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23 
kronor om dagen är lönen för de kinesiska arbetare som tillverkar 
sommarens officiella OS-ryggsäck. Den säljs för cirka 220 kronor i 
handeln. Arbetare som tillverkar Adidasskor tjänar cirka 28 kronor 
om dagen. 2006 gjorde Adidas en vinst på över 4,8 miljarder.

Kina

78
fackliga aktiva arbetare mördades i Co-
lombia under år 2006. Colombia är där-
med världens farligaste land för fackligt 
aktiva.  Sidorna 3–5

colombia

LO stödjer 
fOrum för 
en bättre 
värLd. läs 
om EuropEan 
social Forum 
som hålls i 
malmö i höst.  
Sidan 8
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skicka sms 
för fackLiga 
rättigheter i 
kina!
läs om dEn 
globala 
FacKliga 
KampanjEn 
inFör os. 
Sidorna 6–7

6
marinalva dEus arbetar för hembiträdesfacket i brasilien och är beredd att strejka för åtta timmars arbetsdag.

de slåss för åtta 
timmars arbetsdag 

hembiträden skyddas inte av lagen

cirka 100 miljoner arbetstagare runt om i världen är an-
ställda i andras hem, men normala regler i arbetslivet om 
arbetstider, Ob och skydd mot våld och övergrepp gäller 
inte dem. nu vill iLO reglera villkoren även för hembiträden. 
Sidan 9
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LO och LO-förbunden arbetar glo-
balt för dessa krav på flera sätt. Vi 
är engagerade i Europafacket, den 
Internationella Fackliga Samorga-
nisationen och de globala fackliga 
federationerna. Vi är med och arbe-
tar för globala sociala miniminor-
mer, försvarar fackliga kamrater mot 
kränkningar av deras rättigheter och 
stödjer framväxten av starka fria och 
demokratiska fackföreningar.

Vi gör det av solidaritet med de 
miljontals arbetstagare världen över 
som saknar de mest grundläggande 
mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 
Utan internationell facklig solidaritet 
kan de och vi aldrig nå våra mål. Vi 
ska heller aldrig glömma det mycket 

omfattande ekonomiska stöd som 
LO fick från fackföreningar runtom i 
världen under storstrejken 1909, då 
arbetsgivarna var ute efter att krossa 
den unga socialistiska fackförenings-
rörelse som LO representerade.

När arbetare i länder som Kina eller 
arbetare i exportfrizoner runt om i 
världen inte får bilda fria och demo-
kratiska fackföreningar, förhandla 
fritt eller genomföra lagliga strejker, 
då hotas på sikt också våra fackliga 
rättigheter. Om arbetare i utveck-
lingsländer tvingas acceptera svält-
löner och oacceptabla arbetsvillkor, 
innebär detta genom globaliseringen 
också en press nedåt på arbetsvillko-

världens bästa jobb är huvudtemat för nästa LO-kongress. 
det handlar om sverige och om världen. alla arbetstagare, 
oavsett vad man arbetar med och var man bor, ska ha an-
ständiga villkor, rättvisa löner och utvecklande arbetsupp-
gifter. alla arbetstagare har rätt att känna trygghet, arbets-
glädje och stolthet i jobbet.

När arbetare i länder som Kina inte får bilda fria  
och demokratiska fackföreningar, förhandla fritt  
eller genomföra lagliga strejker, då hotas på sikt 
också våra fackliga rättigheter.

ren hos oss. På motsvarande sätt stär-
ker vi arbetstagarnas position globalt 
genom att kämpa för våra rättigheter 
och avtal, rättvisa löner och anställ-
ningstrygghet i Sverige. Utländska 
arbetstagare som tillfälligt jobbar i 
Sverige ska heller inte ha sämre vill-
kor än oss övriga.

Motgångar och framgångar blan-
das. Utslaget från EG-domstolen i 
Lavalfallet är en stor besvikelse som 
kräver ett omfattande fortsatt fackligt 
och politiskt arbete både nationellt 
och på Europaplanet för att försvara 
våra avtal. Men att Lavalfallet kunde 
uppstå berodde också på att Sverige 
inte skrivit på ILOs konvention nr 94 
om löner vid offentlig upphandling – 
något LO och TCO krävt i 15 år. Skälet 
man alltid anfört mot en svensk ratifi-
kation är att det skulle strida mot EUs 
upphandlingsregler. Men efter att vi 
agerat mot ILO säger nu ILOs Obero-
ende Expertkommitté i en ny rapport 
att detta är ett falskt argument och att 
man inte kan skylla på EU när man 
inte vill ratificera denna konvention. 

»vi vet av 
erfarenhet 
 att rättig-
heter och 
anständiga 
arbetsvill-
kor måste 
återerövras 
genom 
facklig 
kamp.«

Med andra ord är det alltså en fråga 
om politisk vilja hos våra egna politi-
ker.

Vi kunde också notera en framgång 
i februari när Reinfeldt efter massiv 
kritik drog tillbaka förslaget om änd-
ringar i sjukförsäkringen som hade 
inneburit ett ingrepp i våra kollektiv-
avtal och brutit mot ILOs konventio-
ner. Häromdagen beslöt också  ILOs 
styrelse att år 2010 börja arbetet med 
en ny ILO-konvention och rekommen-
dation om villkoren för de över 100 
miljoner som arbetar som hembiträ-
den i hushåll (se artikel på sidan 9).

Vi vet av erfarenhet att rättigheter 
och anständiga arbetsvillkor inte kan 
tas för givna, utan måste återerövras 
genom facklig kamp och samarbete 
om och om igen. Vår kamp för värl-
dens bästa jobb är därför global. l

ulf edström    
Internationell chef 

Landsorganisationen, Sverige

Fackföreningsrörelsen är en i alla 

 meningar internationell rörelse. Vi finns 

i nästan alla länder och vi håller ihop 

i kampen för rättvisa, demokrati och 

fred. Jag hoppas att du låter dig inspi-

reras av detta nummer av LO-aktuellt 

och att vi möts i det fortsatta fackliga 

solidaritetsarbetet!

vi håller ihop i kampen  
för rättvisa, demokrati och fred

intErnationEll 

Kamp
för kOllektivAvtAl  

OCh SOliDAritet
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svenska parterna lär ut 
dialog i våldets colombia 

”Allt det arbetsgivarna säger nu 
låter ju bra. Men hur ska vi veta att det 
 gäller även när ni åkt hem till Sveri-
ge? Vi har lärt oss att vi inte kan lita på  
de colombianska arbetsgivarna”.

”Visst kan det vara bra med fack-
föreningar, men de får inte tillåtas att 
 förstöra för företaget. Facket måste 
samarbeta med oss arbetsgivare”. 

Det är två av många och olika rös-
ter som höjs i hotell Dann Nortes 
gästvåning i Colombias huvudstad 
Bogota när över 200 representanter 
från colombianska fackföreningar 
och arbetsgivare träffas för att disku-
tera sina relationer. Mötet är en del av 
det projekt som LO, TCO och Svenskt 
Näringsliv tog initiativ till för sex år 

vi är i världens farligaste land för fackligt aktiva. år 2006 mördades 78 perso-
ner för att de engagerat sig i facket. här har LO, tcO och svenskt näringsliv 
ett gemensamt projekt för att stödja partssamverkan och dialog bland de co-
lombianska parterna. det är en tuff uppgift i ett land fyllt av våld och konflikter.

sedan och som syftar till att stärka rela-
tionerna mellan arbetsmarknadens 
parter i det konfliktfyllda Colombia.

I panelen sitter LOs Wanja Lundby-
Wedin, Sture Nordh från TCO och Lars 
G Malmer från NIR, Svenskt Närings-
livs internationella råd tillsammans 
med den colombianska arbetsgiva-
reorganisationen, ANDI, och de tre 
fackliga centralorganisationerna 
CUT, CTC och CGT.  

LOs ordförande berättar om den 
svenska arbetsmarknadsmodellen:

– Det finns många likheter mellan 
arbetsmarknaden i ert land och den 
som vi hade i Sverige i början av 1900-
talet. Då präglades våra relationer  av 

ömsesidig misstro och vi hade många 
konflikter. Det tog flera år innan lön-
tagarnas och arbetsgivarnas organi-
sationer hade växt till sig och blivit så 
starka att de kunde bestämma villkoren 
i arbetslivet. Det kunde ske för att vi res-
pekterade varandras roller och erkände 
varandra som förhandlingsparter.

– Det finns skillnader mellan våra 
länder, men jag är övertygad om att 
en del av det som fungerar på vår 
svenska arbetsmarknad också skulle 
kunna fungera här i Colombia. 

Det är en händelse som ser ut som 
en tanke att just denna dag deltar 
Wanja Lundby-Wedin  också per tele-
fon i LOs styrelsemöte i Stockholm 
som fattar beslut om att gå vidare 

i förhandlingarna med de svenska 
arbetsgivarna om ett nytt huvudavtal 
på arbetsmarknaden.

Diskussionerna i Bogota fortsätter 
hela dagen. Till slut blir de flesta över-
ens om att det samarbetsprojekt som 
inleddes mellan de colombianska par-
terna 2002 ska fortsätta i ytterligare tre 
år. Projektets tre huvudlinjer är att stär-
ka organisationernas legitimitet i det 
colombianska samhället, att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt och 
att stödja förhandlingslösningar som 
ett alternativ till våld och konflikter. 

Nu ska man fortsätta att bygga upp 
ett förtroende mellan parterna, först 
på central nivå och så småningom 

Även om situationen förbättrats är Colombia fortfarande ett land som präglas av djupa konflikter. 

»Det finns 
många lik-
heter mel-
lan arbets-
marknaden 
i ert land 
och den 
vi hade i 
Sverige 
i början 
av 1900-
talet.«
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sergio fajarda är mattelära-
ren som blev politiker. 2003 
valdes han till borgmästare i 
medellin, ”världens farligas-
te stad” och han har sedan 
dess blivit populär både hos 
facket och bland modernt 
inriktade arbetsgivare, nå-
got som är ovanligt i det 
konfliktfyllda colombia. nu 
avgår han och ersätts av sin 
egen kanslichef, men spe-
kulationerna är redan igång 
om vilka ambitioner ser-
gio fajarda har inför nästa 
 colombianska presidentval.

När LO-aktuellt träffar Sergio Fajar-
do i Medellins stadshus är han noga 
med att inte placera in sig på en tradi-
tionell höger–vänsterskala. 

– Min ambition när jag blev vald 
till borgmästare var att närma mig 
de politiska problemen precis som 
när jag närmar mig ett matematiskt 
problem. Jag vill hitta en möjlig lös-
ning, men det måste vara en lösning 
som grundas i principer, precis som i 
matematiken. 

– Jag definierar mig inte som vän-
ster eller höger. Istället försöker jag 
förklara varför utbildning för alla 
måste vara motorn i en social föränd-
ring eller varför vi måste öka jämlik-
heten för att kunna öka tillväxten. Då 
kan jag få även konservativa att lyssna 
och förstå att det finns en rimlighet i 
det jag säger. 

Med på mötet i Medellins stadshus 
är både arbetsgivarorganisationen 
ANDI och representanter från den 
colombianska fackföreningsrörel-
sen.  Fajarda hälsar igenkännande och 
hjärtligt på dem alla och en av repre-
sentanterna från ANDI säger efter 
mötet att Fajarda vore en mycket bra 
presidentkandidat.

Det hela började 1999 när Sergio 
Fajarda samlade ett femtiotal av sina 
vänner från olika samhällsområden 

som var beredda att arbeta för att 
förändra Medellin. De kom fram till 
att man måste gå in i politiken för att 
åstadkomma något konkret. Därför 
bildade de en ny och oberoende med-
borgarrörelse. 2003 vann de valet och 
Sergio Fajarda blev borgmästare.

– Det absolute största problemet 
2003 var ojämlik-
heten. Och för att 
börja arbeta mot 
ojämlikhet heter 
nyckeln utbild-
ning. Offentlig 
utbildning är en 
motor i all social 
omvandling. Det 
andra problemet 
var våldet. Alla 
som vuxit upp i Colombia har präglats 
av våldet, men här i Medellin hade vi 
en särskild sorts våld, det våld som 
följde av narkotikahandeln. Och som 
alltid får de fattiga betala priset. 

Som den mattelärare han är redo-
gör Sergio Fajarda entusiastiskt för 
siffror som visar vad som hänt i Med-
ellin sedan 2003. Staden förknippades 
tidigare med våldet och narkotikahan-
deln, men Medellin har förändrats de 
senaste åren, menar Fajarda. Våldet 
har minskat dramatiskt. Och staden 
har satsat hårt på sociala insatser och 
på stadsplanering.

– 1991 mördades 6 500 i Medellin, 
alltså över 500 varje månad. 2006 var 
det 700 mord. Det är fortfarande för 
mycket, men det är färre än i andra 
jämförbara städer i Latinamerika. 

– Det krävs effektiva sociala insatser 
mot våldet. Jag hade aldrig förut i mitt 
liv trott att jag skulle samarbeta nära 
med polisen eller arbeta för fler poli-
ser på gatorna. Men människor behö-
ver trygghet och säkerhet om demo-
kratin ska fungera. Då behövs det fler 
poliser, så länge som de respekterar 
mänskliga rättigheter. Och de ska 
göra detta av övertygelse, inte bara 
för att människorättsorganisationer 
eller internationella påtryckningar 
tvingar dem till det. Idag arbetar vi 
tillsammans med poliskåren och har 
skapat ömsesidig respekt. 

Stadsledningen har också arbetat 

för att avväpna den högerinriktade 
paramilitären och integrera dess med-
lemmar i samhället. 

– Vi lyckades genomföra en avväp-
ningsprocess, men det räcker inte. 
Vi måste också få tillbaka den här 
personen till samhället. Därför har 
vi satsat på psykologisk hjälp, socialt 
stöd, utbildning och arbete. Förr hade 
vi 4 000 paramilitärer. Nu har vi fyra-
hundra. 

– Motorn i vårt sociala arbete har  
varit utbildning. Tillträde till högre 
utbildning ska vara en rättighet, inte 
ett privilegium. Vi har ökat utgifterna 
för offentlig utbildning till 40 procent 
av kommunens budget och samtidigt 
byggt nya skolor och nya gemensam-
hetscentra i fattiga områden. 

– Vi är noga med att byggnaderna 
ska vara vackra, med spektakulär arki-
tektur. Idag har vi offentliga skolor för 
fattiga som är vackrare än de privata. 
En del av våra kritiker menade att det 
var fel att lägga pengar på vackra bygg-
nader. Men de som säger att vacker 
arkitektur inte förbättrar utbildning-
en missar något mycket viktigt. För-
sta steget mot en höjning av kvalitén 
i utbildningen är platsens värdighet. 
Det finns ett oerhört viktigt budskap i 
att de fattigaste barnen i Medellin får 
komma till de bästa och finaste klass-
rummen i Medellin. De barnen får en 
självkänsla och de lär sig bättre. 

– Om vi ger de fattigaste områdena 
vackra bibliotek gör vi dessa områden 
stolta över sina bibliotek. Det sänder  ett 
viktigt budskap till hela samhället om 
social förändring – men utan våld. Det 
är vår revolution. De mäktigaste ser hur 
vi prioriterar de mest maktlösa. Och de 
stödjer oss! Det är en viktig framgång. 

Varifrån kommer då pengarna till 
allt detta?

– Från skatter. Genom att öka män-
niskors insyn i hur skattepengarna 
används har vi fått fler att betala skatt. 
Vi har en så kallad deltagande budget 
efter mönster från Porto Allegre i Bra-
silien. När affärslivet till exempel ser 
att staden inte stjäl deras pengar utan 
att vi använder dem effektivt, då är de 
mer villiga att betala. l

 Mats Erikson

också regionalt och lokalt. Att sär-
skilt det senare är viktigt betonas av 
flera fackliga representanter:

– Det finns ett medvetande på 
arbetsorganisationen ANDI centralt 
om vikten av samarbete med fackför-
eningarna, men inte i deras organisa-
tioner. Regionalt och lokalt finns ofta 
en tydlig antifacklig inställning, säger 
en dem.

Colombia, som under 1970-talets 
latinamerikanska militärdiktaturer 
var något av ett demokratiskt undan-
tag på kontinenten, är idag ett av de 
värsta länderna när det gäller brott 
mot mänskliga rättigheter i arbets-
livet. De senaste åren har våldet mins-
kat, men Colombia tillhör fortfarande 
ett av de farligaste länderna i världen 
för fackligt aktiva. 

Vid januarimötet med Föreningsrätts-
kommittén inom FNs Arbetsorganisa-
tion, ILO, behandlades flera allvarliga 
anklagelser mot Colombia, bland dem 
uppgifter om 16 namngivna fackliga 
representanter som mördats mellan 
september 2006–augusti 2007. Man 
tog också upp anklagelser om att repre-
sentanter för den antifackliga paramili-
tären finns inom den statliga underrät-
telseorganisation som är ansvarig för 
att ge personskydd åt just dödshotade 
fackliga ledare. 

Inbördeskriget i Colombia har 
pågått i 40 år och idag slåss två vän-
stergerillor, FARC och ELN, med sam-
manlagt cirka 20 000 man i vapen. 
Högermilisen AUC skapades av stora 
jordägare för att angripa gerillan och 
vänstern. Under 1990-talet växte 
AUC och utvecklades till en armé på 
cirka 30 000 man. 2005 antogs en lag 
om avväpning av AUC och de flesta 
av milisens soldater lämnade in sina 
vapen. Delar av milisens strukturer 
finns dock kvar.

En viktig bakgrund till våldet och 
konflikterna i Colombia är den ojämli-
ka fördelningen av politisk och ekono-
misk makt, växande fattigdom, svaga 
demokratiska och rättsliga institutio-
ner, ojämlik jordfördelning samt den 
narkotikahandel som både vänsterge-
rillan och paramilitären lever på. 

– Det som hänt i Colombia visar hur 
viktig den internationella fackliga 
enigheten är, säger Carlos Rodriguez, 
generalsekreterare i CUT, en av de 
största fackliga centralorganisatio-
nerna i Colombia. 

– Nu är det upp till regeringen att 
visa att man menar allvar. Och det 
finns ett stort folkligt stöd för en fred-
lig utveckling och ett slut på våld och 
konflikter. l

colombia

invånare: 46 
miljoner
språk: span-
ska
religion: 
 katolicism
huvud-
näring: 
gruvindustri, 
textilindustri, 
blommor
bnp/invå-
nare:  
usd 2 763 
(2006)
ifs-anslutna 
centralorga-
nisationer: 
central 
unitaria de 
trabajadores 
de colombia 
(cut),
confederación 
de trabajado-
res de colom-
bia (ctc),
confederación 
general del 
trabajo (cgt).

enligt human 
development 
report 2006 
lever drygt tre 
miljoner (7 
procent av en 
befolkning på 
cirka 45 miljo-
ner) i extrem 
fattigdom, 
vilket innebär 
att de får klara 
sig på mindre 
än tio kronor 
per dag. 
under 2006 
mördades 78 
människor på 
grund av sin 
fackliga verk-
samhet, enligt 
den senaste 
rapporten från 
internationella 
fackliga sam-
organisatio-
nen, ifs.

Sergio Fajarda

– Vi som startade verksamheten på 
80-talet ville skapa ett alternativ till 
den väpnade kampen genom att visa 
att det går att förändra samhället med 
kunskap och utbildning, säger skolans 
chef Antonio Salasar. 

Escudia Nacional Sindical arbetar 
bland annat med stöd och rådgivning 
åt både de fackliga centralorganisatio-
nerna och de lokala fackföreningarna.

Salazar menar att fackföreningsrö-
relsens situation i Colombia är bekym-
mersam. 

– Det finns 2 900 olika fackfören-
ingar i Colombia, men en femtedel av 
dem är inte med i någon centralorga-
nisation. Och knappt fem procent av 
landets 20 miljoner arbetstagare är 
fackligt organiserade. 

– Det finns två huvudskäl till fack-

ets problem: våldet och regeringens 
inställning.

– Våldet har visserligen minskat 
de senaste åren men är fortfarande 
ett stort problem. Det är bokstavli-
gen livsfarligt att vara fackligt aktiv i 
Colombia. För några år sedan mörda-
des 200 fackligt aktiva om året. 2006 
mördades 78 människor på grund av 
sitt fackliga engagemang. 

En annan orsak till fackets problem är 
att fackföreningsrörelsen aktivt mot-
arbetas av myndigheterna. Antifack-
lig lagstiftning och de senaste årens 
hårdhänta ekonomiska politik har sla-

Facklig skola visar att kunskap är alt ernativet till väpnad kamp 

Fler poliser och vackra 
skolor framgångsrecept  
i medellin

Antonio Salasar berättar om den fackliga utbildningens 
möjligheter. 

för 25 år sedan bildades den fackliga skolan escudia nacio-
nal sindical i medellin, colombias näst största stad. sedan 
dess har den utvecklats och utgör idag ett utbildnings- och 
kunskapscentrum för hela colombias fackföreningsrörelse.
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Det säger Luis Alberto Garcia, 
facklig representant vid textilföre-
taget Coltejer i Medellín. Företa-
get har gamla anor i Colombia och 
firade nyligen hundraårsjubileum. 
Men varken en stolt historia eller 

aldrig så erfarna yrkesarbetare 
hjälper när de textilier arbetarna 
i Coltejer producerar tillverkas 
ännu billigare på annat håll.

– Vi går på knäna här. När det 
är kris i Colombias textilindustri 

är det vi anställda som får ta smäl-
len. Från fackets sida har vi bland 
annat skrivit på ett avtal om frysta 
löner, säger Luis Alberto Garcia. 

– Företaget har dessutom ansökt 
hos ministeriet om att få permit-
tera 400 arbetare i 120 dagar utan 
lön, men det säger vi nej till. Det 
kan inte alltid bara vara vi lönta-
gare som får betala priset. 

Under besöket i Colombia har 
Wanja Lundby-Wedin flera gång-

er fått redogöra för den svenska 
fackföreningsrörelsens syn på 
strukturomvandling, att det i för-
sta hand är människor och inte 
arbetstillfällen som ska räddas. 

– Men det är naturligtvis inte 
så lätt att driva den linjen i ett 
land som Colombia som helt sak-
nar den sociala trygghet och det 
omställningsstöd som är nödvän-
digt för att en sådan väg ska fung-
era, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Arbetarna i Coltejer ställs 
inför ett omöjligt val. Det visar 
hur viktigt det är att förena globa-
lisering och strukturomvandling 
med en grundläggande trygghet 
för de anställda som drabbas av 
förändringen. Utan en sådan 
trygghet blir facken hänvisade 
till en defensiv kamp för att rädda 
jobben. De ges helt enkelt inget 
annat val. l

 Mats erikson

git hårt mot löntagarna. President 
Alvaro Uribes regering har dess-
utom urholkat arbetslivets lagar. 
Arbetstiden har förlängts och fack-
liga rättigheter har inskränkts. 

Vid en konfliktsituation måste 
två tredjedelar av majoritetsfack-
ets medlemmar eller majoriteten 
av de anställda rösta för strejk. 
Arbetsmarknadsministeriet 
kan dessutom gå in och beordra 
omröstningar på arbetsgivarens 
begäran och tvinga parterna till 
obligatorisk skiljedom om en 
strejk pågått i mer än 60 dagar. 
Fackliga organisationer som före-

träder offentlig sektor får inte ens 
lägga fram några avtalskrav eller 
teckna kollektivavtal. Deras för-
handlingsrätt är begränsad till att 
presentera ”respektfulla krav” till 
regeringen. 

Antonio Salazar berättar att 
colombiansk lag visserligen till-
låter fackliga organisationer, 
men att ILOs konventioner kring-
gås. Människor har ofta svårt att 
få vanliga anställningskontrakt, 

istället anställs många på tremå-
naders korttidskontrakt som ska-
pas enbart för att kringgå ILOs 
arbetstagarbegrepp. En annan 
metod är att arbetsgivare bildar 
låtsaskooperativ för att kringgå 
fackliga rättigheter, 

Minst 25 fast anställda krävs för 
att man ska få bilda en fackfören-
ing. Det krävs dessutom ett god-
kännande från ministeriet. 

– Antalet fackföreningar som 
får nej av regeringen har ökat de 

senaste åren, säger Salazar.
– Inte ens här på Escudia Nacio-

nal Sindical tilläts en fackfören-
ing. När våra anställda ville bilda 
en förening för anställda i frivil-
ligorganisationer sade regeringen 
nej. Som orsak angavs att stadgar-
na välkomnade medlemmar som 
inte var fast anställda. 

På väg ut från skolan träffar vi 
Alonso Ortiz, en ung kille som 
organiserar de många gatuför-

säljarna i Medellin. Han berättar 
om ett slitsamt och ibland farligt 
jobb, men det finns ändå hopp:

– Människors mod har ökat, 
trots hoten och våldet. Fler och 
fler börjar förstå att man tjänar 
på att organisera sig, att det bara 
är om vi hjälps åt som vi kan sätta 
tyngd bakom våra krav. Att man 
inte ensam orkar ta strid mot dem 
som utnyttjar en.  Jag har hopp 
om framtiden. l

 Mats erikson

Facklig skola visar att kunskap är alt ernativet till väpnad kamp 

Global konkurrens slår ut textilindustrin i Colombia
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– vi är oroliga för de effekter som frihandel och globa-
lisering har för vår sektor. den globala konkurrensen är 
tuff för oss, men vi har goda relationer med företags-
ledningen och vi försöker att lösa krisen tillsammans.

Företaget försöker nu möta krisen 
genom permitteringar.

Coltejers textilier tillverkas idag 
billigare i andra länder. 

 Det är vi som drabbas hårdast 
av förändringarna, berättar en 
 anställd för Lars G. Malmer, NIR, 
och Wanja Lundby-Wedin, LO. 

 Colombias textilindustri försöker att klara en svår strukturomvandling. 
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Arbetarna i Pekingfabriken Iue 
Wing tillverkar sommarens officiella 
OS-ryggsäck. Den säljs för ungefär 
220 svenska kronor. Arbetarna som 
tillverkar ryggsäcken får 23 kronor. 
Om dagen. 

I Peking ligger också Yu Yuen-fabri-
ken. Där tillverkar arbetarna skor åt 
Adidas för en lön på cirka 28 kronor 
om dagen. Samtidigt slår Adidas hela 
tiden nya rekord i sponsoravtal och 
vinster. 2006 kunde till exempel Adi-
das aktieägare glädja sig åt en vinst på 
över 4,8 miljarder. 

Den kinesiska arbetsmarknaden är 
lockande för många multinationella 
företag. Massuppsägningar i statliga 
företag och en stor flykt från lands-
bygden till städerna har skapat en 
billig arbetskraft som företagen kan 
utnyttja. Dessa arbetares rättigheter 
kränks dagligen. Särskilt kvinnliga 

arbetare har drabbats hårt av brott 
mot grundläggande rättigheter lik-
som av farliga arbetsmiljöer.  

Den svenska fackföreningsrörelsen 
har länge uppmärksammat förhål-
landena i Kina, inte minst därför att 
många svenska företag har etablerats 
i landet. LO-förbundet IF Metall arbe-
tar till exempel med ett utvecklings-
projekt i Kina som syftar till att öka 
kunskapen om fackligt arbetsmiljö-
arbete vid stora och små arbetsplat-
ser, att uppmuntra fackligt agerande 
på till multinationella företag och att 
försöka bidra till en reformprocess 
inom den kommunistiska kinesiska 
fackföreningsrörelsen som betonar 
demokratiska principer och arbets-
former. 

LOs ordförande Wanja Lundby-
Wedin menar att det är viktigt att inför 

OS uppmärksamma förhållandena för 
de kinesiska löntagarna:

– Vi måste uppmärksamma världen 
på vad som sker i Kina och samtidigt 
fortsätta att stödja demokratiutveck-
ling och oberoende facklig organise-
ring. Inför OS ställer vi från den inter-
nationella fackföreningsrörelsen krav 
på att industrin som tillverkar sport-
kläder och liknande måste respektera 
ILOs grundläggande konventioner 
om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
Här borde exempelvis den internatio-
nella olympiska kommittén, IOK, vara 
tydligare.

Någon bojkott av Peking-OS tror 
Wanja Lundby-Wedin inte på i det här 
läget. Det är inte det mest effektiva, 
menar hon:

– Det vi måste fråga oss är vilket sätt 
som är det bästa för att främja mänsk-

liga rättigheter i Kina. Det fungerar 
inte att genom en bojkott isolera en 
fjärdedel av jordens befolkning. Istäl-
let ska vi utnyttja både OS och de 
andra kontakter vi har med Kina till 
att lyfta fram vår syn på demokrati 
och mänskliga rättigheter. IF Metalls 
arbete för att långsiktigt stödja fack-
lig utveckling och arbetsmiljöarbete i 
Kina är ett bra exempel. Sådana insat-
ser måste vi fortsätta med. 

IFS, Internationella Fackliga Sam-
organisationen där bland andra LO är 
medlemmar stödjer inför Peking-OS 
kampanjen ”Play Fair 2008”. Play Fair 
riktar sig till IOK, den kinesiska reger-
ingen och den internationella sport-
industrin med krav om respekt för 
grundläggande mänskliga rättigheter 
i arbetslivet. Man menar bland annat 
att IOK bör ställa krav på att de sport-
kläder och liknande som används i OS 

kina är världens största land med en enorm 
 ekonomisk tillväxt. Kina är också världens 
största diktatur med ett omfattande förtryck 
av mänskliga rättigheter. det är i detta kina 
som sommarens olympiad ska hållas, något som 
fått många, inte minst inom den internationella 
fackföreningsrörelsen, att reagera. 

De kinesiska arbetarna i skuggan av

olympiska spelen
Wanja Lundby-
Wedin, LOs ord-
förande
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ska vara producerade utifrån respekt 
för de s.k. kärnkonventionerna från 
ILO, FNs Internationella Arbetsorga-
nisation. De handlar bland annat om 
fri förenings- och förhandlingsrätt, 
avskaffande av barnarbete och slav- 
och tvångsarbete samt av diskrimine-
ring i arbetslivet.

– OS i Peking är de mest vinstgivan-
de olympiska spelen i historien. Vin-
sterna beräknas till ofattbara tusen 
miljarder dollar. Enbart försäljning 
av maskots inför OS ger en vinst på 
cirka 300 miljoner dollar, säger Kristin 
Blom, som arbetar på IFS med bland 
annat Play Fair-kampanjen.

– I det sammanhanget tycker vi det 
är viktigt att man genom OS tar tillfäl-
let att rikta uppmärksamheten på för-
hållandena för arbetare inom sport-

industrin. Industrin som tillverkar 
sportkläder och fotbollsskor, liksom 
idrottsvärlden och hela det internatio-
nella samfundet måste ta sitt ansvar 
för att bekämpa den exploatering av 
arbetare som pågår, både i Kina och i 
övriga världen.

– Vi vill att så många som möjligt, 
fackföreningar, politiska partier, 
regeringar och enskilda gör sin röst 
hörd och talar om för idrottsvärlden 
och för industrin att exploateringen 
måste upphöra. Vad det handlar om 
inför OS är att använda inspirationen 
från den olympiska andan och låta 
idrottens idéer om ”fair play” också 
alla dem som förser idrotten med klä-
der och skor. l

 Mats erikson

Stöd 
kinesiska 
arbetare  
med facklig 
OS-fackla
nu skickas den fackliga Os-facklan 
runt världen, till stöd för mänskliga 
rättigheter i arbetslivet för alla som 
tillverkar sportkläder. LOs ordföran-
den har skickat den till bland andra 
fredrik reinfeldt och mona sahlin.  
du kan också skicka facklor! 

Startskottet har gått för den världsomspän-
nande kampanjen Play Fair at the Olympics, Rent 
spel på de olympiska spelen.

Den mäktiga Internatio-
nella Olympiska Kommittén 
IOK ska få ett tydligt besked 
– världens löntagare kräver 
att sportkläder som används 
på olympiader ska vara till-
verkade med respekt för de 
mänskliga rättigheterna i 
arbetslivet. Kravet riktar sig 
också till de kinesiska myn-
digheterna och sportklädes-
industrin.

Bakom kampanjen står 
Internationella fackliga sam-
organisationen IFS, textilinternationalen ITGLWF 
och nätverket Clean Clothes/Rena kläder.  

Du deltar genom att skriva under ett budskap 
till IOKs ordförande Jacques Rogge. Ju fler som 
skriver under, desto starkare blir budskapet till 
IOK – att Play Fair också gäller arbetsförhållan-
dena för världens arbetare! Kampanjen avslutas 
den 1 maj, och därefter överlämnas namnlistorna 
till IOK.

Var med och sprid budskapet om kampanjen 
genom att skicka en ”facklig OS-fackla” via mail 
eller sms till alla du känner! 

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin har 
redan börjat skicka runt OS-facklan.

– Överst på min lista har jag Fredrik Reinfelt, 
Mona Sahlin, den svenska vicepresidenten i 
Internationella Olympiska Kommittén Gunilla 
Lindberg och alla LO-förbundsordföranden. 

– Jag hoppas på stor uppslutning från LO-för-
bundens medlemmar. Sportkläder tillverkas 
under orimliga förhållanden. Vi måste göra 
tydligt för IOK, de kinesiska myndigheterna och 
sportklädesindustrin att detta är oacceptabelt 
och att de har världens ögon på sig. l

olympiska spelen
intErnationEll 

Kamp
för kOllektivAvtAl 

OCh SOliDAritet

den fackliga in-
ternationalen ifs 
har dragit igång 
kampanjen Play 
fair inför Os i 
kina.
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du hittar information och en länk till kampan-
jen på LOs hemsida www.lo.se. se också ifs’ 
kampanjhemsida www.catchtheflame.org

läs mEr
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både organisationer och privatperso-
ner är välkomna att delta i european 
social forum i malmö. det behövs 
också mängder av frivilliga för att ge-
nomföra forumet. här är lite tips och 
råd:

boka in 17–21 september i alma-
nackan och börja planera hur du ska 
ta dig dit och var du ska bo. 

gå med i någon av de 11 arbetsgrup-
per som förbereder forumet. du kan 
delta även om du inte bor i malmöom-
rådet, mycket av jobbet hanteras per 
mail. arbetsgrupperna hittar du på 
hemsidan. du behövs!

bli volontär under forumet! du kan 
anmäla dig redan nu. det behövs 800-
1000 volontärer för praktiska uppgifter 
före och under forumdagarna och cirka 
350 tolkar. att arbeta som volontär är 
kul, givande – och viktigt!

som organisation kan man gå med i 
arrangörsföreningen efs norden 2008. 
då är man med och planerar och ar-
rangerar forumet, och får dessutom 
många värdefulla kontakter. var också 
med på de olika arbetshelger och 
medlemsmöten som kommer att ge-
nomföras under året.

Organisationer kan också arrangera 

en programpunkt under forumet, till 
exempel ett seminarium, en workshop 
eller en debatt kring ett angeläget 
ämne. flera organisationer får gärna 
samarbeta om ett arrangemang. infor-
mation om hur man anmäler program-
punkter finns på hemsidan.

Organisationer kan också vara med 
och mobilisera till forumet – sprida 
flygblad, affischer, material etc. de kan 
också ge bidrag och stöd till medlem-
mar så att de kan delta i forumet.

KONTAKTUPPGIFTER:
mer information hittar du på hemsidan 
www.esf2008.org. du kan också anmä-
la dig på www.openesf.net, en hemsida 
där du som individ eller organisation 
kan delta i nätverk eller arbetsgrupper i 
olika frågor. i nätverket Labour and glo-
balization är många fackliga kamrater 
runt om i europa medlemmar i.

esf norden 2008 är arrangörsfören-
ingen som organiserar malmöforumet. 
fyra personer arbetar heltid med för-
beredelserna i samarbete med de elva 
arbetsgrupperna. du kan kontakta 
kansliet via mail info@esf2008.org. 

boka in den 17–21 september i almanackan redan nu! då hålls europe-
an social forum i malmö, med LO som en av arrangörerna. under fem 
intensiva dagar blir det seminarier, debatter, workshops, kultur, musik 
och mycket annat. man räknar med 20 000 deltagare från hela Europa.

– alla fackligt aktiva och intresserade bör självklart ta chansen att 
komma, säger caroline bondesson på LO-distriktet i skåne. 

Engagerade människor, folk- och 
gräsrotsrörelser från hela Europa 
möts i Skåne under European Social 
Forum för att lyssna, lära, diskutera, 
samverka och umgås. Det är det fem-
te europeiska forumet sedan starten 
2002, och det hoppfulla temat är även 
denna gång En annan värld är möjlig. 
De tidigare forumen har hållits i Flo-
rens, Paris, London och Aten.

Det är fantastiskt att vi har detta 
forum i Sverige och att LO och LO-
förbunden är med, säger Caroline 
Bondesson på LO-distriktet i Skåne. 
Sedan januari i år arbetar hon deltid 
med förberedelserna inför forumet.

– Jag har varit på flera förberedel-
semöten i Europa och insett att det 
finns en enorm respekt för Sverige och 
den svenska fackföreningsrörelsen. 
Vi har ju en lång folkrörelsetradition 
och världens starkaste fackförenings-
rörelse. Man ser verkligen fram emot 
att komma till Sverige och lära av oss 
och övriga Norden!

European Social Forum är en del av 
den globala forumrörelsen, World 
Social Forum, som startade i Porto 
Allegro i Brasilien 2001 på initiativ 
av en rad fackliga organisationer och 
gräsrotsrörelser i Sydafrika, Brasilien 
och andra utvecklingsländer. De ville 
skapa en motvikt till det årliga elitmö-
tet World Economic Forum i Davos, 
där världens rikaste och mäktigaste 
människor samlas och diskuterar sin 

syn på världspolitiken och den globala 
ekonomin. På forumrörelsens möten 
är det gräsrötterna som har ordet.

Och faktum är att forumrörelsen 
på några få år har etablerat sig som en 
unik arena för erfarenhetsutbyte, dis-
kussion, nätverksbyggande och pla-
nering av globala kampanjer. Sedan 
2001 har World Social Forum hållits 
i Brasilien, Indien och Kenya med 
70 000–100 000 deltagare vardera. 
Det har också vuxit fram regionala 

forum som European Social Forum i 
de olika världsdelarna och nationella 
forum i många länder. 

Caroline Bondessons uppdrag är att 
få så många fackligt aktiva och med-
lemmar som möjligt att engagera sig 
i forumet och att samordna LO-för-
bundens aktiviteter. Det finns ett stort 
intresse för den svenska arbetsmark-
nadsmodellen bland den europeiska 
vänstern, säger hon.   

Lavaldomen är mycket omdisku-

terad i Europa. Många vill veta hur 
vår kollektivavtalsmodell fungerar 
och hur vi har reagerat på domen. 
Forumet är ett fantastiskt tillfälle att 
visa upp och diskutera ”den svenska 
modellen”.
Varför ska man engagera sig i 
forumet?

– Oj, det finns tusen skäl!
– Idag påverkas vi av hela värl-

den – som arbetstagare, konsumen-
ter, människor. Det räcker inte längre 
att enbart jobba fackligt på den egna 
arbetsplatsen, man måste lyfta blick-
en. Och det är enormt kul, spännande 
och givande att engagera sig i forumet 
och den globala solidaritetsrörel-
sen. Tillsammans kan vi visa att det 
finns ett alternativ till nyliberalism 
och egoism, att vi är många som har 
en annan människosyn och att vi är 
aktiva.

Forumet är också ett tillfälle för för-
bunden att rekrytera medlemmar. Att 
vi ingår i en global solidaritetsrörelse 
kan vara ett viktigt argument för att 
bli medlem.

Caroline Bondesson tycker att hon 
har ett fantastiskt uppdrag att arbeta 
för forumet, men lite nervöst är det.

Jag vet att förväntningarna är stora 
på oss, att Sverige betraktas som ett 
föregångsland av många i Europa. Vi 
har en hel del att leva upp till! l

 Agneta Carleson 

Kom med och 
förändra världen

Anmäl dig till forumet redan nu!

Vid det första 
European Social 
Forum i Florens i 
Italien samlades 
mer än 100 000 
personer för att 
protestera mot 
USAs planerade 
invasion av Irak.

EuropEisKt världsForum i malmö
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Utanför hembiträdesfackets lokal 
i Salvador, vid den hårt trafikerade 
motorleden, väntar redan några kvin-
nor. Småbilar och slitna bussar fulla 
med folk dånar förbi, solen steker. Det 
är flera timmar kvar tills mottagning-
en öppnar men det gäller att komma i 
tid. De flesta besökarna behöver hjälp 
med att räkna ut hur mycket de egent-
ligen ska få ut i lön.

Så kommer Marinalva de Deus Bar-
bosa och släpper in oss, hon är en kraf-
tig liten dam med ett stort leende. Hon 
måste öppna flera olika hänglås för 
att kunna föra oss upp för den smala 
trappan, där ännu fler hänglås väntar. 
Kvinnorna får fortsätta att vänta på en 
liten bänk, men jag släpps in, jag har 
ju tid för en intervju.

– Jag började arbeta som 17-åring, 
säger Marinalva. Jag bodde hos famil-
jen. De var snälla så efter något år kun-
de jag börja läsa på kvällarna. Jag hade 
inte gått i skolan förut, jag kunde inte 
läsa och hade inte ens ett födelsebevis.  
Nu har jag hunnit med gymnasiet och 
hoppas på universitet framöver.

För något år sedan började hon 
arbeta på heltid på hembiträdesfack-

et, eller Sindicato, das empregadas 
domesticas. Det är ett frivilligt arbete, 
det finns inga pengar till löner för de 
som hjälper till på mottagningen. 

– Vi har bara 3 500 medlemmar här 
i Salvador, trots att det finns 140 000 
hembiträden här i staden. Bara ett 
hundratal har råd att betala avgiften, 15 
kronor i månaden. Vi är fyra som arbe-
tar här utan lön och det är svårt, men 
än så länge lever jag, ler Marinalva.

I Brasilien finns det omkring åtta 
miljoner hembiträden, men denna 
stora yrkesgrupp omfattas inte av nor-
mala fackliga och sociala rättigheter. 
De har ingen övertidsersättning, ing-
en arbetslöshetsförsäkring och regler 
om arbetsskydd gäller inte dem. 

– Det är ett tungt arbete, och jobbet 
tar aldrig slut. Ibland arbetar man till 
tio på kvällen. Om familjen har fest 
blir det ännu senare, och då måste 
man fungera som uppassare också.

De flesta hembiträden i Salvador 
bor hos sina arbetsgivare och har näs-
tan ingen fritid. En del undviker till 
och med att skaffa egna barn för att 
istället uppfostra andras.

– Det finns arbetsgivare som kräver 
att vi ska betala för mat och husrum, 
trots att det är förbjudet enligt brasi-
lianska lag. Men många hembiträden 
har dålig utbildning och känner inte 
till sina rättigheter. Ofta vill arbetsgi-
varna inte heller att vi ska studera, de 
vet att studier gör oss starkare. 

Eftersom hembiträdesfacket fortfa-
rande är ganska svagt är det svårt att 
driva medlemmarnas krav. Att alla 
makthavare som politiker och domare 
själva har hembiträden gör inte saken 
lättare – de vill helt enkelt inte att 
deras hembiträden ska få det bättre. 
Ändå har facket fått igenom bland 
annat rätt till pension. Det var redan 
1988, när militärdiktaturen försvann 
och Brasilien fick en ny, progressiv 
konstitution.

– Det viktigaste för oss nu är att 
få reglerad arbetstid, 8 timmar om 
dagen, precis som andra yrkesgrupper 
har. Vår arbetstid är obegränsad och 
vi får inte ens ersättning för övertid! 

– Vi har ännu inte genomfört en 
strejk men vi hoppas att vi ska lyckas 
med det också i framtiden, tillägger 
Marinalva med ett skratt.

Snittlönen för hembiträden är bara 
drygt 1 000 kronor i månaden, vilket 
motsvarar minimilönen i Brasilien. 

– Hembiträde är ett viktigt och vär-
digt arbete, felet är att det inte värde-
ras rätt.  l
  lennart kjörling

hembiträden är en jättelik 
yrkeskår men undantas i 
de flesta länder från soci-
ala rättigheter och skydd. 
nu ska fn-organet iLO se 
över arbetsförhållandena 
för denna utsatta grupp. 

självklart ska de som 
arbetar med hushållsjobb 
ha samma skydd som 
andra arbetstagare, säger 
ulf edström, internationell 
chef på LO och med i iLOs 
styrelse. 

De flesta kommer från fattiga  
miljöer. Nästan alla är kvinnor, 
många är migrantarbetare, en hel 
del är barn. Att arbeta i andras hem 
med att städa, passa barn, laga 
mat och passa upp är ofta det enda 
jobb de kan få. Och det finns jobb, 
efterfrågan på hushållstjänster 
ökar i takt med stigande välstånd 
i väst och en växande medelklass 
i många utveck-
l i n g s l ä n d e r . 
Man räknar med 
att omkring 100 
miljoner arbets-
tagare runt om i 
världen utför 
hushållstjäns-
ter i andras 
hem.

Som yrkes-
grupp är dessa 
hembiträden en av de mest utsatta 
och rättslösa av alla.  I många län-
der undantas arbete i andras hem 
i den nationella arbetsmarknads-
lagstiftningen. Även ILO medger 
undantag när det gäller konventio-
nerna om bland annat löner, sak-
lig grund för uppsägning, moder-
skapsskydd och yrkesinspektion. 

De flesta har villkor som kan 
liknas vid tvångs-eller slavarbete, 
till exempel att de inte får lämna 
arbetsgivarens hem utan tillstånd 
och måste stå till pass dygnet runt.  
Kränkningar i form av våld och 
sexuella övergrepp inte är ovan-
ligt, säger Ulf Edström.

Många i denna grupp saknar 
dessutom fackliga rättigheter 
– eller vågar inte ansluta sig till en 
fackförening av rädsla för att för-
lora jobbet.

Internationella arbetsorgani-
sationen, ILO ska nu ta fram en 
konvention om skydd för perso-
ner som arbetar i andras hem. Den 
ska omfatta bland annat löner, 
viloperioder, social trygghet och 
skydd mot fysiska och sexuella 
övergrepp. Ulf Edström hoppas att 
arbetet med konventionen ska leda 
till att hembiträdenas utsatta situa-
tion uppmärksammas.

Deras villkor är helt orimliga. 
Hembiträden ska självklart ha 
samma rättigheter och skydd som 
andra löntagare! l
 Agneta Carleson 

ILO kräver 
bättre 
villkor för 
hushållsjobb

Ulf Edström

marinalva de deus barbosa är oavlönad facklig kämpe för 
det brasilianska hembiträdesfacket. I Brasilien liksom i de 
flesta länder saknar hembiträden nästan alla fackliga och 
sociala rättigheter. 

– vi vill ha åtta timmars arbetsdag som alla andra. 

 Hon slåss för åtta  
timmars arbetsdag 

I Brasilien har alla politiker, jurister och andra makthavare hembiträden, och tycker att det är bekvämt att ha hjälp i hemmet dygnet om. Därför 
vill de inte jämställa oss med andra arbetare, konstaterar Marinalva de Deus Barbosa, som jobbar  för hembiträdesfacket. 
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dåligt skydd 
även i sverige

även i svensk 
arbetsmarknads-
lagstiftning finns 
undantag för per-
soner som är an-
ställda direkt i 
andras hem. 
bland annat gäl-
ler inte saklig 
grund för uppsäg-
ning, och 300 
timmars övertid 
är tillåtet. för öv-
riga arbetstagare 
gäller 200 tim-
mar. är man an-
ställd av ett före-
tag gäller vanlig 
lagstiftning.  

fO
tO

 L
e
n

n
a
r
t 

k
jö

r
Li

n
g



Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.10 MB

utvecklings-
biståndet

i år omfattar 
det svenska bi-
ståndet 32,038 
miljarder kro-
nor, eller 0,93 
procent av bni. 

folkrörelse-
anslaget, 2008 
är 1,245 miljar-
der kronor. 
förra året var 
anslaget 1,295 
miljarder och 
år 2006 1,320 
miljarder kro-
nor. 

bland de 
största motta-
garna av ansla-
get finns fo-
rum syd, koo-
peration utan 
gränser, rädda 
barnen, svens-
ka missionsrå-
det och LO 
tcO bistånds-
nämnd.

ny biståndspolitik  
oroar facket

Alliansregeringen är i full färd med 
att göra om det svenska biståndet. 
Bland annat har man sänkt det så 
kallade folkrörelseanslaget, som går 
till frivilligorganisationer och folk-
rörelser för projekt i utvecklingslän-
der. Organisationer som får del av 
detta anslag är bland andra LO TCO 
Biståndsnämnd, Palmecentret, Rädda 
Barnen och Svenska Missionsrådet. 

Anslaget för 2008 är 1,145 miljarder 
kronor, en sänkning med 50 miljoner 
jämfört med år 2007. Det är andra 
året i rad som anslaget sänks, år 2006 
fördelades 1,320 miljarder till folkrö-
relserna. 

Flera organisationer har fått kraf-
tigt minskat stöd, LO TCO Bistånds-
nämnd med en miljon kronor och 
Palmecentret med hela 11 miljoner 
kronor. För Palmecentrets del innebär 
det att flera personer måste sägas upp 
och verksamheten omorganiseras.

Flera organisationer har fått kraf-
tigt minskat stöd, bland dem LO TCO 
Biståndsnämnd med en miljon kronor 
och Palmecentret med hela 11 miljo-
ner kronor. På Palmecentrets måste 
nu flera personer sägas upp och verk-
samheten omorganiseras.

Keth Thapper är internationell 

sekreterare på LO och ingår i styrelsen 
för LO TCO Biståndsnämnd och Palme-
centret. Hon är oroad över sänkningen 
av folkrörelseanslaget och betonar att 
fackföreningsrörelsens och övriga 
folkrörelsers internationella arbete 
inte är regeringsstödd välgörenhet.

Folkrörelser är en nödvändig del 
av biståndet och avgörande för den 
demokratiska och folkliga förankring-
en. Vi är internationella organisatio-
ner med bred kunskap om olika länder 
och kontakter ut till gräsrotsnivå.  Vi 
jobbar praktiskt med demokrati, når 
ut till de fattigaste även i länder med 
korrupta eller svaga regeringar och 
tillför ett folkligt engagemang.

Utan oss skulle biståndet enbart gå 
till av regeringen utvalda länder och 
genomföras av Sida-tjänstemän. Jag 
tror inte att det är vad svenska folket 
vill! 

De flesta folkrörelseprojekten drivs 
på gräsrotsnivå, t ex facklig utbild-
ning, stöd till utsatta kvinnor och barn 
eller demokrati- och fredsinsatser. De 
genomförs alltid i samarbete med en 
systerorganisation i mottagarlandet, 
vilket innebär att också det civila sam-
hället stärks. 

Folkrörelserna kan även få anslag 
till informationsinsatser i Sverige för 
att öka kunskapen om utvecklings-
samarbete, till exempel seminarier, 
möten, material, hemsidor och kam-
panjer. Nedskärningarna för Palme-
centret och LO TCO Biståndsnämnd 
har särskilt drabbat detta anslag.

Det är mycket oroande, säger Keth 
Thapper. 

Idag behövs det verkligen en bred 
och folklig diskussion om globalise-
ringen och dess effekter, inte minst 
när det gäller de mänskliga rättighe-
terna i arbetslivet. 

Jag känner också en stor oro inför 
framtiden. Moderaterna har länge 
velat skära ned biståndet, sänkningen 
i år är kanske bara ett första steg. Och 
jag ser en logik i att man börjar med 
att skära i informationsanslaget. Det 
är lättare att göra större nedskärning-
ar på sikt om folk inte vet så mycket 
om biståndet.   

I år genomförs också en minskning 
av antalet samarbetsländer, det vill 
säga länder som har avtal med Sverige 
om utvecklingsbistånd. 

De länder som är samarbetsländer 
har avtal med Sveriges regering om 
bistånd. Samarbetspartner är motta-
garlandets regering. Det handlar ofta 
om stora insatser, och dessa projekt 
genomförs av tjänstemän och kon-
sulter. 

Beslutet om att minska antalet sam-
arbetsländer togs under den tidigare 
s-regeringen, men Alliansregeringen 

har nu bestämt vilka länder som ska 
utgå. På listan finns bland andra 
Nicaragua, Laos och Libanon.         

Med färre samarbetsländer borde 
folkrörelsebiståndet höjas kraftigt, 
menar Keth Thapper. 

Vi folkrörelser kan verka i alla 
länder där vi har systerorganisatio-
ner och kan göra en insats. Det är 
oerhört viktigt att vi kan fortsätta i 
de länder som regeringen nu stry-
ker från sin lista. De flesta är fortfa-
rande fattiga och har svaga demo-
kratiska strukturer.

Bör fackföreningsrörelsen göra 
sig mindre beroende av statligt 
stöd för globalt solidaritetsarbete? 
Till exempel samla in pengar från 
medlemmarna?

Fram till 1970-talet sade LO 
bestämt nej till Sidamedel, för att 
undvika statlig styrning av det fack-
liga internationella arbetet. Det var 
Sida som ville ha med LO i folkrö-
relsestödet, de ansåg att vårt arbete 
var viktigt och borde vara en del av 
det svenska biståndet. 

Vi behövs fortfarande i bistån-
det, men våra insatser får inte vara 
beroende av vilken regering som 
för tillfället har makten. Det kan 
finnas områden som vi bör förfoga 
över själva. Det här är en viktig dis-
kussion, och jag tror att det är bra 
att ta upp den igen. l
 Agneta Carleson    

anslaget till folkrörelsernas biståndsarbete krymps med 50 
miljoner kronor i år. det innebär färre biståndsprojekt med 
direkt folklig koppling. det rimliga är att höja anslaget, an-
ser keth thapper, internationell sekreterare på LO. 
– vi är en nödvändig del av det svenska biståndet!

Moderat-
erna har 
länge velat 
skära ned 
biståndet, 
sänknin-
gen i år 
är kanske 
bara ett 
första steg.

Tillverkning av trädgårdsstolar för export i Vietnam. Vietnamesiska arbetare har den lägsta lönen i regionen och fria fackföreningar är förbjuda. Här har LO, 
TCO och förbunden projekt för att demokratisera facket och stödja löntagarna. Vietnam stryks nu från regeringens lista över samarbetsländer.  
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»våga vara besvärlig!«  l Sidan 12

endast sex av de totalt 271 
motionerna till årets LO-kon-
gress gäller internationella 
frågor. varför är det inte fler? 
vi frågade Lise-Lotte Len-
berg, biträdande chef för LOs 
internationella enhet.

Lördagen den 31 maj öppnar LO-
kongressen, och på söndagen ska 
kongressdeltagarna diskutera de sex 
kongressmotioner som gäller inter-
nationella frågor. Fem av motionerna 
handlar om EU och en har ett globalt 
perspektiv.

Sex motioner motsvarar ungefär 2 
procent av det totala antalet motio-
ner till årets kongress. Är detta ett 
mått på intresset för internationella 
frågor bland LOs medlemmar? Eller 
finns det andra förklaringar till att så 
få vill diskutera EU- och globala frågor 
på kongressen?

– Vi möter alltid ett stort engage-
mang för internationella frågor, så 
det handlar knappast om bristande 
intresse, säger Lise-Lotte Lenberg. 

– Men jag vet att många uppfattar 
de internationella frågorna som kom-
plexa. De kanske tror att man måste 

vara väldigt insatt för att komma 
med förslag eller kritik till en LO-kon-
gress.

– Dessutom sker mycket av det 
internationella arbetet på förbunds-
nivå, så det kanske känns mer rimligt 
att påverka det egna förbundet.   

    
Få motioner kan också vara ett 
uttryck för att medlemmarna är hyfsat 
nöjda med LOs internationella arbete, 
fortsätter Lise-Lotte Lenberg. Men de 
motioner som har kommit in är både 
intressanta och relevanta. 

De handlar om de verkliga kärn-
frågorna, som det nya EU-fördraget, 
sociala stadgan och valet till Europa-
parlamentet nästa år. Det är ämnen 
som vi verkligen behöver diskutera 
tillsammans. 

En av motionärerna, Byggnads 
avdelning 12 i Göteborg, anser att det 

 1Använd löntagarnas 
pensionskapital för att 
nå fackliga rättigheter i 

världen (14.1)
handelsanställdas för-

bund vill att löntagarägt 
kapital – till exempel pen-
sionsfonder – ska bli ett 
starkare vapen i kampen 
för fackliga rättigheter och 
rimliga arbetsförhållanden 
i alla världens länder. detta 
genom att verka för att 
aP-fonderna, amf Pension, 
afa och alecta endast 
placerar pensionsmedel i 
företag som uppfyller iLOs 
åtta kärnkonventioner. LO 
föreslås också verka för att 
löntagarägt kapital i andra 
länder används för att 
förmå företag att följa iLOs 
kärnkonventioner.

utlåtande: vid LOs 100-
årsjubileum 1998 lanserade 
LO förslaget att löntagar-
nas pensionskapital i sve-
rige och globalt skulle an-
vändas som påtrycknings-
medel för att få företag att 
respektera de mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet. 
en gemensam kommitté 
med internationella fack-
liga samorganisationen ifs 
och globala facken bilda-
des, och i år ska arbetet 

utvärderas. LO har också 
genomfört det förbunds-
gemensamma projektet 
ägarmakt och agerat för att 
aP-fonderna, amf Pension 
och afa ska respektera 
iLOs kärnkonventioner vid 
placeringar, konstaterar 
LOs styrelse, som föreslår 
bifall till fortsatt arbete 
med dessa frågor.        

 

 2Folkomröstning om 
EUs unionsfördrag 
(14.2)

byggnads avdelning 
12 i göteborg vill att LO 
tillsammans med socialde-
mokraterna arbetar för en 
folkomröstning om unions-
fördraget.

motionärerna menar att 
det nya fördraget innebär 
att mer makt och fler beslut 
överförs till eu. ”fördraget 
kan medföra att mark-
naden definitivt tar hem 
segern, med oöverskådliga 
konsekvenser för jämlikhet 
och rättvisa”, skriver man 
bland annat.

utlåtande: en folkom-
röstning kräver klara alter-
nativ, skriver LOs styrelse 
i ett långt utlåtande. när 
det gäller det nya unions-
fördraget handlar det om 

hundratals justeringar av 
den nuvarande fördrags-
texten, och det är svårt för 
enskilda väljare att avgöra 
om dessa förändringar 
sammantaget är positiva 
eller negativa. dessutom 
innebär ett nej till förslaget 
samtidigt ett ja till allt i det 
nuvarande fördraget. LO 
föreslår därför att motionen 
avslås    

 3Tydlig information om 
EU-valet 2009 (14.3)

kommunal norrbot-
ten föreslår i en kort och 
kärnfull motion att LO ska 
verka för rejäla informa-
tionsinsatser inför eu-valet 
2009. för att valet ska 
kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt mås-
te information och budskap 
nå ut till medlemmarna, 
slår motionären fast.

utlåtande: LOs styrelse 
föreslår bifall till motionen 
och konstaterar att den 
ligger i linje med förslagen 
i kongressrapporten LO-
förbund i samverkan om 
stärkta informationsinsat-
ser inför nästa eu-parla-
mentsval.

 4Ett europeiskt fackligt 
upprop för en social 
stadga (14.4)

byggettan i stockholm 
vill att LO verkar för ett eu-
ropeiskt fackligt upprop för 
en kraftfull social stadga. 
”det är hög tid att den 
svenska arbetarrörelsen 
startar en budkavle mot 
en utveckling som innebär 
att kapitalets fria rörlighet 
får en övergripande rätt i 
förhållande till ett generellt 
socialt skyddsnät avseende 
skola, vård och omsorg för 
alla medborgare i europa”, 
skriver man bland annat.

utlåtande: eus sociala 
dimension och stadgan om 
arbetstagarnas grundläg-
gande sociala rättigheter 
uppfyller i princip de krav 
som motionären nämner, 
skriver LOs styrelse. hur 
väl den sociala dimensio-
nen genomförs i praktiken 
beror på den politiska 
majoriteten i eu-länderna 
och sammansättningen i 
eu-parlamentet. en viktigt 
uppgift för fackföreningsrö-
relsen är därför att mobili-
sera till eu-parlamentsvalet 
2009. motionen anses där-
med vara besvarad.

  

 5Turkiets medlem-
skapsförhandlingar 
med EU 

if metall vill att LO ge-
nom europafacket påverkar 
eu-kommissionen och eus 

förhandlare att ställa tyd-
liga krav på grundläggande 
mänskliga och fackliga 
rättigheter vid medlem-
skapsförhandlingarna med 
turkiet. förhandlarna tar 
för lite hänsyn till de fack-
liga rättigheterna anser 
motionären, vilket medför 
svårigheter att få till stånd 
verkliga fackliga rättigheter 
i landet. 

if metall vill också att 
LO ska verka för att den 
svenska regeringen kräver 
respekt för de fackliga och 
andra mänskliga rättigheter 
vid alla kommande med-
lemskapsförhandlingar.

utlåtande: trots att tur-
kiet har ratificerat iLOs åtta 
kärnkonventioner rapporte-
ras det återkommande om 
brott mot de fackliga rät-
tigheterna, skriver LOs sty-
relse.  dock anser styrelsen 
att både europafacket och 
det turkiska facket redan 
utövar tryck på eu att de 
fackliga fri- och rättighe-
terna måste garanteras för 
att landet ska bli eu-med-
lem. man konstaterar att 
respekten för de fackliga 
och andra mänskliga rät-
tigheterna ofta är den be-
svärligaste politiska frågan 
vid medlemsförhandlingar, 
och att det behövs ett sam-
fällt agerande från fackför-
eningarna i eu-länderna 
för att understryka vikten 
av dessa rättigheter. LOs 

styrelse föreslår bifall till 
motionen.

 6Enhetliga europeiska 
återvinningssystem

skogs- och träfack-
ets avdelning 13 i hultsfred 
vill att LO ska bidra till att 
skydda miljön genom att 
verka för ett enhetligt euro-
peiskt återvinningssystem. 
runtom i europa finns det 
olika återvinningssystem 
för allehanda varor, men 
samordning saknas, skriver 
motionären.

utlåtande: det finns en 
övergripande strategi inom 
eu för återvinning av avfall 
och ramdirektiv om infö-
randet av producentansvar 
inom olika områden – d v s 
att tillverkare och impor-
törer också har ansvar för 
insamling och omhänderta-
gande av uttjänta produk-
ter.  LO är positivt till vidgat 
producentansvar konsta-
terar LOs styrelse, men har 
också uppmärksammat ar-
betsmiljöaspekten. Återvin-
ningssystemen har medfört 
en ökad manuell hantering 
där lågbetald, ofta invand-
rad arbetskraft sorterar 
avfall i direkt hälsofarliga 
miljöer. arbetsmiljöaspek-
ten måste klargöras innan 
en mer enhetlig återvinning 
kan genomföras, menar sty-
relsen, som anser att motio-
nen därmed är besvarad.

Motioner om internationella 
frågor till LO-kongressen 2008

 Få internationella motioner  
– men om stora frågor

nya EU-fördraget stärker EUs makt på 
bekostnad av medlemsländerna och 
vill att LO och socialdemokraterna 
ska arbeta för en folkomröstning om 
fördraget 

Den här diskussionen finns och det 
är utmärkt att vi kan ta upp och venti-
lera denna viktiga fråga på kongres-
sen, anser Lise-Lotte Lenberg.

Hon nämner också Kommunal i 
Norrbotten, som motionerar om rejä-
la informationsinsatser inför valet till 
EU-parlamentet 2009. 

Valet till Europaparlamentet är 
jätteviktigt för oss i fackföreningsrö-
relsen, att vi får in företrädare som 
slåss för vår svenska arbetsmarknads-
modell. Vi behöver verkligen satsa 
resurser på bra information och på att 
mobilisera medlemmarna. 

I år liksom vid tidigare kongresser 
kommer representanter för LOs sys-
terorganisationer i Europa och globalt 
att finnas på plats i kongresshallen. I 
år har ett 70-tal organisationer bjudits 
in, från bland annat Sydafrika, Pales-
tina, Israel, Brasilien och Malawi samt 
alla europeiska länder som LO samar-
betar med. Vad får de utländska gäs-
terna ut av att lyssna på kongressför-
handlingarna?

Vi tar fram material på olika språk 

om de viktigaste frågorna på kongres-
sen så att de kan följa debatterna, och 
i kongresshallen finns det tolkning. 
Gästerna är också med i de utskotts-
grupper som diskuterar de internatio-
nella riktlinjerna.

Det är alltid intressant att höra vilka 
frågor som tas upp i olika länder och 
hur man argumenterar – samma sak 
gäller ju när vi från LO besöker kon-
gresser i andra länder. Och det blir 
många samtal gästerna emellan – kon-
gresserna är verkligen internationella 
fackliga mötesplatser där många vik-
tiga frågor avhandlas.

Två av gästerna kommer att hålla tal 
på kongressen – Guy Ryder och John 
Monks, generalsekreterare i Interna-
tionella Fackliga Samorganisationen, 
IFS, respektive Europeiska Fackliga 
Samorganisationen, EFS. 

Intresset bland utländska fackliga 
organisationer för LO-kongressen är 
säkert extra stort i år säger Lise-Lotte 
Lenberg. 

– Vår ordförande är ju också ordfö-
rande i Europafacket, och har därmed 
en extra tung position. Många kom-
mer nog för att lyssna på Wanja! l
 
 Agneta Carleson   

Lise-Lotte  
Lenberg

»De motio-
ner som 
kommit 
in är både 
intressanta 
och rele-
vanta.«

Kongress 31 maj – 4 juni 2008

lo-KongrEssEn
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✁kLiPP ur Och skicka in!

Idag arbetar över femtio miljoner människor  i så kallade 
ekonomiska frizoner runtom i världen. Deras förhållanden är 
ofta rent slavlika, och här finns inget utrymme för fackliga eller 
andra mänskliga rättigheter. Genom åren har många fasans-
fulla rapporter kommit från dessa frizoner. Vi har läst om hur 
fabriker brunnit ner och arbetare och barn brunnit inne för att 
dörrarna varit låsta. Vi har läst om barn som arbetar 16 timmar 
per dygn, 7 dagar i veckan, och tjänar precis så mycket så att de 
kan betala hyran och maten för det lilla övernattningsrum som 
de delar med sina kollegor, genom arbetsgivarens ”försorg”. Vi 
har läst om trakasserier, hot och våld när arbetarna i frizonerna 
försöker organisera sig fackligt. Vi har läst om de gigantiska 
vinster som de multinationella företagen gör på att sälja billiga 
kläder och de sponsorkontrakt de göder kändisar med, för att 
få dem att bära deras produkter. För några år sedan skrev en 
golfspelare kontrakt om att bära en märkeskeps på ett antal 
tävlingar. För besväret fick han motsvarande 38 000 årslöner 
av företaget som tillverkade kepsen.

Visst är det vansinne? Vi ser alla vad som sker. Vi ser, och om 
inte annat så anar vi, att det är något skevt någonstans i pro-
duktionskedjan när vi kan köpa prima kläder för någon hund-
ralapp i fina butiker. Men vad gör vi åt det?

Samtidigt är den globala fackliga rörelsen i gungning. Vi 
förlorar medlemmar i hela världen, inte bara här hemma i Sve-
rige. Med färre medlemmar minskar givetvis också styrkan och 
inflytandet. Det gäller både här hemma och i resten av världen. 
Nu när vi behöver styrkan som mest! Starka fackföreningar 
ÄR, om inte det enda, så det viktigaste redskapet för att skapa 
social trygghet och drägliga arbetsförhållanden för arbetare i 
alla länder. Vi måste lägga i en ny växel för att skapa förutsätt-
ningar för mänskliga rättigheter i arbetslivet, världen över! I 
Sverige måste vi ta krafttag för att inte förlora fler medlemmar 
än vi redan gjort sedan den borgerliga regeringen tillträdde. 
Om inte vi klarar medlemsrekryteringen så ingjuter vi knap-
past hopp och motivation bland fackföreningar i världens fat-
tiga länder att göra det. 

Det är det ena vi måste klara.

Det andra är att ta mer eget ansvar, var och en, för hur vi 
agerar. Vad är det egentligen vi köper? Varifrån kommer klä-
der och andra produkter? Var är de tillverkade, vem har gjort 
det, och under vilka förhållanden? Frågorna går att ställa varje 
gång vi handlar. Därmed ökar vi pressen på producenterna att 
åstadkomma rimliga arbetsförhållanden. Visst kan det kännas 
småskämmigt att ställa obekväma frågor när kön bakom en 
växer, men allvarligt, det kan finnas ett barn 
på andra sidan produktionskedjan som 
är väldigt tacksam över att du bryr 
dig!

Våga vara  
obekväm!

hElén pEttErsson (s)

helén Pettersson,  
tjänstledig lO-ombudman, 
s-riksdagsledamot

LOaktuellt ges ut av Landsorganisationen i Sverige.  

Projektledare och redaktör: Agneta Carleson. form: Pär Ek.   
tryck: Adargo Press, Göteborg 2007.

beställ postväskan
Postväskan är carlos núñez egen berättelse om ett liv med engage-

mang, solidaritet, facklig kamp och folkbildning. det är berättelsen 
om en vindlande resa. den går från uppväxten i chile i staden 
rancagua och via arbetet som brevbärare med postväskan över axeln, 
fotbollsdrömmarna och det fackliga engagemanget till ordförandepos-
ten i chilenska Post- och telegrafanställdas förbund. 

efter militärkuppen fick han asyl i sverige och bar snart åter en 
postväska över axeln, nu som internpostutdelare på LOs folkhögskola 
runö. han utbildade sig till lärare, återvände till runö och lockade 
genom åren hundratals LO-förbundsmedlemmar till stordåd med sin 
demokratiska och inspirerande pedagogik. 
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beställ fler exemplar  
av detta nummer av lo-aktuellt 
artikelnr. 999-1972

namn

adress

Postnummer

e-post eller tel nr

antal ex

skicka kupongen till: LO, c/o strömbergs, 
811 88 sandviken. 
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beställ förra numret av lo-aktuellt om bl a Kina 
artikelnr. 999-1960

namn

adress

Postnummer

e-post eller tel nr

antal ex

skicka kupongen till: LO, c/o strömbergs, 
811 88 sandviken. 

VÄXANDE KLYFTOR I KINA. Det går framåt ekonomiskt för Kina, men skillnaden mellan rika och fattiga ökar.

Oktober 2007

168 000 000
arbetare i världen representeras av 
IFS, internationella federationen för 
världens oberoende och demokra-
tiska fackliga centralorganisationer.

IFS, INTERNATIONELLA FACKLIGA SAMORGANISATIONEN 

144
fackligt aktiva arbeta-
re mördades under år 
2006 för deras fackliga 
engagemang.

FACKLIGA KRÄNKNINGAR

KENT OCH 
MLADEN ÄR 
RESANDE I 
SOLIDARITET
Sidorna 4–5

PROCENTS 
ARBETSLÖSHET 
PÅ VÄSTBANKEN. 
LÄS OM 
PALESTINSKA LOs 
KONGRESS
Sidan 3

BESTÄLL NYTT MATERIAL!
Läs mer om det internatio-
nella fackliga arbetet på LOs 
hemsida www.lo.se. Klicka 
dig vidare på Viktiga områ-
den/fackligt globalt. 

BIRGITTA SILÉN: 
»GE PLATS FÖR 
UNGDOMAR 
I DET INTER-
NATIO NELLA 
SOLIDARITETS-
ARBETET«
Sidan 12

LO.SE

40

Tillväxt utan 
demokrati

Kina – världens nya verkstad:

Kinesiska arbetare får inte organisera sig i fria fackfören-
ingar. Men LO för nu en dialog med det statskontrollerade 
facket ACFTU. »Kina är för viktigt för att lämnas åt sitt öde«, 
säger Erland Olauson, LOs förste vice ordförande. Sidorna 6–9
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beställ material!

artikelnr. 85343-52-2 
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Postnummer
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Postväskan kostar 70 kronor  
skicka kupongen till: LO, c/o strömbergs, 
811 88 sandviken. 


