till oss till den offentliga pen-
sionsfonden. Indien förändras och många
barn flyttar till städernas nya industriområ-
den. Vi kan inte räkna med att bli försörjda
av dem när vi blir gamla. Dessutom har allt
blivit så dyrt nuförtiden, säger Kantahen
Chawda.

sewa är visserligen en organisation för
kvinnor inom den informella sektorn. Men
trots detta går den fackliga strategin ofta ut
på att hävda att det råder en form av anställ-
ningsrelation mellan de arbetande kvinnor-
na och uppköpare. Kravet är att uppköpar-
na måste ta ansvar för pensioner och andra
försäkringar. 

Just då kör en bulldozer över soptippen,
den skapar djupa fåror och vänder upp och
ner på soporna. Kvinnorna skyndar fram.
Nya värdefulla sopor kan ha kommit upp till
ytan. De kratsar i högarna med långa kro-
kar. Längst ut på toppen finns en magnet
som drar till sig järnbitar.

– De har krokarna har vi fått av sewa,
berättar en av kvinnorna.

En arbetande fembarnsmor som jag
intervjuar börjar plötsligt leta med handen
innanför sin grova tröja. Så håller hon upp
ett id-kort, utfärdat av sewa. Snart har jag
en hel av ring av kvinnor runt mig som hål-
ler fram sina id-handlingar. Det går inte att
ta miste på stoltheten 

Kantahen Chawda förklarar: 
– id-korten är viktiga för var och en. De

skapar tillhörighet. Men de har också en
facklig betydelse. sewa kan visa uppköpare
och myndigheter exakt hur många kvinnor
som arbetar inom olika delar av den infor-
mella sektorn. Det är en förutsättning för
att kunna ställa krav.

Men när jag frågar Kantahen Chawda
vad hon, i egenskap av ordförande för
sewa-klubben på sopberget, oroar sig mest
för får jag ett svar jag inte räknat med:

– På sista tiden har det kommit hit oorga-
niserade sopletare. Många kommer från
landsbygden och drar runt på olika soptip-
par. De säljer soporna till
underpris för att ta mark-
nadsandelar. Vi kräver att
de inte ska dumpa markna-
den och att de ska gå med i
sewa.

Jag kan inte låta bli att
tänka på Vaxholmskonflik-
ten. Här går den igen, men
bland sopletare. Hur långt
ner man än kommer på den hierarkiska glo-
bala arbetsmarknaden finns nästan alltid en
oro för att några ska utföra jobben billigare
och därmed slå sönder de uppgörelser man
uppnått. 

25 kronor för tio timmar
Min resa i Ahmedabad fortsätter runt på
arbetsplatser med kvinnor som tillhör sewa.
I några utvalda gathörn står kvinnliga bygg-
nadsarbetare och säljer sin arbetskraft per
dag. Att hyra en kvinnlig tegelbärare 10 tim-
mar kostar motsvarande 25 kronor. 

I staden finns också 20 000 kvinnor som
sitter i sina hem och rullar beedis, ett slags
indiska cigaretter tillverkade av rullade
blad. Deras fackliga kamp påminner myck-
et om sopletarnas. Cigarettkungen Jiuray
Beedi köper i princip upp alla beedis för att
sedan sälja dem vidare. Men han vägrar att
ta något anställningsansvar och betalar var-
ken pensioner eller försäkringar för de
arbetande kvinnorna. I flera omgångar har
sewa drivit en process mot honom i den
lokala domstolen. Nu ska tvisten avgöras av
högsta domstolen i New Delhi. Men utgång-
en är oviss. Shakey Roja, som varje dag rul-
lar 5 000 cigaretter i sitt hem säger att det är
tufft att kämpa mot Jiuray Beedi.

– He is a big man. 
På sewa:s huvudkontor frågar jag organi-

sationens vice ordförande, Manali Shah,
vad som gjort sewa framgångsrikt. Med-
lemsantalet har snabbt skjutit i höjden och
idag har organisationen drygt 800 000
medlemmar, även om nästan hälften finns i
delstaten Gujarat. Tidigare i år blev också
sewa medlem i Fria Fackföreningsinterna-
tionalen, en organisation som efter en sam-
manslagning numera kallas ituc (Interna-
tional Confederation of Trade Unions), 

– Vi har jobbat länge och målmedvetet
och väldigt systematiskt. Vi
har exakt kontroll över hur
många som jobbar inom oli-
ka sektorer. Gatuförsäljarna
är till och med nedbrutna i
olika kategorier. Därför kan
vi också formulera väldigt
precisa krav. För att hålla
ordning på statistiken har
våra id-kort varit geniala. 

Sedan lägger hon till att sewa också vun-
nit flera rättsliga tvister. 

– Det har stärkt vårt självförtroende. Våra
medlemmar ser att vi kan åstadkomma
något. 

Något annat väldigt viktigt är att sewa är
en mötesplats för både hinduiska och
muslimska kvinnor. Faktiskt en av de få
organisationer som överträder religi-
onsgränserna i det segregerade Ahmeda-
bad. När delstaten Gujarat brann efter
etniska motsättningar 2002, öppnade sewa
flera fredscenter.

En god dag: 30 kronor
Utanför sewa-kontoret möter jag Laximbi-
er. Hon arbetar med att forsla varor till buti-
ker på små kärror. En god dag kan förtjäns-
ten bli uppåt 30 kronor. Laximbier sitter
med i sewa:s styrelse. Därför fick hon också
nyligen följa med till usa när sewa fick ta
emot ett pris från den amerikanska fackför-
eningsrörelsen afl-cio.

– Jag har skakat hand med Hillary 
Clinton, säger hon självmedvetet. 

Sedan skyndar hon vidare till en 
väntande facklig förhandling. ●

Mats Wingborg

”Vi letar efter
järn, plast, läder
och gamla kläder.
Skor är särskilt
värdefulla.”

– Vi har nått flera viktiga fackli-
ga framgångar den senaste ti-
den. Bland annat fick vi reger-
ingen att dra tillbaka de anti-
fackliga arbetsmarknadslagar
som kungen tidigare försökte
att genomdriva med stöd från
Världsbanken.

Det säger Mukunda Neupane, ordförande
i fackföreningsrörelsen GEFONT i Nepal,
som är en av tre fackliga centralorganisa-
tioner i Nepal.  Alla tre facken är represen-
terade vid IFS-kongressen.

– Vi har tidigare haft en del spänningar
mellan de olika centralorganisationerna,
men de har nu svalnat och vi har på
många områden ett konstruktivt samar-
bete. Globaliseringen kräver helt enkelt
samarbete.

Kampanj mot privatisering
En stor facklig fråga,
utöver kampen för
demokrati och fack-
liga rättigheter, har
varit den omfattan-
de privatiseringsvå-
gen av tidigare stat-
liga företag. Nästan
ett tusental företag
har gått under i köl-
vattnet av de snabba
förändringarna un-

derstödda av Världsbanken. gefont har
drivit en kampanj mot privatiseringen. 

– Världsbanken agerade därmed tvär-
temot råden från såväl  den nepalesiska
fackföreningsrörelsen som den fria fack-
föreningsinternationalen.  Vi uppmanade
Världsbanken att stödja kraven på demo-
krati och respektera den trepartsprocess
som pågick, säger Mukunda Neupane. 

Folkets protester vann
– När kungen trots detta genomförde sina
antifackliga lagar förenade sig den nepa-
lesiska fackföreningsrörelsen med den
övriga demokratiska oppositionen i de
omfattande folkliga protester som ledde
till att kungen tvingades att lämna ifrån
sig makten i slutet av april i år.

– Nu finns för första gången på länge ett
hopp om verklig demokrati och fred i
Nepal. Vi har en demokratisk övergångs-
regering och den maoistiska gerillan har
gått med på att lämna ifrån sig sina 
vapen. ●

För första gången
på länge finns det
hopp om demokrati

NEPAL

NEPALFACKET I

Nepal hör till de fattigaste länderna 
i Asien. I landets fattigaste regioner
har länge pågått ett väpnat uppror
och den maoistiska gerillan kontrolle-
rar ungefär hälften av landets yta. 
Sedan den politiska situationen till-
spetsades har den fackliga aktiviteten
ökat. De fackliga rörelserna utgör vik-
tiga aktörer inom den demokratirörel-
se som tidigare i år lyckades att få ett
slut på diktaturen och ersätta den
med en demokratisk övergångsreger-
ing. Även den maoistiska gerillan del-
tar nu i demokratiprocessen.

Mukunda Neupane

Rovfåglarna är våra vänner, säger sopletarna. De håller råttorna borta.
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Duong Anh är med och bygger 
det nya TV-huset i Hanoi, en topp-
modern 22-våningsbyggnad. Det
vietnamesiska byggfacket gör
säkerhetskontroller, men många
arbetare är tillfälligt anställda och
törs inte ställa krav på säkerhet,
utrustning eller rimlig lön.



Duong Anh lämnade hemprovinsen för att söka jobb i Hanoi. 
Nu arbetar hon sin första dag på ett bygge. Kvinnor har ofta 
tunga jobb och svag ställning i byggbranschen. Byggnads 
samarbetsprojekt i Vietnam riktar sig därför särskilt till kvinnor.

Duong Anh tar tag inågra bräder och bär dem till skräp-
högen. Första dagen som hantlangare var inte så farlig,
säger hon.

– Det var inte så tungt som jag trodde.
Hemma har hon en 17-månaders son som svärmor tar

hand om. Hon vet inte hur länge hon får stanna, hon är
bara tillfälligt anställd. Men bygget, ett nytt kontor för
Vietnams tv, ska bli 22 våningar och det behövs
mycket folk. 

Duong Anh är inte med i facket, man
måste arbeta tre månader för att få bli
medlem. Som tillfällig arbetskraft
omfattas hon heller inte av olycks-
fallsförsäkringen, den gäller bara för
fast anställda.  

Vietnam har upplevt en stark bygg-
boom under senare år. Bostäder, varu-
hus och banker växer upp som svampar i
storstäderna. Just på detta bygge har de
flesta arbetare hjälm och hörselskydd, men som
besökare ser man många byggarbetsplatser som skulle
få håret att vitna på ett svensk skyddsombud.

Cirka 360 000 personer arbetar i byggbranschen, men
endast 150 000 är med i facket. Nguyen Thi Khoan är
fackligt ombud för tv-husbygget .  

– Många statliga byggbolag har privatiserats, och då
är det svårt att behålla arbetarna som medlemmar. Dess-

utom använder företagen ofta tillfällig och outbildad
arbetskraft säger hon.

Byggnadsarbetareförbundets projekt i Vietnam
genomförs i samarbete med Bygg- och Träarbetarinter-
nationalen bwi och det vietnamesiska byggfacket. Man
ordnar bland annat utbildning för fackliga funktionärer i
medlemsrekrytering och jämställdhet. Stödet omfattar

också rättshjälp och annan service till kvinnliga
medlemmar.

– Stödet från Byggnads är mycket viktigt,
säger mrs Hung på byggfacket. Branschen

är i omvandling och vi måste klara av att
organisera medlemmar också i den pri-
vata sektorn. Annars står de utan skydd
och stöd, och kvinnorna drabbas
särskilt hårt.

Christer Wälivaara är ansvarig för inter-
nationella frågor på Byggnads och engage-

rad i Vietnamprojektet.
– Projektet har lett till ett klart förbättrat säker-

hetstänkande, även bland arbetsgivarna, säger han. Vi
ser också att förståelsen för social dialog har ökat.

– Vi har också startat projekt i Ho Chi Min, där privati-
seringen kommit mycket längre. Det finns ett enormt
behov av utbildning och stöd. ●

AGNETA CARLESON

Hela denna bilaga är information från LO. Läs mer på www.lo.se. 9
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Vietnam behöver
forfarande vårt stöd

>LO-TCO Biståndsnämnd hanterar administrationen av det
fackliga biståndet. År 2006  fanns det cirka 250 projekt i ett 
70-tal länder. Projekten är oftast fleråriga.

>LO-TCO Biståndsnämnds verksamhet finansieras huvudsak-
ligen genom anslag från Sida, EU och svensk fackförenings-
rörelse. Budgeten år 2006 omfattade 130 miljoner kronor.

>Stödet går främst till grundläggande facklig medlemsutbild-
ning, utbildning i mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledar-
skap, arbetsmiljö, jämställdhet, globaliseringens effekter
samt hiv/aids.

>Alla förbund inom LO och TCO kan söka bidrag från LO-TCO
Biståndsnämnd för fackliga utvecklingsprojekt. En del projekt
genomförs i samarbete med de internationella fackliga
branschorganisationerna, Global Union Federation. Insatser i
näraliggande länder kan samordnas till regionala projekt,
och på flera kontinenter till globala projekt.

>Flest fackliga projekt finns i Afrika. I Asien är Vietnam den
största mottagaren.

>Det övergripande syftet med det fackliga samarbetsbi-
ståndet är att bidra till fattigdomsbekämping, demokrati,
jämställdhet och välfärd genom en mer rättvis fördelning av
makt och resurser samt att stärka de mänskliga rättigheterna
i arbetslivet.

FACKLIGT UTVECKLINGSARBETEKORTFAKTA

Ny roll för facket med marknadsekonomi och privatisering

Många svenskar har starka minnen av
Vietnamkriget och det svenska engageman-

get mot usas krigsföring. Landet, som till
ytan är cirka 2/3 så stort som Sverige, drab-
bades mycket hårt. Det fälldes fler bomber
över Vietnam under detta krig än över Euro-
pa under hela andra världskriget. Omkring
två miljoner människor dödades, mångdub-
belt fler skadades och den bördiga marken
perforerades av bomber och växtgifter. 

Idag, drygt trettio år efter krigsslutet,
präglas Vietnam av en viss framtidsopti-
mism. Fattigdomen börjar vika, även om
nära 30 procent av invånarna räknas som
fattiga enligt den nationella statistiken och

levnadsstandarden är låg. Men tillväxten
har flera år i rad legat på 8–9 procent, i stä-
derna råder byggboom och allt fler bönder
har råd att byta cykeln mot en Kinatillver-
kad, avgasstinkade men praktisk moped.

Framgångarna inleddes i slutet av 1980-
talet, när regimen gav upp den statstyrda
planekonomin och beslöt om Doi Moi – eko-
nomisk liberalisering med marknadsekono-
mi som ledstjärna. Det blev tillåtet med pri-
vata företag och utlandsinvesteringar, och
sakta men säkert började hjulen att snurra.
Den 11 januari i år befästes den nya linjen

genom Vietnams inträde i frihandelsorgani-
sationen wto.

Vietnam har också tagit ett radikalt grepp
när det gäller de statliga företagen – alla ska
privatiseras till 2010. Det handlar om allt
från små verkstäder, restauranger och hotell
till stora tillverkningsindustrier och banker.
De statliga företagen är ofta överbemanna-
de, har omodern utrustning och en stelbent
ledningskultur. De ska nu konkurrera med
privata investerare på en fri marknad.

I tio år har svensk fackföreningsrö-
relse gett stöd till facket i Vietnam.
Nu behövs det mer än någonsin.
Enpartistaten genomgår en total
förändring, från planekonomi till
marknadsekonomi. Många hoppas
också på demokrati, med facket
som en viktigt drivkraft.

Fortsättning nästa uppslag  >>>
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Fortfarande är majoriteten, 60 procent,
av vietnameserna risodlande bönder med
en markplätt, några höns, en gris och i bästa
fall en vattebuffel. Men andelen bönder
minskar i takt med att industrialiseringen

ökar och väntas om några år ha sjunkit till
cirka 30 procent. 

Bönderna som lämnar sina byar blir arbe-
tare i det Vietnam som nu växer fram, med
stora industriparker, ekonomiska frizoner
och hård konkurrens med låglöneländerna i
regionen. Den vietnamesiska minimilönen
på cirka 420 kronor i månaden är bland de

lägsta i världen och klart lägre än i grannlän-
derna Kina och Kambodja. 

Den stora utmaningen framöver är att för-
hindra en utveckling som under industria-

lismens framväxt i Europa och i många
utvecklingsländer idag, med decennier av
urusla arbetsvilllkor och låga löner för de
inhemska arbetarna. 

Fortsättning från förra uppslaget  >>>
”Sverige är som en god vän. Vi vet att vi kan lita på er.”



Svenska sjukhuset, eller Olof Palme-
sjukhuset som det också kallas, är en stor
anläggning med 35 vårdavdelningar,
öppenmottagning, forskning och utbild-
ning. Sjukhuset är det enda i Vietnam som
är specialiserat på barn och tar emot tar
patienter från hela landet. Som namnet
antyder är sjukhuset en svensk bi-
ståndsinsats. Bygget inleddes 1981 och stö-
det avslutades 1996, men sjukhuset har
fortfarande utbyte med kollegor i Sverige.

Byggnaden i betong är enkel, inred-
ningen likaså, men kompetensen hög och
engagemanget stort. Här utförs allt från
enklare omplåstring till hjärtoperationer
och transplantationer. Sjukhuset har
1050 anställda, varav varav 190 är läkare,
400 sjuksköterskor och de övriga under-
sköterskor och städpersonal.

– Vi har ansvar för 1 000 patienter, men
överbeläggningen är hög. Ofta måste 2–3
patienter dela säng. Dessutom har vi
öppenmottagning med 1 000–1 500 pati-
enter om dagen berättar vicechefen,
kirurgen Khu Dung. 

En lättnad är att sjukhuset numera får
en klumpsumma till drift och löner, och
därmed självständigt kan besluta om hur
verksamheten ska organiseras.Tidigare
var ledningen tvungen att vända sig till
hälsoministeriet för alla beslut. 

En del av intäkterna kommer från pati-
entavgifter. Sjukvård för barn under 6 år
är gratis i Vietnam, men alla andra måste
betala. Det kan bli mycket höga notor för
svårare fall.

– Föräldrarna är oftast fattiga, så vi får

kompromissa om betalningen. Barnen
måste ju få den vård de behöver, säger
fackordföranden Nguyen Thiet. 

– Föräldrarna får betala vad de kan.
Men det drabbar våra löner. Vi vill höja
dem, men det går inte.

Läkare här tjänar cirka 1 100 kronor i
månaden, sjuksköterskor drygt 700,
biträden och städpersonal cirka 580 kro-
nor. De får extra för jourer, men sällan för

övertid. Det finns
helt enkelt inte
pengar till det,
säger fackordföran-
den.

– Men vi vill lära
oss mer om fackligt
arbete. Vårt land
håller på att föränd-
ras, det är så mycket
nytt som händer.

Kommunal och sktf har kurser med
vietnamesiska vårdförbundet vnuhw om
bland annat kollektivavtalsförhandling-
ar, jämställdhet och konfikthantering.
Syftet med stödet är att medlemmarna
ska få till bättre arbetsvillkor och högre
löner. Facket vid Svenska sjukhuset har
ännu inte tagit del av kurserna.  

Sjukvårdsfacket har cirka300 000 med-
lemmar och organiserar all vårdsperso-
nal samt anställda inom medicinteknisk
industri. Den senare gruppen är nu med
om att privatiseras, och det finns också
ett 50-tal privata sjukhus i landet. 

– Det är helt nytt för oss med privatan-
ställda, och helt andra förutsättningar,
säger ordföranden i vnuhw Vu Phuong.

– Privata företag struntar ofta i arbets-
marknadslagarna, och vi måste lära oss
hantera detta. Samarbetet med Kommu-
nal och sktf är ett enormt stöd, de har de
erfarenheter vi behöver.  ●

AGNETA CARLESON

Varför är svensk fackföreningsrörelse
engagerad i fackligt bistånd? Och var-
för i Vietnam? LO-Aktuellt frågade Leif
Håkansson, vice ordförande i LO och
ordförande i LO-TCO Biståndsnämnd.
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ensk facklig kurs

Alla barn som är inlagda på Svenska sjuk-
huset har en anhörig med sig. De anhöriga
övernattar på den smala britsen tillsam-
mans med det sjuka barnet. Personalen
arbetar mycket hårt, men lönerna är låga.
Ett sjukvårdsbiträde tjänar cirka 580 kronor
i månaden och får inte betalt för övertid.

Leif Håkansson: 
”Målet för vårt
stöd är demokrati
och fria fack”

Det fackliga biståndet genom LO-TCO Bistånds-
nämnd omfattar ett 70-tal länder. Varför arbetar
facket med bistånd?

– En viktigt förutsättning för att ett land ska
utvecklas är att det finns demokratiska, själv-
ständiga och jämlika fackliga organisationer
som kan tillvarata de anställdas intressen. 

– I många utvecklingsländer är demokratin
mycket skör, och facket är ofta i händerna på
maktfullkomliga regeringar och partier. Vårt
arbete går ut på att stödja och utbilda demokra-

tiska krafter i facket, och
att öka medlemmarnas
inflytande. 
Vietnam är en enpartistat
med ett statsstyrt fack. Bör
LO och TCO stödja även så-
dana länder?

– Inte självklart. Det
vietnamesiska facket vgcl
ville samarbeta med oss
redan på 1980-talet, när

man fortfarande hade planekonomi och
statsstyrning. Då sade vi nej. Men med införan-
det av marknadsekonomi blev läget annorlun-
da. vgcl visste inte hur facket fungerar i en
marknadsekonomi, och arbetarna löpte stor risk
att bli exploaterade. Då gick vi in med stöd.
Tror du att det svenska fackliga stödet bidrar till att
demokratisera det vietnamesiska facket?

– Jag tror inte – jag vet att det är så! Vi för helt
öppna samtal om behovet av demokratisering
med vgcl. Vi vet också att kurserna om studie-
cirkelmetoden har lett till mycket mer medlems-
aktivitet på basplanet.
Vietnam har inte ratificerat ILOs konvention 87 om
föreningsfrihet.Tar de svenska fackliga representan-
terna upp detta med VGCL?

– Självklart. Det är en viktig uppgift för alla
fria fackliga organisationer att pressa på Viet-
nam om detta. Och jag är övertygad om att Viet-
nam på sikt kommer att skriva under konventio-
nen.
Korruption förekommer i Vietnam. Tror du att det
gäller även det svenska fackliga stödet?

– Stödet handlar ju mycket om att vi är där och
håller i utbildningar, så risken för korruption är
ytterst liten.
Vietnam är på väg att resa sig ur fattigdom. Hur
länge till tror du att landet behöver fackligt och an-
nat bistånd? Regeringen har ju antytt att stödet kan
komma att omprövas.

– Min uppfattning är att Vietnam behöver
stöd långt efter 2010. De riktigt stora utmaning-
arna, både fackliga och för övriga samhället,
kommer när hela den statliga sektorn har priva-

tiserats och mark-
nadsekonomin ska
fungera fullt ut.

– Det finns ett
enormt intresse
bland vietnameser-
na att lära sig om det
nya som händer.
Sverige har ju en

lång tradition av samarbete med Vietnam, och
det innebär att vi har en särställning. Man lyss-
nar på oss, helt enkelt. Därför vore det mycket
olyckligt att avbryta stödet nu, när vi faktiskt är
med och påverkar landet i demokratisk riktning.

– Men vi ska medverka till att stödet effektivi-
seras. Från fackligt håll arbetar vi med samord-
ning av olika aktörer i Vietnam och med EU. Det-
ta ska vi fortsätta med. ●

AGNETA CARLESON

”Vårt arbete går
ut på att stödja
och utbilda
demokratiska
krafter i facket”

Svenska sjukhuset i Hanoi är Vietnams
enda barnsjukhus och alltid överbelagt.
Men det finns inga pengar till övertids-
ersättning. Det lokala facket hoppas på
utbildning med stöd av Kommunal och
SKTF, som samarbetar med det vietna-
mesiska sjukvårdsfacket.

Leif Håkansson, LO

Nguyen Thiet

Det handlar också om demokratin.
Många vietnameser hoppas att den eko-
nomiska utvecklingen också ska leda till
demokrati, debatten pågår om än försik-
tigt. Hittills har enpartistaten med kom-
munistpartiet som enda tillåtna parti,
mediacensur och politiska fångar över-
levt. Men andra värden – och världar –

tränger sig på, med hjälp av biståndsin-
satser, internet, ökat resande och en
ständigt ökande turistström. 

Sverige har ett särskilt mandat att ock-
så ta upp för regimen känsliga ämnen
som demokrati och fria fackföreningar.
Sveriges engagemang under Vietnamkri-
get och det omfattande svenska bi-

ståndet är väl känt, och Olof Palme är en
hjälte även bland dagens unga.

– Sverige är som en god vän, säger
både partitrogna och regimkritiska viet-
nameser. Vi vet att vi kan lita på er. Vi
hoppas att ni kommer fortsätta att finnas
här. ●

AGNETA CARLESON



Det finns för närvarande fem fackliga projekt i Vietnam ge-
nom LO-TCO Biståndsnämnd. Huvudingrediensen i samtliga
projekt är utbildning av fackliga företrädare på olika nivåer.
Svenska fackliga representanter genomför utbildningen på
plats i Vietnam. Vietnamesiska fackliga representanter besö-
ker också Sverige för utbildning och studiebesök.   

De svenska facken har tagit initiativ till en samordnings-
grupp för fackliga frågor där bland andra ILO-kontoret i Viet-
nam, de norska, danska och australiensiska facken samt viet-
namesiska huvudorganisationen VGCL ingår.

LO, TCO och flera av deras förbund samt den vietna-
mesiska landsorganisationen VGCL
Mål: att utveckla VGCL’s förmåga att leverera service
till anslutna fackliga organisationer och deras med-
lemmar. Specifikt koncentreras projektet till att stöd-

ja uppbyggnaden av VGCL’s utbildningsorganisation samt ut-
bilda studieorganisatörer på regional nivå. Inom ramen för
projektet har också moderna studiematerial om studiecirkel-
metoden, fackligt ledarskap samt kollektivavtal och förhand-
ling tagits fram.

Svenska Lärarförbundet, National Education Union
of Vietnam, NEUV och Australian Education Union,
AEU.
Mål: Att öka kunskapen bland fackliga företrädare
om hur en demokratisk fackförening fungerar. Pro-

jektet riktar särskilt in sig på skolor i Vietnams otillgängliga
och fattiga ö-och bergsområden. Här är det ofta flera mil mel-
lan byskolorna och de unga lärarna arbetar på roterande ba-
sis. Kunskapen om facket är mycket liten och det svårt att få
kontinuitet i det fackliga arbetet. 

FACKLIGA PROJEKT I VIETNAM
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Maskinparken är lite gammaldags.Arbetar-
na har inte hörselskydd trots att bullret är
öronbedövande, och inte hjälm. Men i övrigt
skulle en svensk pappersbruksarbetare säkert
känna igen sig på papperstillverkningen i Bai
Bang. Lamporna på de datoriserade övervak-
ningsmaskinerna glimmar, stora truckar frak-
tar pappersrullar över cementgolvet, några
arbetare tar paus vid utgången.

Men när det gäller lönen är skillnaden
avgrundsdjup. Här tjänare en utbildad arbe-
tare 1 500– 2 000 kronor i månaden, vilket är
högst i branschen. 

Bai Bang har idag drygt 2 200 anställda,
varav cirka 1 800 arbetare. Ungefär en tredje-
del är kvinnor. 

– Det är bra att arbeta här. Lönen är ok,
facket ordnar massor av fritidsaktiviteter och
ledningen behandlar oss väl, säger Vu Thi
Hoa, funktionär i fackets kvinnokommitté.

Även kvinnor har de
tunga jobben, som är de
bäst betalda. 

– Vi är lika starka som
männen och vill tjäna
lika mycket som de gör.

Pappersbruket omfat-
tar ett stort område med
massa-, kemikalie- och
papperstillverkning, kon-
tor, bostäder, hotell och
ett museum över Bai

Bangs framväxt. Unga, brunbrända svenskar i
70-talsfrisyrer ler från gamla fotografier och
på en stor förstoring ses Olof Palme med Viet-

nams dåvarande Moskvaambassadör Ngyuen
Tho Chan vid dennes Sverigebesök 1968. 

Att Sverige har bidragit till att förverkliga
pappersbruket undgår ingen, här finns gott
om svensk-vietnamesiska minnsesmärken
och både arbetare och chefer påminner gång
på gång om svenskarnas insats.  

Nu står Bai Bang inför en ny utmaning, och
där man också efterfrågar svenskt stöd.
Senast 2010 ska Bai Bang privatiseras, vilket
innebär en totalt förändrad roll för facket.
Några av de fackliga funktionärerna har del-
tagit i en kurs med svenska if Metall och sif
som arrangörer om hur facket arbetar på pri-
vatägda företag 

– De berättade bland annat om förhand-
lingsteknik, konfliktlösning och kollektivavtal
berättar Phan Xuan, från vietnamesiska
Metall. Och hur man rekryterar medlemmar, i
statliga företag är medlemskap obligatoriskt.

Än så länge fungerar allt ”som vanligt” på
Bai Bang. Facket ingår i företagsledningen,
företräder Partiet och ser som sin uppgift att
motivera arbetarna att uppfylla produktions-
planen. Det är svårt att företställa sig hur det
blir sedan, kanske med utländska ägare, hår-
dare konkurrens och högre vinstkrav. 

De svenska fackliga erfarenheterna av att
arbeta i en marknadsekonomi är oerhört vik-
tiga att ta del av, betonar de fackliga företrä-
darna. Det gäller allmänt i Vietnam, men all-
deles särskilt på Bai Bang med den anknyt-
ning till Sverige som redan finns.

– Men det blir problem om man enbart
utbildar oss i facket, säger någon. 

– Även partifolk och chefer behöver lära sig
om fackets roll i en marknadsekonomi, så att
de förstår hur det nya samhället fungerar.
Därför bör utbildningen omfatta även dem.

Bai Bang är ett av Sveriges mest kontrover-
siella biståndsprojekt som till slut blev en
framgång. Idag är pappersbruket Bai Bang

Vietnams ledande pappersproducent och
exporterar till bland annat USA. 

Det var 1972, när Vietnamkriget pågick för
fullt, som Sverige beslöt att stödja Vietnam
med ett pappersbruk. Det förlades till Bai

Bang, en liten by
cirka 12 mil på
knaggliga småvä-
gar från Hanoi.
Som mest arbeta-
de nära 600
svenskar här med
att leda arbetet
och få igång

anläggningen. Problemen var enorma – brist
på el, material, utrustning, svåra transporter
för att nämna några, och mycket fick bäras
och byggas för hand. 

Bruket invigdes 1982, och 1996 lämnade
den siste svensken Bai Bang. Olyckskorparna
menade att vietnameserna inte skulle klara
att driva bruket själva, men fick fel. Idag är Bai
Bang en storkoncern med bland annat 16
skogsbolag, kraftbolag, pappersbruk, kemi-
kalietillverkning och skola. 2006 gick Bai
Bang samman med Vietnam Paper Coopera-
tion och bildade koncernen vinapaco. 

Kapaciteten är 100 000 ton papper/år. Cir-
ka 30 procent går på export till bland annat
Australien, Singapore och usa. Pappret till-
verkas av bambu, eucapyptus och accacia.

1998 gjordes en omfattande utvärdering av
Bai Bang som biståndsinsats. Den visade att
projektet hade varit mycket lyckat och att alla
mål som ställts upp hade uppnåtts. ●

AGNETA CARLESON

Arbetarna på Bai Bang
hoppas på svenskt
fackligt stöd
Senast 2010 ska det statliga pap-
persbruket Bai Bang privatiseras.
Det innebär en helt ny roll för det
lokala facket, som hoppas på stöd
från svenska förbund för att klara
övergången.

TEMA:

FACKET

GLOBALT

”Vi är lika starka
som männen
och vill tjäna
lika mycket som
de gör.”

LO.SE

FACKLIGA STUDIECIRKLAR
Läs mer om fackliga studiecirklar i 
Danang på LOs hemsida www.lo.se.

Vu Thi Hoa

Pappersbruket Bai Bang startade
som ett svenskt biståndsprojekt
1972. Syftet var att stödja produk-
tion av skolböcker, tidningar och
annat material, och därmed bidra
till demokrati och utveckling i lan-
det. Efter en svår inkörningsperiod
blev Bai Bang en framgångssaga,
och företaget är idag Vietnams
ledande pappersproducent.



IF Metall och Vietnam Textile and Garment Union,
VGTU.
Mål: att genom studiecirklar och möten på arbets-
platsnivå öka kunskapen hos fackföreningar inom
textil- och konfektionsindustrin om fackets roll i en

marknadsekonomi, samt att stödja utvecklandet av demokra-
tiska arbetsrutiner och en demokratisering av organisationen. 

Kommunalarbetarförbundet, Fackförbundet ST,
SKTF, Internationalen för Stats- och Kommunalan-
ställda PSI, samt de vietnamesiska fackliga orga-
nisationerna VNUHW och VPSU
Mål: att bidra till bättre arbetsvillkor och högre lö-

ner för kvinnor och unga medlemmar genom ökad kunskap
och kompetens hos förbundet inför förhandlingar. Också att
öka antalet kvinnliga förtroendevalda genom att påverka atti-
tyden till jämställdhet inom förbundet.

Byggnadsarbetareförbundet, Bygg- och Träarbetar-
internationalen BWI samt vietnamesiska byggfack-
et VNUBW/NRUWF
Mål: Få fler medlemmar genom stöd till utbildning
av organisatörer på arbetsplatserna. Också stöd till

rättshjälp och service riktad till kvinnliga medlemmar i för-
bundens medlemsstöd. 25 procent av deltagarna i projektets
samtliga aktiviteter ska vara kvinnor.
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Facket i Vietnam är uppbyggt efter traditio-
nell kommunistisk modell och utgår från att
staten är enda arbetsgivaren. Eftersom sta-
ten anses representera hela folket ser man
ingen intressekonflikt mellan anställda och
arbetsgivare, och på arbetsplatserna ingår
facket i ledningen. Parterna anses ha ett
gemensamt intresse av att produktionen och
ekonomin fungerar och att lagarna efter-
levs, och problem som uppstår ska lösas i
samförstånd.

På de statliga företagen är normalt alla
med i facket och betalar en procent av lönen
i avgift. Löner fastställs vid årliga möten
mellan fack och ledning och justeras efter
hur väl företaget har uppnått de fastställda
produktionsmålen. Korruption förekom-
mer, till exempel att underlydande betalar
en del av sin lön till chefen för att få förmå-
ner eller behålla jobbet. Korruption är all-
mänt ett stort samhällsproblem och diskute-
ras numera tämligen öppet.   

Viktiga fackliga uppgifter är att motivera
arbetarna att uppnå de fastställda produk-
tionsmålen, se till att arbetsmarknadslagar-
na efterlevs och föra ut partiets politik. 

Denna ordning, som majoriteten av de
vietnamesiska fackliga företrädarna är
marinerade i, har trots sina stora och uppen-
bara brister inneburit ett visst skydd för de
anställda.  De statliga företagen har i stort
sett följt de lagar som gäller och tagit viss
hänsyn till krav och behov bland arbetarna.

Med en växande privat sektor ställs helt
andra krav på facket. Nu måste man klara av
att hantera intressekonflikter mellan an-
ställda och arbetsgivare, teckna kollektivav-
tal och att företräda, inte uppfostra, de an-
ställda. Och det behövs, många av de företag
som nu växer upp vill mer än gärna profitera
på den rekordbilliga vietnamesiska arbets-
kraften. Andra områden där facket måste
utveckla sitt kunnande är till exempel kring
ekonomi, kompetensutveckling och social-
försäkringar.

Och man måste lära sig att rekrytera med-
lemmar och skapa engagemang på arbets-
platserna. Idag är få i den privata sektorn
med i facket. De flesta som jobbar vid stora
multinationella industriparkerna har alltså
ingen organisation som kan företräda dem i
lönetvister och andra konflikter.

Strejker förekommer, de flesta på stora
utlandsägda företag. Strejkerna orsakar

störningar i produktionen och oroar därför
både investerare och regeringen. Chang Hee
Lee på ilo:s kontor i Hanoi har studerat
strejkerna och menar att de flesta beror på
att arbetsgivarna inte har några bra kanaler
till de anställda.

– Om det fanns fackföreningar och kon-
fliktlösningsmodeller skulle de flesta kon-
flikterna lösas direkt. De anställdas krav är
oftast legitima. Företagen måste inse att bra
fackföreningar gynnar dem också. ●

AGNETA CARLESON

Privatanställda 
medlemmar förändrar 
facket i Vietnam
I planekonomins Vietnam bestämde kommunistpartiet över facket, 
företagen och folket. Med marknadsekonomi, utlandsinvesteringar och
privata företag blir rollerna annorlunda. LO-TCO-biståndet hjälper fack-
et att klara omställningen. Sida-biståndet som kanaliseras via LO-TCO
Biståndsnämnd hjälper facket att klara omställningen.

VIETNAMMER OM

>Statsskick: socialistisk republik, i reali-
teten diktatur
> Invånare: Cirka 85 miljoner. Landet är
mycket tättbefolkat med 253 inv/km2

>Språk: Vietnamesiska enda officiella
språket, men många minoritetsgrupper
har egna språk
>Religion: huvudsakligen buddism
>Förväntad livslängd: 70 år
>BNP/invånare: 2 745 dollar/år, knappt
20 000 kronor
>Fackliga rättigheter: Facket är en del av
kommunistpartiet, fria fackföreningar är
förbjudna. Huvudorganisationen Vietnam
General Confederation of Labour, VGCL,
har 17 medlemsförbund. Medlemskap är
obligatoriskt i statlig verksamhet och av-
giften dras på lönen. I den växande priva-
ta sektorn är anslutningsgraden mycket
låg. 

Strejker är förbjudna i statlig och of-
fentlig verksamhet. ”Vilda strejker” före-
kommer, särskilt i den privata sektorn.
Staten hanterar strejkerna med viss tole-
rans, och det är ovanligt med repressalier
mot arbetarna. 

Hjulen snurrar allt fortare i Vietnam. Men fack-
et har inte hittat sin roll i den nya ekonomin.     
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BTI, Byggnads- och Träarbetarinternatio-
nalen bildades i december 2005 då den
internationella federationen för bygg-
nadsarbetare gick ihop med träar-
betarnas international. bti
representerar omkring 350
fackförbund med tillsam-
mans tolv miljoner med-
lemmar i 135 länder.

– Vår roll är väldigt kon-
kret, vi jobbar ofta direkt
på arbetsplatserna, säger
Anita Normark. Det handlar
om förhandlingar, ar-
betsmiljö och i vår bransch arbe-
tar vi också mycket för att minska
barnarbete.

Byggnads- och Träarbetarinternationa-
len försöker inte påverka enbart nationellt
utan också på världsnivå inom vissa områ-
den.

– Vi går på Världsbanken för att förbättra
upphandlingsregler utifrån våra medlem-

mars bästa. När Världsbanken respekterar
ilo-reglerna påverkar det olika nationer att

godkänna dessa regler. Det är ett verktyg
för oss att sedan förmå företag

som är aktiva i enskilda länder
att respektera reglerna.

Men som alltid har bti:s
arbete en direkt koppling
till  medlemmarnas situa-
tion på arbetsplatsen.
Oavsett om bti arbetar på
global nivå gentemot

internationella organisa-
tioner och organ som Världs-

banken eller på nationell nivå
är deras mål alltid att förbättra vill-

koren för den enskilde arbetaren.

Arbetsmiljöfrågor prioriterade
– Avtalen med Världsbanken eller med oli-
ka länder bygger på ilo:s regler. Vi följer
upp ilo-reglerna i de länder där vi har orga-

niserade medlemsförbund. Vi ska inte göra
något som våra medlemmar inte har nytta
av på arbetsplatsen, säger Anita Normark.

Arbetsmiljöfrågor är ett prioriterat områ-
de för Byggnads- och Träarbetarinternatio-
nalen.

– Vi är den globala organisation som job-
bar hårdast mot asbest, säger Anita Nor-
mark.

Fortfarande är asbest ett stort problem
för människor inom byggnadssektorn.
100 000 människor dör på grund av asbest-
relaterade sjukdomar varje år.

– Vi arbetar mycket gentemot den kana-
densiska regeringen som tillåter arbete
med vit asbest. De säljer den till u-länder
och de producerar asbesten där också. Vi
försöker visa på att det finns andra alterna-
tiv än asbest, berättar Anita Normark.

ITUC sätter press
ituc, den Fria Fackföreningsinternationa-
len däremot, verkar inte direkt på arbets-
platserna men fyller en viktig funktion för
det fackliga arbetet över hela världen på
andra sätt, menar Anita Normark.

– ituc är viktig för den sätter press på
policynivå på internationella organ. Dessa
riktlinjer har vi till hjälp för att kunna påver-
ka företag och regeringar som inte stödjer
arbetsmiljöfrågor och arbetares rättigheter.
ituc för också vår talan gentemot wto och
fn. ituc:s uppgift är att hålla koll på att reg-
lerna sätts och att de tillämpas. Sedan ser vi
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TEMA:

FACKET

GLOBALT

– Det som hänt i Colombia visar
hur viktig den internationella
fackliga enheten är. Vi behöver in-
ternationell solidaritet. Därför har
vi valt att bli medlemmar i IFS.

Det säger Carlos Rodrigues, generalsekre-
terare i cut, en av de största fackföre-
ningsrörelserna i Colombia. cut har tidi-
gare stått utanför både ffi och wcl men
är medlemmar i den nybildade världsor-
ganisationen. 

Colombia har länge präglats av hårda
strider mellan högermilis och vänster-
gerilla och har länge varit ett av världens
farligaste länder för fackligt aktiva. Carlos
Rodrigues berättar om systematiskt våld
och återkommande trakasserier mot
fackligt aktiva.

Mord utreds inte
– Många av kränkningarna förblir ostraf-
fade och många mord utreds inte. Att-

ackerna läggs ovan-
på de lidanden som
orsakas när företag
läggs ner, omorgani-
seras eller går sam-
man och när frizo-
nernas ”maquilado-
ras”, sammansätt-
ningsfabriker, flyttas
och arbetsgivare och

beväpnade höger-
grupper tar till anti-

fackliga strategier. 
Myndigheterna hävdar ofta att våldet

mot fackliga aktiva är en följd av inbör-
deskriget i landet, mellan högermilisen
och vänstergerillorna, och inte ett syste-
matiskt våld direkt riktat mot arbetare
och deras organisationer. 

– Visst drabbas många av det våld som
inbördeskriget för med sig, men det finns
också ett annat mönster. Går man igenom
alla de kränkningar som skett och sker ser
man tydligt att de inträffar i samband
med arbetslivskonflikter. 

Världens ögon på sig
– Vi har också lite större hopp om framti-
den idag, sedan trepartsöverenskommel-
sen i somras mellan oss, arbetsgivarna
och regeringen. Vi har också ett viktigt
stöd från ilo.

– Nu är det upp till regeringen att visa
att man menar allvar. De vet att de har
världens ögon på sig. ●

Nytt avtal ger
hopp om slut
på våldet

COLOMBIA

COLOMBIAFACKET I
Colombia är ett av världens farligaste
länder för fackligt aktiva. Under 2005
mördades sjuttio personer på grund
av sin fackliga aktivitet. Det är något
lägre än tidigare, men samtidigt har
antalet trakasserier av fackligt aktiva
ökat. Colombias myndigheter har
dock utsatts för ett hårt tryck från
bland annat ILO och från såväl FFI
som WCL. En trepartsöverenskommel-
se i somras, mellan regeringen, ar-
betsgivarna och de fackliga huvudor-
ganisationerna har gjort att hoppet
om framtiden har ökat.

Uppdrag: Förbättra
villkoren för varje
enskild arbetare

Carlos Rodrigues

De fria fackföreningarna världen över samverkar i den globala konfe-
derationen ITUC. Samtidigt är de flesta nationella fackförbund med i
internationella fackliga branschorganisationer.
Är inte det dubbelarbete – att göra samma sak på två ställen?
Inte alls, menar Anita Normark som är generalsekreterare för BTI,

Byggnads- och Träarbetarinternationalen.
– Det är stora skillnader i våra uppdrag, säger hon.

Tycker inte du heller att det är OK att de som har makt och
kapital använder globaliseringen som ursäkt för att kunna för-
sämra villkoren för arbetstagare båda nära och långt borta? Att
de mångas människovärde krymper till förmån för fåtalets
ökade förmögenheter? Att allt inte kan vara till salu? Tillhör du
de som vet att det går att förändra och att vi tillsammans kan
skapa en mer rättvis värld? 

Häng då med till Brunnsvik den 15–17 juni 2007. Då är det
dags för LO idédebatts, ABFs och Attac-rörelsens gemensamma
sommarläger. För sjätte året i rad samlas aktiva inom facket
och Attac på Brunnsviks folkhögskola för att diskutera globala
frågor och lära av varandra. Arbetsnamnet för sommarens läger
är ”Globalisering underifrån”. 
Arrangörer: LO idédebatt, Attac Sverige, ABF och Brunnsviks 
folkhögskola.

EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG 
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Han var 17 år när han första gång-
en fängslades för sina åsikters
skull. Nu är Siro del Castillo 63
och har ägnat sitt liv åt att arbeta
för en fri fackföreningsrörelse, nå-
got som är olagligt på Kuba.

– Jag är inte emot revolutionen och allt
det positiva som den fört med sig, till
exempel på det sociala området. Min släkt
arbetade för det gamla kubanska kommu-
nistpartiet. Men när vi möts idag säger de

flesta – ”jag har trott
på det här hela mitt
liv, vad ska jag tro
på nu”?

De fackligt aktiva
som finns på Kuba
nekades utresetill-
stånd för att kunna
besöka ituc:s kon-
gress. Siro del

Castillo är en av få
kubaner i Wien.

Efter en tid i tvångsarbetsläger på 1970-
talet tvingades han lämna Kuba och lever
idag i Miami i usa. 

Alla sorters människor
– Förr var de flesta kubaner som bodde
här Batista-anhängare. Idag finns här alla
sorters människor, säger Siro. 

Den viktigaste fackliga uppgiften på
Kuba är, enligt Siro, att arbeta för mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet, att de anställ-
da ska få rätt att bilda fria och oberoende
fackliga organisationer. En annan central
facklig fråga är arbetsförhållandena på de
kubanska företag som regimen sålt ut till
europeiskt och amerikanskt kapital:

– Där tillåts ingen facklig aktivitet över-
huvudtaget. Kubas regering ägnar sig åt
statlig neoliberalism. Anställdas rättighe-
ter säljs ut för att staten ska tjäna pengar.

Påverkas inifrån
Siro del Castillos organisation cutc har
tillhört den kristna fackföreningsinterna-
tionalen wcl och är nu associerade med-
lemmar i ituc. Siro är dock också medlem
i det regeringskontrollerade facket ctc
för att försöka påverka inifrån.

– Det finns en yngre generation, i ctc
och i kommunistpartiet som är mer prag-
matisk och beredd att lyssna. Historien
visar att öppenhet och dialog hjälper, inte
isolering. Vi tycker att Bush Kuba-politik
är fel. Jag har inte gett upp hoppet om en
demokratisk förändring på Kuba. ●

Fria
fackföreningar
helt förbjudna

KUBA

KUBAFACKET I
Kubas regering erkänner bara en
facklig organisation, Central de Tra-
bajadores Cubanos (CTC). Dess
huvuduppgift är att föra ut regerin-
gens politik till arbetsplatserna. Obe-
roende fackligt aktiva blir periodvis
gripna, hotas med åtal och tvingas i
exil. Det finns ingen föreningsfrihet,
inga reella kollektiva förhandlingar
och ingen laglig strejkrätt. Enligt re-
geringen finns det inget behov av
strejker ”eftersom myndigheterna all-
tid lyssnar på de officiella fackliga or-
ganisationernas krav”.

till att dessa regler följs i våra branscher.
Branschorganisationer som bti behöver

också ituc som en paraplyorganisation vid
kampanjer, som en samlande kraft.

– Den fackliga världsorganisationen fun-
gerar som ett uppsamlande paraply och
koordinator vid stora kampanjer. Tack vare
den kan vi tillsammans gå in med större
kraft. ituc tar huvudansvar för kampanjer
och vi för ner kampanjerna till golvet.

Det globala samarbetet inom facket är
nödvändigt inom bygg- och träbranschen,
påpekar Anita Normark.

– Idag räcker det inte att jobba på Europa-
nivå. Världen är för integrerad.

Globala riktlinjer
Inom byggbranschen är det många arbetare
liksom företag som jobbar mellan olika län-
der. ituc är med och tar fram globala riktlin-
jer för hur avtal ska följas när företag och
dess arbetare flyttas mellan olika länder.

Det finns många problem.
– Det handlar om ren slavhandel i en del

fall och i byggbranschen finns mycket barn-
arbete.

Ett land som bti engagerat sig i är Indien
där många barn arbetar inom  stenbrott.

– Barnen knackar sten i brotten. De
använder inga maskiner till det där.

bti har gett stöd till byggfacket i Indien för
att bygga skolor och lärt dem förhandla.
Genom att de lokala byggfackens avdel-
ningar lärt sig att förhandla bättre har för-

äldrar fått högre lön och då inte längre
behövt barnens lön.

– Föräldrarna är jättestolta över att kunna
låta barnen gå i skola. Vi har fått bort 10 000
barn från barnarbete genom vårt projekt i
Indien. Nu ska vi försöka använda samma
modell i Bangladesh och i Nepal.

Anita Normark började arbeta inom
Byggnads i slutet av 1970-talet i och har varit
ordförande i Nordiska bygg- och träfedera-
tionen. Att en kvinna arbetar i toppen på en
bransch som bygg- och trä är inte så ovan-
ligt, menar hon.

– Vi har en hel del kvinnor inom våra
medlemsförbund, speciellt inom träin-
dustri. I Asien är många kvinnor som arbe-
tar på byggarbetsplatser. Det vanliga är att
kvinnor bär byggmaterial.

Anita Normark ser det som en nödvändig-
het att facken världen över agerar tillsam-
mans i olika sammanhang, som inom bti
och ituc.

– Vi måste prata ännu mer om hur vi kan

arbeta tillsammans. Men vi måste komma
ihåg att fokus måste vara på arbetsplatserna
och arbetsmiljön.

Ny teknologi viktigt redskap
Anita Normark berättar att de ofta använ-
der digitalkameror när de samlar in under-
lag i kampen för bättre arbetsmiljö och att
de idag kan agera så mycket snabbare med
hjälp av Internet och mobiltelefoner.

– Tekniken idag underlättar så att vi väl-
digt snabbt får information när någon har
problem. Vi skapar nätverk och det är lätt att
kommunicera. Ny teknologi har hjälpt oss
att göra världen mindre och vi får snabbt
reda på när något händer och kan agera
direkt.

Byggnads- och Träarbetarinternationa-
lens hemsida: http://www.bwint.org/ ●

Text och bild: Rosemari Södergren

Siro del Castillo

”Vi för ner
kampanjerna
på golvet”

Anita Normark började arbeta inom Byggnads i slutet av 1970-talet och är idag generalsekre-
terare för byggnadsarbetarnas världsorganisation.

Du som är fackligt aktiv: Deltagande, logi och resa Stockholm-
Brunnsvik tur och retur är kostnadsfritt för dig som är medlem i
ett LO-förbund. 

Vill du veta mer? 
Kontakta Heli Kärkkäinen eller Birgitta Ekstam på LO idédebatt 
Tel: 08-796 25 00 
E-post: heli.karkkainen@lo.se   birgitta.ekstam@lo.se 

Sommaren 2006 diskuterades bland
annat villkoren för arbetare i Kina och
utvecklingen i Brasilien. I mindre
grupper fanns möjlighet att planera
fortsatt samarbete mellan fackligt akti-
va och ”Attacare” lokalt. Och inte minst
fanns tid till trevligt umgänge. 

SOMMAR-
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GLOBALISERING

UNDERIFRÅN



Global Respekt
Grundkurs i globalisering och
mänskliga rättigheter

Redaktör: Anna-Lena Lodenius

Hur har arbetaren det som tillver-
kat dina sportskor? Hur kan det
komma sig att det fortfarande
förekommer slaveri och tvångsar-
bete i världen? Varför mördades
70 fackligt aktiva i Colombia
2005? Vad handlade bråket kring
de lettiska byggjobbarna i Vax-
holm egentligen om?

Sådana frågor diskuteras i
boken Global Respekt. Glo-

bal Respekt är ett projekt
som handlar om makt
och demokrati, fattig-
domsbekämpning och
mänskliga rättigheter.
Särskilt betonas rät-
tigheter i arbetsli-
vet, som att arbeta
fackligt för bättre
arbetsvillkor.  ●
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Ekonomisk teori har aldrig sagt att alla  vinner på ökad glo-
balisering, utan att vinnarna kan kompensera de som kommer
sämre ut. Men att kunna göra är inte detsamma som att också
göra. Arbetarnas rättigheter har aldrig kommit till av godhet
utan genom att människor slagit sig samman för att kräva
dem. Kampen att ens få bilda fackföreningar förs fortfarande.
Det är fler länder som inte skrivit på ilo:s konvention om rät-
ten att bilda fackföreningar än som förbjuder barnarbete. 

Konsumentmakt ska inte underskattas och behövs i det
outsinliga arbetet för en bättre värld. Den har bidragit till att
barnarbetet i världen har minskat och att företag som HM och
Indiska gör egna kontroller av sina leverantörer och under-
leverantörer en gång om året eller så. Det är väl bra. Men om
man vänder på steken, vad skulle du själv föredra? Att det
kom någon från Kina och kollande om arbetsgivarens ensi-
digt bestämda regler följs på arbetsplatsen? Eller att du och
ditt fack förhandlar om ett kollektivavtal vars efterlevnad kan
kollas varenda dag? 

Den starkaste motkraften mot marknaden är den fackliga
organiseringen. Det är därför fackligt aktiva misshandlas och
mördas i Colombia och företag som amerikanska Walmart
har en strategi för att strypa varje tendens till facklig aktivitet.
Hur stort hotet är kan man även  med jämna mellanrum höra
ur Maud Olofssons mun och läsa på borgerliga ledarsidor. De
orerar om det osolidariska svenska facket som hindrar andra
eu-medborgare att komma hit och jobba eller om hur företa-
gare utsätts för maffiametoder när man vill få till stånd ett kol-
lektivavtal. Skribenterna vet att det inte är sant men det
struntar de i. För målet, lönedumpning och lönekonkurrens,
är överordnat för högern. 

Visst är världen globaliserad men det är inte detsamma som
att löntagarnas makt i arbetslivet per automatik måste mins-
ka. Om vi ska lyckas göra livet bättre för fler behöver vi globala
fackliga strategier som går hand i hand med nationella. Det är
lika viktigt att vi fortsätter att manifestera mot borgarnas
urholkning av a-kassan och att vi stöder textilarbetarna på Sri
Lanka, som kämpar för att få bilda fackklubbar. Vi måste klara
kampen för att höja våra löner här hemma samtidigt
som vi jobbar för att sjöfolket på bekvämlig-
hetsflaggade båtar får ut sina löner. 

För att bli ännu starkare måste vi samar-
beta med, inte motarbeta, alla andra
som tror att en annan värld är möjlig. Då
blir vi fler i fajten för att få vinnarna att
kompensera de som kommer sämre ut.
För det finns massor med kraft när fol-
ket kommer på fötter. Se bara på Latin-
amerika. Lula, facklig kämpe under
diktaturen i Brasilien, blev president
2002 och sedan dess har folket i land
efter land fått nog och rest sig upp.
Det lämnar inte ens g8-ländernas
ledare oberörda.  ●

Facket stark
motkraft

aktuellt

BLOGG: HELI KÄRKKÄINEN

Heli Kärkkäinen är 46 år och job-
bar som ombudsman med LO idé-
debatt och har jobbat i många år
som servitris på krogar och inom
färjesjöfarten. Hon har bloggat
från och till i ett par år. 

Bloggen är en utmärkt form för att
snabbt och enkelt diskutera olika
frågor, även fackliga. 
Besök bloggen Helis hörna på
http://helis.webblogg.se/ 

LOaktuellt ges ut av Landsorganisationen i Sverige. 
Projektledare: Rosemari Södergren. Redaktörer: Mats Ericsson och 
Rosemari Södergren. Form: A4.  Tryck: Adargo Press, Göteborg 2006.

... enligt IFS innebär all handel med Burma ett stöd åt militärdiktaturens förtryck
av fackliga och andra mänskliga rättigheter. Trots detta gör över 300 företag över
hela världen affärer med militärjuntan. LO har därför uppmanat sina medlemsför-
bund att vägra att befatta sig med varor eller tjänster med burmesiskt ursprung.

VISSTE DU ATT …

Makt och demokrati,
fattigdomsbekämp-
ning och mänskliga
rättigheter är i
fokus i de böcker
som vi tipsar om.
På olika sätt tar

böckernas författare
och skribenter tag i

frågan hur tillväxt och väl-
färd ska växa och samtidigt vara

tillgänglig för alla och ge ett tryggt samhälle. 

DEBATTERA PÅ BLOGGEN

Turboekonomin
Den globala kampen om
jobb och välfärd

Av Roger Mörtvik

Roger Mörtvik är samhällspolitisk
chef på tco och har skrivit en tan-
keväckande debattbok om väl-
färdsstatens betydelse i den nya
ekonomin. Det finns, enligt
Mörtvik, tunga argument till för-
mån för en aktiv välfärdspolitik
om vi prioriterar framtida tillväxt.
En dynamisk ekonomi behöver
social trygghet för familjer och
medborgare. En dynamisk ekono-
mi behöver både optimalt human-
kapital och befolkningstillväxt,
men också social trygghet för
familjer och medborgare. Den nya
ekonomin ökar risken för utslag-
ning och ojämlikhet, som gör att
ekonomin funderar sämre. Social
trygghet för familjer och medbor-
gare är grunden för både välfärd
och produktivitet.  ●

Vänster för 
Europa

Redaktör Håkan A Bengtsson

Antologin Vänster för Europa
rymmer flera olika röster om och
perspektiv på det europeiska
samarbetet och eu:s framtida
utveckling. 

Skribenterna – författare, poli-
tiker, debattörer och fackligt akti-
va – diskuterar eu ur en rad olika
synvinklar. Bidragen i Vänster för
Europa förenas av en gemensam
utgångspunkt. 

Det politiska samarbetet i Euro-
pa måste utvecklas för att demo-
kratin ska kunna bli verkningsfull.
I Vänster för Europa diskuteras
hur vi på olika sätt kan utveckla
politiken och demokratin inom
EU  för att i framtiden kunna främ-
ja grundläggande värderingar
som solidaritet, jämlikhet, jäm-
ställdhet och rättvisa. ●

TEMA:

FACKET

GLOBALT
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