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GUY RYDER VAR OROAD över att våldet 
mot fackliga företrädare och kränk-
ningar av fackliga rättigheter världen 
över fortsätter att öka.

2004 mördades 145 personer för 
att de var fackligt aktiva. Antalet som 
dödats för att de varit fackligt aktiva 
har ökat med 16 personer sedan året 
före visar årets upplaga av rapporten 
om kränkningar av fackliga rättighe-
ter. De mördades för att de utövade de 
rättigheter som FNs konventioner om 
mänskliga rättigheter tillerkänner dem 
– att fritt organisera sig på sin arbets-
plats. 

Rapporten ges ut av FFI, Fria fack-
föreningsinternationalen. FFIs medlem-
mar rapporterar varje år de övergrepp 
som sker i deras land mot de fackliga 
rättigheter som FNs medlemsländer till-
erkänner sina medborgare i FNs dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna. 

FFI – eller ICFTU, The International 
Confederation of Free Trade Unions, 
som organisationen heter internatio-
nellt har 233 anslutna organisationer i 
154 länder och finns representerade i 
alla fem världsdelarna. Antalet med-
lemmar är 145 miljoner, varav 40 pro-
cent är kvinnor.

I år blir FFI ännu större då den 
går ihop med World Confederation 
of Labour, WCL, som är den kristna 
fackliga världsorganisationen. Ytterligare 
några centrala fackliga organisationer 
från ett par länder går samtidigt in i FFI.

Ömsesidigt beroende

Trots att FFI är så stort menar Guy 
Ryder att den största och viktigaste 
utmaningen för den globala fackliga 
rörelsen att växa, framför allt att fler 
blir fackligt anslutna i varje land.

– I länder som Sverige har ni av 
tradition haft hög organisationsgrad. Vi 

VI HAR BESÖKT ASIENS 
EKONMISKA FRIZONER 

LO Globalt har besökt ekonomiska 
frizoner i Asien. ”Här behövs inga 
fackföreningar” säger personal-
chefen vid ett företag i den största 
frizonen i Sri Lanka. 4–5

EN RÄTTVIS VÄRLD MÖJLIG, 
TROR SOCIALDEMOKRATERNA

”En rättvis värld är möjlig” heter  
de svenska socialdemokraternas 
helt nya internationella program, 
som antogs av partikongressen i 
Malmö i november.  7

FORTSATT FÖRTRYCK  
I JUNTANS BURMA 

Demokratikämpen Aung San Suu 
Kyi sitter i husarrest sedan tio år 
och militärjuntans förtryck fort-
sätter. Ändå gör många storföretag 
affärer med Burma. 6

‹Fortsättning på sidan 2

– Vi kompromissar aldrig 
om fackliga rättigheter

FFIS GENERALSEKRETERARE PÅ SVERIGEBESÖK:

– Mänskliga rättig-
heter i arbetslivet är 
fundamentalt viktiga. 
Rättigheterna är 
inte viktiga bara för 
fackföreningar och 
dess medlemmar utan 
för hela samhället. Det 
sade Guy Ryder, general-
sekreterare för FFI, den 
fria fackföreningsintern
ationalen, då LO Globalt 
träffade honom i sam-
band med Palmedagarna  
i Västerås den 24 
september.

Kines arresterad för  
facklig Internet-rapport
Kinesen Shi Xiaou har fängslats efter 
att ha skickat ut rapporter på internet 
om demonstrationer bland industri-
arbetare i industristaden Chongqing. 
Shi Xiaou blev gripen av polis i sitt 
hem i staden Shaoxing i provinsen 
Zhejiang den 20 oktober. 

Enligt organisationen China Rights 
Defenders och den New York-baserade 
Committee to Protect Journalists var 
det poliser från Chongqing som rest 
till Shi Xiaous hem i Shaoxing för att 
gripa honom och för att konfiskera 
hans dator. 

Den 50-åriga Shi Xiaou hade 
skickat ut information på internet 
om de protester som började bland 
stålarbetare i Chongqing i augusti i 
år. Arbetarnas krävde att företaget 
Chongqing Steel Plant, som nyligen 
satts i konkurs, skulle betala ut 2 000 
yuan till dem som förlorat sina jobb 
(motsvarar ungefär 2 000 kronor). 

Den 7 oktober i år attackerade 
polis en demonstration organiserad 
av arbetarna vid företaget. En kvinna 
dödades, 24 skadades och tre fackliga 
ledare greps av polisen. 

Hindunationalister  
vill tysta fackförbund
Den berömda fackliga organisationen 
för indiska kvinnor inom den infor-
mella sektorn, SEWA (Self Employed 
Women’s Association), utsätts för allt 
starkare repression. 

SEWA har sitt huvudkontor i 
den indiska delstaten Gujarat, i den 
nordvästra delen av Indien. Där har 
det hindunationalistiska styret fryst 
ekonomiska medel som tillhör SEWA. 
En del av de frysta pengarna utgörs 
av FN-bidrag till stöd för familjer som 
drabbades av jordbävningen 2001. 
Pengarna ska administreras av SEWA, 
men utbetalas via konton som kontrol-
leras av delstatsregeringen. 

SEWA är en facklig organisation  
för kvinnor som arbetar som gatu-
försäljare, hantverkare, skräpplockare 
etc. SEWA har 700 000 medlemmar, 
varav huvudparten lever i Gujarat.  
En tredjedel av medlemmarna är 
muslimer. 

SEWA tillhör flera fackliga inter-
nationaler, däribland IUF (livsmedel 
med mera), ITGLWF (kläder) och ICEM 
(industri). Delstaten Gujarat styrs 
av en extrem falang av det hindu-
nationalistiska BJP. 

Många BJP-aktivister i Gujarat 
deltog i upploppen 2002 då 2000 
muslimer dödades och tusentals 
muslimska familjer fick sina hus 
förstörda. Under senaste året har BJP 
åter skärpt tonen, ingen opposition 
accepteras i Gujarat. För mer informa-
tion se: www.sewa.org. 

– FFIs viktigaste utmaningar att få den globala fackliga rörelsen att växa, 
sade Guy Ryder. Foto Rosemari Södergren.
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145 MÖRDADE INNEBÄR att antalet ökat 
med 16 jämfört med året innan. Även an-
talet dödshot och fysiska skador ökade. 
Sammanlagt hotades 463 fackligt aktiva 
till livet, 57 torterades eller misshandlades, 
159 greps och 37 fängslades.  

– Det är skrämmande att kränkning-
arna ökar. Det visar att det är viktigt att 
 enskilda engagerar sig och det visar att 
fackliga organisationer är viktiga för att 
bekämpa orättvisor och fattigdom, sade  
Carin Jämtin, Sveriges biståndsminister, 
när LO-TCO Biståndsnämnd presentera-
de rapporten i september.

– Siffrorna anger bara rapporterade fall 
och är toppen på ett isberg, menar Maria 
Rodikova från LO-TCO Biståndsnämnd. 

– De fall som inte rapporterats in kan 
vara för rädda för att våga rapportera eller 
känner inte till sina rättigheter att rappor-
tera kränkningarna.

En förändrande kraft

– Fackliga organisationer är en av de mest 
förändrande krafter som finns, sade Maria 
Rodikova, och därför är de farliga för regi-
mer som förtrycker mänskliga rättigheter.

– Fackligt aktiva är måltavlor för arbets-
givare och regeringar då de ofta betraktas 
som ett hot mot den politiska och ekono-
miska makten. 

Det farligaste landet att vara fack-
ligt aktiv är fortfarande Colombia. Där 
 dödades 99 personer 2004. Andra åter-
kommande förbrytare mot de mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet är Zimbabwe i 
Afrika, Kuba och Haiti i Amerika, Burma, 
Kina, Vietnam och Malaysia i Asien, Vit-
ryssland i Europa och många länder i Mel-
lersta Östern, särskilt Iran. 

I Kina dömdes till exempel två  personer 
till långa fängelsestraff för att på  Internet ha 
argumenterat för oberoende  fackliga orga-
nisationer. I Kambodja mördades Chea 
Vichea, landets mest kända fackförenings-
ledare, efter att importkvotssystemet för 
textilier avskaffades.

Fängslad fem år

Rabi Nikoo, fackligt aktiv från Iran deltog i 
presskonferensen när FFIs rapport presen-
terades. Han har suttit fängslad i Iran i fem 
år för facklig aktivitet. Han berättade om 
hur iranska staten startat fackföreningar 
och styr dem.

– De fackligt förtroendevalda i dessa 
statsstyrda organisationer väljs inte av 
arbetarna utan utses av staten, berättade 
Rabi Nikoo.

Amnesty International arbetar mot 
fackliga kränkningar och har en special-
grupp, ett fackligt nätverk. Sven Olsson 
från Amnesty berättade om fall där det 
gjort skillnad, när nätverket kunnat påver-
ka och fått fängslade frigivna.

– Upprörs du också av att människor 
som är medlemmar i facket eller vill star-
ta en fackförening får sparken, fängslas, 
torteras eller till och med dödas? frågade 
Sven Olsson retoriskt.

– Det går att göra något åt detta. Du 
kan till exempel gå med i Amnestys Inter-
nationals mailnätverk. Det är kostnadsfritt 
och du får ett mail cirka två gånger per 
månad med vädjandefall som rör fackliga 
kränkningar i världen, sade Sven Olsson.

Till alla fall av mord, tortyr och fängs-
landen kan man lägga alla de människor 
som”bara” förlorar sina jobb för att de 
hävdat rätten till anständiga löner, rim-

liga arbetstider och en säker arbetsmiljö. 
Många av dem döms därmed till ett liv i 
fattigdom och otrygghet. 

Dessutom finns den stora massan an -
ställda som överhuvudtaget inte har  några 
fackliga organisationer. Många  arbetsgivare 
 vägrar att låta de anställda organisera sig 
och även om det idag är få länder som for-
mellt förbjuder fackföreningar bryr sig 
många regeringar i praktiken inte alls om 
att skydda de fackliga rättigheterna. 

Kränkningar av de mänskliga rättig-
heterna i arbetslivet kan också anmälas 
till, och granskas av, ILOs föreningsrätts-
kommitté, där Ulf Edström, chef för LOs 
internationella enhet, sitter med. 

Global arbetsdomstol

– ILOs Föreningsrättskommitté är den enda 
internationella instansen som  behandlar 
kränkningar av de fackliga rättig heterna. 
Man kan likna oss vid en sorts internatio-
nell trepartiskt sammansatt arbetsdomstol 
– fast med ett  begränsat mandat, säger Ulf 
Edström.

– Vi behandlar varje år ungefär 100 
anmälningar om kränkningar av den fria 
förenings- och förhandlingsrätten. I ILOs 
Föreningsrättskommitté kan vi även be  -
han dla anmälningar mot länder som inte 
skrivit på de relevanta   ILO-konventioner-
na. Det betyder att vi också behandlar fall 
angående t ex Kina, USA och Indien.

FFIs rapport i sin helhet kan beställas från 
LO-TCOs Biståndsnämnd, Upplandsgatan 3, 
111 23 Stockholm, telefon: 08-796 28 80. 
Den kan också laddas ner från Internet på: 
www.lotcobistand.org/country/report/

Svenskt Näringsliv lämnar 
”Labour Market Dialogue”
Svenskt Näringsliv avbryter samarbetet 
med LO och TCO inom ramen för det 
 internationella programmet Labour 
Market Dialogue (LMD). Syftet med LMD 
är att stärka och utveckla partssamverkan 
i arbetslivet. För närvarande bedrivs pro-
jekt i Ukraina och Nigeria. Enligt planerna 
skulle verksamhet i fler länder snart 
inledas. 

Orsaken till att Svenskt Näringsliv 
drar sig ur är att organisationen nu 
genomför stora nedskärningar och vill 
inrikta sig på ”kärnverksamheten” – och 
dit hör uppenbarligen inte LMD. 

LMD har en budget på 40 miljoner 
kronor. Svenskt Näringsliv lovar dock 
att avsluta och genomföra alla konkreta 
åtaganden innan avvecklingen sker. Men 
några nya utfästelser kommer inte att 
göras bortom nästa halvårsskifte.

Global förändring
av livsmedelsindustrin 
Fabriksfarmer och stora djuruppfödnings-
anläggningar står för mer än 74 procent 
av världens fjäderavel och för 68 procent 
av äggproduktionen. Ägg från fabriksfar-
mer är på väg att ta över marknaderna i 
hela världen. 

En liknande global utveckling finns 
när det gäller  köttproduktionen. Hälften 
av allt griskött och över 40  procent av allt 
nötkött kommer från industriella farmer. 
Enligt Danielle Nierenberg, vid forsk-
ningsorganisationen Worldwatch Institute 
i Washington, leder produktionsvillkoren 
till miljömässiga och sociala problem, 
men också till ökade risker för spridning 
av sjukdomar som fågel influensan och 
galna ko-sjukan. 

De stora fabriksfarmerna förändrar 
också arbetslivet. Mindre producenter 
är chanslösa i konkurrensen med de 
stora koncernerna. Konsekvenserna blir 
att arbetet med  djuruppfödning blir allt 
mer likt tempoarbete inom industrin. En 
annan konsekvens är de multinationella 
företagens växande makt över matpro-
duktionen. 

Antalet väpnade konflikter 
i världen har minskat
Antalet väpnade konflikter, folkmord och 
militärkupper i världen har minskat sedan 
början av 90-talet. Dessa uppgifter slås 
fast i en ny rapport från Human Security 
Centre vid det kanadensiska University 
of British Columbia. Enligt rapporten har 
antalet väpnade konflikter minskat med 
mer än 40 procent sedan 1992. 

De allra dödligaste konflikterna – de 
med 1 000 eller fler döda i strid – har 
minskat med hela 80 procent. Antalet 
militärkupper och kuppförsök har minskat 
med omkring 60 procent sedan 1963. 1963 
genomfördes 25 kupper eller kuppförsök. 
2004 genomfördes 10. Alla misslyckades. 

Rapporten visar vidare är att de flesta 
som dör i krig inte omkommer i direkta 
strider, utan av sjukdomar och undernä-
ring som  följer i krigens spår.

 Trots denna  positiva trend pågår 
fortfarande omkring 60 konflikter,  nästan 
alla i världens fattigaste länder. Men 
sedan 1988 har samtidigt omkring 100 
 väpnande konflikter avslutats.

måste arbeta för att den höjs i fler  länder, 
säger han.

Alla nationella fackliga organisationer 
måste bli större, menar han. Det är grun-
den för fackets styrka. De  nationella fack-
liga organisationerna och de internationel-
la har ett ömsesidigt  beroende av varan-
dra, menar han.

– Att de nationella organisationerna 
växer måste bli en internationell fråga. De 
måste få stöd från oss, säger Guy Ryder.

En väg att gå för att genomföra detta är 
att stödja och hitta former för att arbeta-
re som arbetar inom samma företag i olika 
länder ska samarbeta.

– Vi inom den fackliga rörelsen mås-
tet ha globala strategier. Kapitalet opere-
rar globalt och det måste vi också göra, 
säger han.

– Men tyvärr, tillägger han. På den fron-
ten ligger arbetsgivarna långt före oss.

Avskaffa barnarbete

Det andra stora uppdraget inför framtiden 
för den internationella fackliga rörelsen är 
att påverka regeringar för att få dem att 
skapa lagar och regler till skydd för mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet, som rätten att 

organisera sig fackligt, rätten att fritt för-
handla, att avskaffa barnarbete. I princip 
handlar det om ILOs åtta grundläggande 
kärnkonventioner om mänskliga rättighe-
ter i arbetslivet som ska genomföras.

Ett annat viktigt uppdrag för den 
 globala fackliga rörelsen är kampen mot 
fattigdomen, menar Guy Ryder. Ett exem-
pel på FFIs engagemang mot fattigdomen 
är den nu pågående kampanjen Global 
Call Against Poverty, GCAP – där FFI dri-
ver tre krav:

Utvecklingsbistånd, skuldavskrivning-
ar och rättvis handel (Development Aid, 
Debt Relief and Justice in Trade). För att 
uppnå rättvis handel kräver därför FFI 
bland annat slut på exportsubentioner för 
jordbruksprodukter. I december träffas 
ledarna inom Världshandelsorganisationen 
WTO i Hongkong. Detta möte kommer 
att uppmärksammas av den internationella 
fackliga rörelsen på flera sätt, bland annat 
med demonstrationer. FFI kommer att fin-
nas där för att observera mötet och kräva 
slut på skyddet för jordbruksprodukter.

Ibland får FFI höra från länder som inte 
vill införa fackliga rättigheter att de inte 
har råd just nu. De kan hävda att mänskli-

ga rättigheter i arbetslivet är en lyx som de 
inte har råd att införa, först måste de byg-
ga upp landets ekonomi. De kan hävda att 
de helt enkelt inte har råd att införa fack-
liga rättigheter.

– Oftast är det regeringar som inte res-
pekterar mänskliga rättigheter som Vene-
zuela, Cuba, Pakistan, säger Guy Ryder.

Ett annat argument mot FFI kan vara 
att de beskylls för att vara protektionistiska, 
att vi bara skyddar i-ländernas arbetare.

– Det är helt fel, säger Guy Ryder.
Det bästa vi kan göra när vi får dessa 

beskyllningar att tydligt visa att vi kämpar 
mot fattigdomen, säger han.

Kränkningar i Burma

Två länder som å de grövsta kränker de 
fackliga rättigheterna är Burma och Kina.

FFI har länge haft fokus på att försöka 
påverka dessa länder, fast kampen måste 
ske på olika sätt, menar Guy Ryder.

Burma har styrts av en militärjunta i 45 
år och har systematiskt kränkt de mänsk-
liga rättigheterna med slavarbete och 
tvångsarbete. Militären tvångsrekryterar 
människor för att bygga broar, bära mate-
rial åt militärer, röja minfält med mera.

– Ett avskyvärt system, säger Guy 
Ryder.

ILO, Internationella arbetsorganisa-
tionen, som bildades 1919 med syftet att 
samla regeringar, arbetsgivare och fackför-
eningar i ett gemensamt arbete för  social 
rättvisa och bättre levnadsförhållanden i 
alla länder, tog år 2000 ett unikt beslut. 
ILO uppmanade då alla sina medlems-
länder och dessas arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer och andra internatio-
nella organisationer att ompröva sina rela-
tioner till Burma.

En del länder och företag har därefter 
sagt upp sina förbindelser med Burma men 
många har trots det fortsatt. ILO har där-
för i år om igen upprepat sitt beslut. FFI 
har därför i höst gått ut till alla sina med-
lemsorganisationer och bett dem reagera, 
uppmanat samtliga att överväga vilka åtgär-
der de kan göra mot varor från Burma.

Pragmatiska

– Varför är ni inte lika tuffa mot Kina? 
 frågade en av deltagarna i publiken på se-
minariet på Palmedagarna.

– Vad kan vi göra när det gäller Kina? 
Jag tror vi måste vara engagerade och akti-
va inne i Kina

Få internationella företag som är där 
att införa rättigheter för de anställda, sade 
Guy Ryder.

– Vi har en dialog med de statsstyrda 
fackföreningarna i Kina. Vi försöker föra 
en kritisk dialog där vi tar upp frågor om 
fängslade fackligt aktiva med mera, sade 
han och tillade:

– Men ibland känns det som att de mest 
utnyttjar oss.

Guy Ryder menar att när det gäller 
Kina måste FFIs representanter vara prag-
matiska.

– Vi måste vara där och berätta om 
fackliga värderingar och rättigheter.

Det kraftfullaste verktyget för att för-
ändra situationen i Kina är att följa med 
företagen dit, menar han.

– Vi måste samarbeta med  arbetsgivarna 
för att förändra på arbetsplatserna.

Dialog i Kina

Den stora skillnaden mellan dessa två län-
der, Burma och Kina blir tydlig när det 
gäller företagens reaktioner:

– Vi har fått företag att dra sig  tillbaka 
från Burma men inte fått ett enda företag 
att dra sig tillbaka från Kina, säger Guy 
Ryder.

Men om han är pragmatisk när det gäl-
ler Kina är han desto mer bestämd på frå-
gan om när det gäller fackliga rättigheter.

Det har hänt att FFI får kritik för att 
de inte skiljer mellan övergrepp mot fack-
liga rättigheter i i-länder och u-länder. 
Kritikerna menar att brotten i länder som 
Colombia är betydligt grövre än när i-län-
der som USA har företag som förbjuder 
facklig aktivitet. 

– Alla brott mot de mänskliga, fackli-
ga rättigheterna är övergrepp, säger Guy 
Ryder. 

Där kompromissar han inte.
– Vi måste vara tydliga. Här kan vi 

inte vara flexibla. Vi måste alltid försvara 
mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Vem är Guy Ryder?

Född i Liverpool 1956
Bott i Bryssel i tre år nu

Arbetade inom TUC, den brittiska 
 motsvarigheten till LO, 1981–1985.

Arbetade i ledningen på FIET, 
 yrkesinternational för handel och kontor 
med mera 1985–1988

Chef för FFIs kontor i Geneve 1993–1998

Kanslichef på ILO 1999 till januari 2002

Generalsekreterare FFI sedan februari 
2002

Gift, har två barn

Jobbet som generalsekreterare för FFI 
innebär mycket resande. Guy Ryder 
använder mycket av restiden till att 
läsa. Han läser mycket. Läser just nu en 
 biografi om Konrad Adenauer och har 
precis läst en bok om pakistansk politik

– Jag älskar att läsa och lära mig mer 
och förstå mer inom politik och inom 
livet, säger han.

Ny FFI-rapport: Det har blivit 
farligare att vara fackligt aktiv
Under 2004 mördades 145 människor för att de utövade de rättighe-
ter som FNs konventioner tillerkänner dem – att fritt organisera sig på 
sin arbetsplats. Det visar en ny FFI rapport. 

Gatudemonstration i Filippinerna den 9 december 2005 mot globalisering på kapitalets villkor. 
Foto Jay Directo, Pressens Bild.

Kravallpolis sattes in mot en facklig demonstration i Seoul 1 december 2005 efter att tusentals sydkoreanska 
arbetare trotsat regeringens förbud mot en strejk. Foto Kim Mi-Ok, Pressens Bild.

Vi inom den fackliga rörelsen måste ha globala strategier. 
Kapitalet opererar globalt och det måste vi också göra.” ”
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Foto Rosemari Södergren.
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DEN EXPLOSIONSARTADE ökningen av 
ekonomiska frizoner för export, EPZ, 
framför allt i utvecklingsländer, ställer 
den internationella fackföreningsrörelsen 
inför stora utmaningar. Det största oros-
molnet är att facklig verksamhet ofta sa-
boteras i frizonerna. I vissa fall är facklig 
verksamhet och rätten att sluta kollektiv-
avtal formellt förbjuden. 

I andra frizoner har de fackliga orga-
nisationerna stängts ute genom att de 
 förvägrats att sprida information och 
genom att lokala fackliga företrädare har 
trakasserats eller avskedats. Dessa kränk-
ningar är ett uppenbart brott mot mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet. 

Mellanrubrik

I den resolution om fackliga rättigheter 
som antogs vid Fria Fackföreningsinter-
nationalens kongress i december 2004 
betonas frågan om fackliga villkor i frizo-
nerna: 

”FFIs kongress understryker den  cen -
t  rala betydelsen av EPZ i kampen för fack-
liga rättigheter i den globala  ekonomin 
och uppdrar åt FFI att bedriva  kampanjer 
för att uppnå anständiga arbeten i frizo-
nerna.” 

Resolutionen kopplar också samman 
frågan om kränkningar av fackliga rättig-
heter i frizonerna med bristen på spelreg-
lerna på den globala arbetsmarknaden: 

”Den stora majoriteten av de mer än 50 
miljoner arbetarna i världens ekonomis-
ka frizoner (EPZ) förnekas, genom lagar 
eller i praktiken, grundläggande fackliga 
rättigheter. EPZ är konkreta exempel på 
hur regeringar hukar inför pressen från en 
oreglerad globala konkurrens – resultatet 
blir kränkningar av fackliga rättigheter.”

Mellanrubrik

Det finns många olika definitioner av 
ekonomiska frizoner. Syftet är emellertid 
alltid att – genom exempelvis  tull- och 
skattefrihet, generös arbetsmarknadslag-
stiftning, närhet till infrastruktur, möj-
ligheter till förmånliga lån och avsaknad 
av fackföreningar – dra till sig utländska 
investerare. 

 Enligt FFI finns idag 3 000 frizoner 
i sammanlagt 120 länder med omkring 
50  miljoner anställda totalt.  Enligt ILO 
(International Labour Organisation) har 
antalet frizoner ökat kraftigt. Antalet per-
soner som arbetar i frizonerna har ock-
så ökat kraftigt, även om det skett en 
viss avmattning under de senaste fem 
åren. Allra flest anställda i frizoner finns 
i Kina. 

En stor majoritet av de anställda i de 
ekonomiska frizonerna är kvinnor, enligt 
vissa studier över 80 procent av de anställ-
da. Den i särklass vanligaste beteckningen 
för ekonomiska frizoner är EPZ (Export 
Processing Zones). En annan form är SEZ 
(Special Economic Zones). Det begreppet 
används främst om stora områden i Kina 
– som Schenzhen, Zhuhai, Shantou och 
Xiamen – för vilka särskilda lagar stiftats 
för att dra till sig utländska  investerare. 
Enligt ILO återfinns idag 30 miljoner 
arbetare i Kinas frizoner. Det betyder att 
en stor majoritet av alla anställda i frizo-
ner i världen finns i Kina. 

Mellanrubrik

Maquiladora är en benämning på fri-
zoner i Centralamerika. I Mexiko finns 
tusen tals maquliadoras nära gränsen 
mot USA med över en miljon arbetare. 
 Maquiladora betyder ”sammansättnings-
fabrik”.  Fabrikerna har dock inga indivi-
duella skatte- eller tullfördelar. Däremot 
ligger de i regioner där allt företagande 
är  subventionerat av regeringen. Typiskt 
för maquliadoras är också förekomsten av 
gula  fackföreningar.

Kläder är fortfarande den  vanligaste 
varan som tillverkas i världens frizoner. 
Men i takt med den snabba industriali-
seringen i Ostasien har tillverkningen i 
zonerna kommit att bli allt mer diversi-
fierad. I Kina har antalet zoner exploderat 
och många av de högteknologiska före-
tag som etablerat sig i landet har ofta för-
lagt sin produktion till frizoner, däribland 
Ericsson.

Mats Wingborg

Ekonomiska frizoner 
– en bakgrund

som renar chili blåser ett tunt rött moln, 
osynliga ångor lyfter från de 2 000 säckarna 
med svartpeppar i hörnet av lokalen. Kin-
derna, pannan och händerna bränner. 

Maskinerna som rensar och renar 
svartpeppar går för fullt. Det är en lång 
 procedur. Genom lufttryck och spolning 
rensas blad och kvistar bort. Därefter 
rusar kornen genom en metallspiral som 
skalar bort det yttre höljet. Sedan är det 
dags för förpackning. En ny laddning ska 
iväg i kväll. Till Nordfalk i Mölndal. Snart 
finns svartpepparen för försäljning i både 
ICA och Konsum under varumärket San-
ta Maria. Jag får inte tillstånd att intervjua 
några arbetare på arbetsplatsen.

Störst i Kina

Asiens största ekonomiska frizoner ligger 
i Kina. Största av alla är Schenzhen. Den 
som reser med tåg från norra Kina mot 
sydost passerar Schenzhen en timme före 
Hong Kong. När jag kom den vägen 1986 
var Schenzhen fortfarande en sömnig by. 
Utanför tågfönstret stack vattenbufflarna 
upp sina huvuden på risfälten. Schenzhen 
hade 300 000 invånare. Vid mitt nästa be-

sök 1994 hade Schenzhen blivit en ekono-
misk frizon, med särskilda lagar attraktiva 
för utländska investerare. 

Nyligen besökte jag Schenzhen för 
tredje gången. Att vandra i stadskärnan var 
som att landa på Mars i en science fiction-
film. Så långt ögat nådde växer skyskra-
por i glas och betong. Människomassor rör 
sig på det öppna torget, men också i ett 
system av gångbroar högt över marken. I 
ringar runt stadskärnan ligger en ogenom-
tränglig djungel av exportindustrier. Vid 
Pärflodens delta finns en nybyggd hamn 
och en ny flygplats, Wong Tin, för att smi-
digt kunna distribuera varor över världen. 
Invånarantalet i Schenzhen har ökat till tre 
miljoner. På en fabrik som tillverkar skid-
kläder intervjuar jag en ung kvinna. Hon 
jobbar mycket övertid och även på lörda-
gar. Drömmen är att spara pengar till ett 
framtida giftermål.

Text och foto Mats Wingborg

Har nyligen kommit ut med skriften 

Ekonomiska frizoner – och kampen 
för fackliga rättigheter, 

utgiven av LO-TCO Biståndsnämnd (2005).

Gatudemonstrationer är ett av inslagen i den fackliga kampen.

Anil Jayaweera i facklig demonstration på Sri Lanka.

Ung textilarbeterska i frizonen Schenzhen i Kina.

VID INGÅNGARNA står vakter. Enligt an-
slagstavlor utanför zonen står att besökare 
antingen måste ha ett särskilt zonpass el-
ler vara en företagare som ansökt om att 
starta ett nytt företag i zonen. Men jag har 
 utverkat specialtillstånd. Tre baskerförsed-
da vakter tar mig med till en militärjeep. 
Utanför det japansktägda dataföretaget 
FDK Lanka tvärnitar jeepen. Vid porten 
till själva fabriken sker en ny kontroll och 
visitering. Jag och personalchefen Anil 
Jayaweera vandrar tillsammans genom ett 
virrvarr av korridorer. Han förklarar:

– Vi är världsledande på utrustning för 
optisk kommunikation, det vill säga den 
teknik som håller på att ersätta den gam-
la koppartråden. Vi säljer våra produkter 
till andra företag, främst till Europa, mest 
till Sony och Ericsson. Med båda händerna 

trycker han upp en tung järndörr. Fram-
för oss ligger en glasad gång. Genom gla-
set kan vi beskåda ett enormt industriland-
skap. De 2000 arbetarna böjer huvudena 
över mikroskåp och utför preciserade ope-
rationer. Samtliga bär vita overaller som 
täcker hela kroppen. 

– Alla arbetarna är kvinnor, de fles-
ta unga. De utför kvalificerade uppgifter, 
säger Anil Jayaweera .

– Vilken utbildning måste man ha för 
att klara jobbet?, frågar jag.

– Vi försöker först hitta kvinnor som vi 
tror är lämpade. Sedan ger vi dem själva 
en månads utbildning. Det är mycket de 
ska lära sig under den tiden. Men de fles-
ta  klarar det.

– Och hur hög är lönen?
– Det är en företagshemlighet.
– Är de med i facket?
– Här behövs inga fackföreningar, sva-

rar Anil Jayaweera.

Möte i Colombo

Jag vandrar till fackföreningskontoret. När 
skymningen kommer fylls möteslokalen av 
fackliga medlemmar. Bland de första som 
kommer är Civlis Diskanayaka och Avi 
Aganpodi, båda sitter i styrelsen för klub-
ben på klädföretaget Bratex. Liksom näs-
tan alla arbetare i frizonen har de växt upp 
på landsbygden långt från Colombo och 
Katnuanyaka. De berättar om sina arbets-

dagar. Arbetstiderna måste passas minuti-
öst. Den som kommer för sent tvingas att 
arbeta en dag utan lön. Ofta kräver arbets-
givaren att de ska arbeta övertid, inte säl-
lan till efter åtta på kvällen.  Deras lön är 
5 000 rupees i månaden (500 kr), inklusive 
övertidsersättning. Den som arbetar i tio 
år får en extra bonuslön på 5 000 rupees. 

– Hittills har vi undvikit att ta upp 
lönekrav. Först måste vår fackförening 
konsolideras. Vi har också fått igenom en 
del annat. Som ett glas gratis mjölk till alla 
som arbetar mer än tre timmars övertid. 
De är den viktigaste frågan, säger Civlis. 

Strejk i Indien

Från Sri Lanka tar det bara en halvtimme 
med flyg till södra Indien. Även där växer 
ekonomiska frizoner fram som svampar ur 
jorden. I delstaten Kerala i sydvästra Indien 
finns två stora fri zoner. Jag besöker CEPZ 
(Cochin Export Processing Zone). Runt 
frizonen, knappt en kvadratkilometer stor, 
löper en fem meter hög mur. Högst upp 
på muren finns två meter taggtråd. 

Somasundaran, en stillsam man med 
stor mustasch, är direktör för CEPZ. Vi 
möts i mottagningsrummet möblerat med 
soffor och fåtöljer i grårutigt tyg. Bordet 
är märkt med texten ”CEPZ table nr 49”. 
På golvet står en rosafärgad fläkt som slu-
tat snurra och i taket hänger ett blinkan-
de ljusrör.

På företaget Trend-Setters mitt inne 
i zonen produceras kläder som går på 
export till Nordamerika och Europa. I 
fem stora hangarer sitter unga kvinnor och 
syr på toppmoderna japanska symaskiner. 
Längst bak i hangarerna sker tillklippning-
en av tygen på stora bord med tunga sax-
ar. Arbetet är övervakat, det får inte slösas 
med det dyra tyget.

Men relationen mellan de anställda 
och arbetsgivaren är inte den bästa. För 
en tid sedan utbröt en strejk vid Trend-
Setters när arbetarna krävde fler toalet-
ter, fri lunch och rätt till en paus under 
eftermiddagen. Efter två veckor gav före-
tagsledningen med sig. Men samma dag 
som arbetarna  återupptog arbetet sparka-
des elva arbetare som av företagsledningen 
pekades ut som ”strejkledare”.

Kryddor till Sverige

Tanga Leizes svär över arbetsgivarens me-
toder. Fackklubben på Trend-Setters pla-
nerar en ny strejk om inte de avskedade 
 återanställs. Hotet har fått företaget att 
dra öronen åt sig. I går återanställdes fem 
av de elva som fått sparken. Men för Tanga 
Leizes är detta inte nog. Kravet är att alla 
ska få sina jobb tillbaka. 

Djupt inne i frizonen ligger fabrik 
nummer 24, en kryddindustri. Jag kliver 
över tröskeln och bryter mig igenom den 
tunga, frätande luften. Från maskinerna 

På ett tak står en skylt med slagorden: ”Produktivitet ger välstånd”. I en tät ström av 
arbetare flyter jag med mot en av ingångarna till den ekonomiska frizonen Katunayake, 
den största av zonerna i Sri Lanka. Runt zonområdet går dubbla taggtrådsstängsel och 
en hög mur. Det påminner mer om ett fängelse än om en företagszon. 

På besök i Asiens ekonomiska frizoner

Anton Marcus, generalsekreterare i förbundet 
för anställda i frizoner på Sri Lanka.

Textilarbeterska i fabriken Trend-Setters, frizonen CEPZ i Indien.
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Svenskt Näringsliv lämnar 
”Labour Market Dialogue”
Svenskt Näringsliv avbryter samarbe-
tet med LO och TCO inom ramen för det 
 internationella programmet Labour 
Market Dialogue (LMD). Syftet med LMD 
är att stärka och utveckla partssamverkan 
i arbetslivet. För närvarande bedrivs pro-
jekt i Ukraina och Nigeria. Enligt planerna 
skulle verksamhet i fler länder snart 
inledas. 

Orsaken till att Svenskt Näringsliv 
drar sig ur är att organisationen nu 
genomför stora nedskärningar och vill 
inrikta sig på ”kärnverksamheten” – och 
dit hör uppenbarligen inte LMD. 

LMD har en budget på 40 miljoner 
kronor. Svenskt Näringsliv lovar dock 
att avsluta och genomföra alla konkreta 
åtaganden innan avvecklingen sker. Men 
några nya utfästelser kommer inte att 
göras bortom nästa halvårsskifte.

Global förändring
av livsmedelsindustrin 
Fabriksfarmer och stora djuruppfödnings-
anläggningar står för mer än 74 procent av 
världens fjäderavel och för 68 procent av 
äggproduktionen. Ägg från fabriksfarmer 
är på väg att ta över marknaderna i hela 
världen. 

En liknande global utveckling finns 
när det gäller  köttproduktionen. Hälften 
av allt griskött och över 40  procent av allt 
nötkött kommer från industriella farmer. 
Enligt Danielle Nierenberg, vid forsk-
ningsorganisationen Worldwatch Institute 
i Washington, leder produktionsvillkoren 
till miljömässiga och sociala problem, 
men också till ökade risker för spridning 
av sjukdomar som fågel influensan och 
galna ko-sjukan. 

De stora fabriksfarmerna förändrar 
också arbetslivet. Mindre producenter 
är chanslösa i konkurrensen med de 
stora koncernerna. Konsekvenserna blir 
att arbetet med  djuruppfödning blir allt 
mer likt tempoarbete inom industrin. En 
annan konsekvens är de multinationella 
företagens växande makt över matproduk-
tionen. 

Antalet väpnade konflikter 
i världen har minskat
Antalet väpnade konflikter, folkmord och 
militärkupper i världen har minskat sedan 
början av 90-talet. Dessa uppgifter slås 
fast i en ny rapport från Human Security 
Centre vid det kanadensiska University 
of British Columbia. Enligt rapporten har 
antalet väpnade konflikter minskat med 
mer än 40 procent sedan 1992. 

De allra dödligaste konflikterna – de 
med 1 000 eller fler döda i strid – har 
minskat med hela 80 procent. Antalet 
militärkupper och kuppförsök har minskat 
med omkring 60 procent sedan 1963. 1963 
genomfördes 25 kupper eller kuppförsök. 
2004 genomfördes 10. Alla misslyckades. 

Rapporten visar vidare är att de flesta 
som dör i krig inte omkommer i direkta 
strider, utan av sjukdomar och undernä-
ring som  följer i krigens spår.

 Trots denna  positiva trend pågår 
fortfarande omkring 60 konflikter,  nästan 
alla i världens fattigaste länder. Men 
sedan 1988 har samtidigt omkring 100 
 väpnande konflikter avslutats.

DET SKRIVER SOCIALDEMOKRATERNA i sitt 
nya internationella program ”En rättvis 
värld är möjlig” som antogs av partikon-
gressen i Malmö i november. Programmet 
präglas av ett facklig-politiskt perspektiv 
på de internationella frågorna och en tro 
på att världen går att förändra.

– Jag tycker det är en oerhörd styrka 
att vi tillsammans med partiet har arbe-
tar fram ett internationellt program med 
ett så tydligt arbetslivsperspektiv, säger 
Ulf Edström, chef för LOs internationella 
enhet, som deltog i den arbetsgrupp som 
tog fram programförslaget.

Han fortsätter:
– Vi har fått stort gehör för våra syn-

punkter och våra erfarenheter från den 
internationella fackföreningsrörelsen. Det 
gäller t ex programmets ambition att på 
alla områden stärka de mänskliga rättighe-
terna i arbetslivet och bland annat skriva 
in dem i internationella handelsavtal. Man 
är också tydlig med att löntagarna måste få 
stärkta globala rättigheter, t ex genom rätt 
till internationella sympatiåtgärder.

– Många av kraven vi tar upp i program-
met kan förverkligas genom ett långsiktigt 
och tålmodigt fackligt och politiskt arbete. 
Men det finns också krav vi kan genom-
föra omgående. Ett exempel är att Sveri-
ges regering måste ratificera ILOs konven-
tion 94 som ger möjlighet att ställa sociala 
krav vid offentlig upphandling. Sverige är 
ett av de få EU-länder som inte ratificerat 
konventionen, men efter den socialdemo-
kratiska kongressens tydliga beslut i frågan 
måste regeringen nu se till att det snabbt 
blir verklighet.

Optimistisk grundton

Socialdemokraternas nya internationella 
program går igenom de många hot som 
finns i dagens värld, alltifrån kommersiell 
rovdrift på människor och miljö till terro-
rism och etniska motsättningar. Men i pro-
grammet finns ändå en tydligt optimistisk 
grundton. Utgångspunkten är inte bara att 

en rättvis värld behövs utan också att den 
är fullt möjligt att förverkliga. Man påpe-
kar att läget i världen på senare år har för-
ändrats radikalt – och faktiskt mest till det 
bättre:

Det har aldrig förut i historien fun-
nits så många demokratiska stater som det 
finns idag. Fler människor än någonsin tidi-
gare har rest sig ur förtryck, svält, sjukdom 
och analfabetism. Fattigdomen kan bli his-
toria om den politiska viljan finns. Risker-
na för krig mellan stater har minskat och 
insikten om vikten av en ekologiskt håll-
bar utveckling har vuxit.

Hoten mot denna positiva utveckling 
är att klyftorna ökar och att de demokra-
tiska framstegen hotas av starka kapitalin-
tressen, liksom av nationalistiska och fun-
damentalistiska strömningar. Och även 
om risken för ett internationellt storkrig 
har minskat så har risken istället ökat för 
fler krig inom stater.

Globalisera demokratin

Globaliseringen måste demokratiseras 
och demokratin globaliseras, skriver man i 
programmet, och betonar socialdemokra-
tins och fackföreningsrörelsens roll som 
alternativ, både till marknadsliberalismen 
och till den vänster som förenats med den 
extrema högern i en vilja att åter stänga 
nationsgränserna. Aids, växande miljöpro-
blem och gränsöverskridande brottslighet 
kan inte bekämpas på egen hand. I dagens 
värld angår allt alla. Att vara passiv är inte 
ett alternativ.

Den demokratiska arbetarrörelsens 
uppgift beskrivs som att vara ett alterna-
tiv till ytterligheterna ohämmad kapita-
lism och stängda gränser. Tiden för enbart 
nationella lösningar är förbi. När kapita-
let blivit globalt måste också politiken och 
demokratin globaliseras. Makt måste flyt-
tas från marknaden till demokratin. 

Genom att stärka de globala fackli-
ga rättigheterna kan dessa fungera som 
en motvikt till kapitalet. Den fria fören-

ings- och förhandlingsrätten måste garan-
teras. Slavarbete, barnarbete och alla for-
mer av diskriminering elimineras. Därför 
måste arbetstagarna världen över få rätt 
att vidta sympatiåtgärder över nations-
gränserna, grundläggande mänskliga rätt-
tigheter i arbetslivet skrivas in i internatio-
nella handelsavtal och fler länder ratificera 
ILOs konventioner.

Socialdemokratin kan aldrig accepte-
ra att konkurrenskraft skapas genom läg-
re löner och sämre arbetsvillkor, varken i 
Sverige eller någon annanstans. Ett exem-
pel som lyfts fram är Kina där den ekono-
miska tillväxten har lyft hundratals miljo-
ner människor ur fattigdom, men där för-
budet mot fria fackföreningar inte bara är 
en kränkning av de mänskliga rättigheter-
na utan också en bromskloss för fortsatt 
social och ekonomisk utveckling.

Demokratisk diskussion

Det är första gången som socialdemokra-
terna har ett kongressbehandlat interna-
tionellt program. Det tidigare programmet 
inför valet 1994 antogs av partistyrelsen. 
Det nya programmet bygger dessutom på 
ett omfattande rådslag i hela partiorgani-
sationen. 

– Att det internationella programmet 
bygger på en så omfattande demokratisk 
diskussion, både genom rådslaget och på 
partikongressen, gör givetvis att det blir 
ett tungt dokument, säger Roger Hällhag, 
som var ordförande för den arbetsgrupp 
som tog fram programförslaget.

– Vi behövde verkligen en framsynt dis-
kussion om hur alla utmaningar i omvärl-
den kan hanteras. Utvecklingen har varit 
dramatisk bara de senaste tio åren med till 
exempel den ekonomiska globaliseringen 
och den tekniska utvecklingen. 

Slutsatsen är att vi socialdemokrater 
ska styra förändringarna, inte försöka att 
hindra dem. Programmet vill vi visa hur 
det är möjligt!

Socialdemokraternas nya internationella program:

– En rättvis värld är möjlig
”En värld med 246 miljoner barnarbetare, varav 180 miljoner i de värsta 
  formerna, är inte mänsklig. När arbetare blir inlåsta på fabriker i så 
  kallade ekonomiska frizoner tillämpas inte alla människors lika värde.”

STÖD I-FONDEN
I-fonden är arbetarrörelsens gemensamma solidaritetsfond. Sedan starten 
1979 har tiotals miljoner  kronor samlats in till stöd för  demokrati och fred runt 
om i världen. I-fonden arbetar främst med att stödja demokratiseringsproces-
ser, fackföreningar och folkrörelsearbete över hela världen. Det kan handla om 
utbildning för människor som för första gången får rösta i fria och demokratiska 
val, finansiering av kvinnoprojekt eller stöd till fria fackföreningar, till exempel i 
före detta kommunistländer.

Fonden administreras av Palmecentret. Styrelsens ordförande är Lena Hjelm-
Wallén och generalsekreterare Viola Furubjelke. 

Läs mer på www.ifonden.nu

FFI: Fortsatta investeringar i Burma 
underlättar militärjuntans förtryck

Aung San Suu Kyis parti vann valen 1990. Idag sitter hon i husarrest sedan tio år. Foto Prakash Singh, Pressens Bild.

Maung, tvingades lämna landet redan 1988 
på grund av sin aktivitet mot regimen.  

FTUB samlar in bevis för kränkningar 
av löntagarnas rättigheter och för tvångsar-
bete. Rapporterna skickas till ILO och till 
den internationella fackföreningsrörelsen. 
Regeringens propagandaapparat och dip-
lomater går regelbundet till hårda angrepp 
mot FTUB och kallar den en landsförvisad 
terroristgrupp. FFI har också anklagats för 
att hjälpa och uppmuntra FTUB att begå 
”terrorhandlingar”. 

 
Krav på sanktioner

Sjömansförbundet Seafarers’ Union of 
Burma (SUB), som bildats av och tillhör 
FTUB, är också illegalt i Burma. Det försö-
ker skydda burmesiska sjömän som seglar i 
utländska fartyg, i regel under bekvämlig-
hetsflagg. Sjömännen är strängt förbjudna 
att söka eller ta emot hjälp från trans-
portarbetarinternationalen, ITF, en global 
facklig federation som är knuten till FFI. 

FNs Arbetsorganisation, ILO, där 
 Burma är medlem, har sedan lång tid till-
baka uppmärksammat att militärjuntan 
satt slav- och tvångsarbete i system. ILO 
tog år 2000 ett unikt beslut om att begära 
sanktioner av omvärlden mot Burma. 

Under den senaste perioden har mili-
tärjuntan vid ett flertal tillfällen arresterat 
människor i Burma som har försett ILO 
med information och bevis om slavarbe-
te och andra kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna i arbetslivet. Några har  blivit 
åtalade och dömda för ”landsförräderi” 
 vilket leder till mångåriga fängelsestraff. 

En av dessa, U Aye Myint, blev fri-
släppt i början av 2005 men fängslades 
igen i augusti. Su Su Nwe drev en process 
mot myndigheterna om tvångsarbete och 
dömdes därför i höstas 1,5 års fängelse för 
”kriminella trakasserier”. Efter en centralt 
dirigerad kampanj har till hittills 21 olika 
dödshot skickats till ILOs representant i 
Burma och dennes familj. 

Vid ILOs Arbetskonferens i juni 2005 

återupprepades beslutet från år 2000. Man 
uppmanade återigen samtliga  regeringar, 
arbetsgivare och internationella organi-
sationer att snarast vidta åtgärder mot 
 Burma. Kravet på ekonomiska sanktioner 
stöds fullt ut av den demokratiska oppo-
sitionen. Sanktioner ses som ett nödvän-
digt verktyg för att tvinga militärjuntan att 
föra seriösa samtal om en demokratiserings-
process och upphöra med slav- och tvångs-
arbetet.

Sveriges agerande

Sverige har hört till de länder som varit 
tydligast i kritiken mot Burma, men har 
fått kritik för att göra för lite när det gäller 
kravet på ekonomiska sanktioner. LO och 
förbunden har länge krävt att den svenska 
regeringen ska införa handelsrestriktioner 
och stoppa direktinvesteringar i Burma, 
liksom att man ska driva den linjen i inter-

nationella organ. Den socialdemokratiska 
partikongressen i november 2005 besluta-
de att partistyrelsen ska agera för att ILOs 
begäran om förstärkta åtgärder mot den 
burmesiska regimen tillgodoses.

Enligt FFI är det idag inte möjligt att 
bedriva handel med, eller investera i, 
 Burma utan att direkt eller indirekt  stödja 
militärjuntan. FFI publicerar regelbun-
det en lista över företag som trots detta 
gör affärer med Burma. Bland de företag 
som idag finns på listan märks Michelin, 
 Mitsubishi, LG Elecronics och Siemens. 
Hela listan finns att läsa på: www.global-
unions.org/burma.

En bra introduktion till situationen i 
Burma finns i skriften ”I diktaturens och 
turistparadisets skugga om flyktingkata-
strofen i Burma och Thailand”, av Jesper 
Bengtsson  och utgiven av Utrikespolitis-
ka Institutet (nr 5/2003 Världspolitikens 
Dagsfrågor). 

För mer information se även 
följande länkar:

www.aftonbladet.se/vss/ledare/
story/0,2789,626796,00.html

www.burmacampaign.org.uk/links.html
www.burmacampaign.org.uk/unitednations.php

Burmas militärjunta  förlängde 
nyligen den husarrest som 
 ledaren för landets demo-
kratiska opposition, Aung San 
Suu Kyi, hållits i sedan tio 
år. Hon är ledare för National 
League for Democracy (NLD) 
som fick 82 procent av rösterna 
i  valen  1990, men aldrig 
tilläts få  makten. 

Burma präglas idag av 
förtryck, tvångsarbete och 
grova kränkningar av de fack-
liga  rättigheterna. Både den 
 burmesiska oppositionen och 
ILO kräver ekonomiska sank-
tioner mot Burma. Trots detta 
samarbetar flera stora inter-
nationella företag med juntan.

AUNG SAN SUU KYI hålls isolerad och tillåts 
inte ta emot några besök. Hennes  telefon 
är avstängd och posten kontrollerad. Runt 
om i världen pågår kampanjer för Aung 
San Suu Kyis frigivning. I samband med 
att hon fyllde 60 år i somras arrangerades 
aktioner i en rad länder. 

Juntan fortsätter dock att med sin 
omfattande militär- och säkerhetsapparat 
försöka se till att det inte kommer fram 
några ledare eller rörelser som kan hota 
militärens makt och de använder rutin-
mässigt tortyr som medel. Militära order 
och dekret förbjuder i tydliga ordalag alla 
former av fria fackliga organisationer och 
straffen för brott mot dessa föreskrifter är 
hårda. Flera fackliga ledare och aktiva sit-
ter i fängelse. Alla löntagarorganisationer 
måste arbeta underjordiskt. 

Politiska fångar

Trycket mot oppositionen och mot Bur-
mas befolkning i sin helhet har stadigt ökat 
sedan militärjuntan vägrade att  acceptera 
folkets röster vid valen. Idag har Burma 
över 1200 politiska fångar och en miljon in-
terna flyktingar. Våldtäkter är ett normalt 
verktyg för att tvinga befolkningen till un-
derkastelse, liksom tvångs rekrytering till 
den armé som används mot befolkningen 
och mot de etniskt  orienterade gerilla-
grupper som också opererar i landet. 

Den oberoende  fackföreningsrörelsen 
Federation of Trade Unions-Burma 
(FTUB) har tvingats verka i hemlighet ända 
sedan den bildades år 1991. FTUB repre-
senterar idag över 1,5 miljoner utvandra-
de burmesiska arbetare i Thailand, men 
har också underjordiska fackföreningar i 
Burma och är verksam i alla landets större 
städer. FTUBs general sekreterare, Maung 



TYCKER DU INTE HELLER ATT ALLT 
OCH ALLA KAN KÖPAS OCH SÄLJAS? 

Följ med till Brunnsvik den 10-12 juni 2006. 
Då är det dags för LO idédebatts och Attac-
rörelsens gemensamma sommarläger. För femte 
året i rad samlas aktiva inom facket och 
Attac på Brunnsviks folkhögskola för att 
diskutera globala frågor och lära av varandra. 
Arbetsnamnet för årets läger är: 
”Arbetare i alla länder, förenen eder”. 

DU SOM ÄR FACKLIGT AKTIV: Ta chansen du med och delta 2006. 
Var med och skapa en annan värld! Deltagande, logi och resa 
Stockholm-Brunnsvik t o r är kostnadsfritt för dig som är 
medlem i ett LO-förbund. 

ARRANGÖRER: LO idédebatt, Attac Sverige, Arbetarnas 
Bildningsförbund och Brunnsviks folkhögskola.

VILL DU VETA MER? Kontakta Heli Kärkkäinen eller 
Birgitta Ekstam på LO idédebatt. Telefon: 08-796 25 00, 
e-post: heli.karkkainen@lo.se, birgitta.ekstam@lo.se 

På 2005 års sommarläger deltog över 100 personer i  samtal om 
internationellt fackligt arbete, på föredrag om Europapolitik 
och skatteparadis, i grupparbeten om möjligheter till fortsatt 
samarbete lokalt. Och inte minst fanns tid till trevligt umgänge. 

Världen är 
inte till salu! 


