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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
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KONGRESS
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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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I tidningen berättar vi  också om vårt 
fackliga solidaritetsarbete i Palestina 
och Bosnien-Hertzegovina, och om de 
kinesiska arbetstagarnas situation. 

Burmesernas kamp för frihet och 
demokrati har berört oss alla denna 
höst. Militärjuntan stoppade de öpp-
na protesterna med brutalt våld. Nu 
krävs kraftfulla initiativ från det inter-
nationella samfundet för att få juntan 
på fall.

LO liksom den samlade internatio-
nella fackföreningsrörelsen har länge 

varit aktiva när det gäller förtrycket 
i Burma och krävt ekonomiska sank-
tioner mot regimen. Kränkningarna 
av arbetstagarnas rättigheter till-
hör de grövsta i vår tid och omfattar 
bland annat slav- och tvångs- och barn-
arbete. 

Nu räknar vi med ett starkare stöd 
för våra krav om att isolera juntan eko-
nomiskt, bland annat genom ett total-
stopp för investeringar, import och 
finansiella transaktioner. På så sätt 
kan vi medverka till att Burma efter 

I det här numret av LO-aktuellt kan du läsa om den årliga 
rapporten från Internationella Fackliga Samorganisationen, 
IFS, om kränkningar av fackliga rättigheter. Det är förfärande 
uppgifter och visar än en gång hur viktigt det är att fackfören-
ingsrörelsen uppmärksammar brott mot de mänskliga rättig-
heterna i arbetslivet. 

Kränkningarna av arbetstagarnas rättigheter 
tillhör de grövsta i vår tid och omfattar bland 

annat slav-, tvångs- och barnarbete
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nära 50 års förtryck kan börja sin väg 
mot fred, demokrati och välstånd.

Arbetarrörelsens solidaritetsfond 
 har just nu en kampanj till stöd för 
demokrati i Burma. Du kan stödja 
burmesernas kamp genom att ge ett 
bidrag. Följ också det fortsatta soli-
daritetsarbetet på LOs och Palme-
centrets hemsidor!

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 
inspireras av detta nummer av LO-
aktuellt och att vi möts i det fortsatta 
fackliga solidaritetsarbetet! ●

wanja lundby-wedin    
ordförande

Landsorganisationen  i  Sverige.

»Du kan 
stödja 
burmeser-
nas kamp 
genom 
att ge ett 
bidrag.«

Fackföreningsrörelsen är 

en i alla meningar inter-

nationell rörelse. Vi fi nns 

i nästan alla länder och vi 

håller ihop i kampen för 

rättvisa, demokrati och 

fred. Jag hoppas att du lå-

ter dig inspireras av detta 

nummer av LO-aktuellt 

och att vi möts i det fort-

satta fackliga solidaritets-

arbetet!

Stöd Solidaritets-
fondens arbete för 
ett demokratiskt  

 BURMA

Sätt in ditt 
bidrag direkt 
på Pg 570-2 
och märk 
talongen 
BURMA.

Vi håller ihop i kampen för rättvisa, 
demokrati och fred
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Högtidliga invigningstal, intensiva 
diskussioner om löner och arbetsmiljö 
och kongressfest med musik och dans. 
Den yttre ramen på PGFTU-kongres-
sen påminde om en svensk facklig 
kongress: Miljön kändes också bekant 
– ett stort, modernt konferenshotell 
med mötesrum, restaurang och café.

Men där slutar likheterna. I det 
ockuperade Palestina är ingenting 
normalt och fackligt arbete är kantat 
med utmaningar. Att delegaterna 
över huvud taget kunde närvara var 
en seger. De kom från hela Västban-
ken och hade som alltid tvingats till 
många timmars köande och väntande 
vid vägspärrar och säkerhetskontrol-
ler innan de nådde fram till Ramal-
lah.    

Palestine General Federation of 
Trade Unions, PGFTU, är Palestinas 
enda centralorganisation och samlar 
fackförbund för alla yrken och bran-
scher. De tolv förbunden på Västban-
ken har sammanlagt 265 000 beta-
lande medlemmar. 

Arbetsmarknadsminister Mahmood 

Aloul talade första kongressdagen och 
betonade fackföreningsrörelsens vik-
tiga roll för Palestinas framtid.

 – Facket har ett särskilt ansvar att 
försvara arbetstagarnas rättigheter 
och därmed bidra till demokrati och 
en långsiktig fred i regionen, slog han 
fast.

Problemen är gigantiska. Israels 
murbygge och skärpta restriktioner 
för resor och varutransporter har 

nära nog raserat den palestinska eko-
nomin. Arbetslösheten på Västbanken 
närmar sig 40 procent och i Gaza är 
den över 70 procent.

Samtliga invigningstalare krävde 
ett omedelbart stopp för Israels ocku-
pation, att muren rivs och bosättning-
arna utryms. Ceremonin avslutades 
med en tyst minut för alla offer för 
ockupationen och våldet.

Ramallah är Palestinas inofficiella 
huvudstad. Här finns vackra byggna-
der, restauranger och affärer. Man 
ser skolbarn, shoppande ungdomar, 
kvinnor och män på väg till jobbet, 
bilar och cyklar. Men den vardagliga 
stämningen kan hastigt brytas. TVn i 
hotellobbyn visar plötsligt nyheter. I 
direktsändning rullar israeliska tanks 
in i Ramallahs centrum någon kilome-
ter från hotellet där kongressen hålls. 
Delegaterna samlas och tittar, men 
går snart därifrån.

– Vi är vana, det händer så ofta, 
förklarar Majeda Bahar, en av de 75 
kvinnliga delegaterna. Hon kör taxi 
på dagarna och hennes man på nät-

terna. Släktingar hjälper till med de 
fem barnen mellan 7–17 år. 

– Vi måste arbeta dygnet om för att 
klara oss.

Majeda Bahar är aktiv i transportar-
betarfacket och arbetar särskilt med 
arbetsmiljö och säkerhet.

– Men viktigast av allt är att ocku-
pationen upphör och muren rivs. Det 
handlar om våra liv, våra jobb och vår 
framtid, säger hon med eftertryck.

Under de tre kongressdagarna val-
de delegaterna ny styrelse för PGFTU 
och antog en strategi för att förbättra 
demokratin och öppenheten i organi-
sationen. Delegaterna tågade också 
till arbetsmarknadsministeriet och 
överlämnade en lista med krav på 
regeringen, bland annat att inrätta en 
arbetsdomstol, lagstifta om organisa-
tionsfrihet och förbättra socialförsäk-
ringarna.

Keth Thapper, internationell sekre-
terare på LO, var en av de internatio-
nella gästerna. 

– Jag är imponerad av hur profes-
sionellt kongressen genomfördes, 
säger hon.

PGFTU är en av de starkaste fack-
liga organisationerna i hela Mellanös-
tern, framhåller Keth Thapper. 

– De har skapat en förbundsstruk-
tur som förhandlar fram kollektivav-
tal och tar ett stort socialt ansvar för 
medlemmarna.

LO och TCO samarbetar sedan länge 
med PGFTU, bland annat genom stöd 
till facklig utbildning. ●

 Agneta Carleson

PALESTINA
 
invånare: 
Ca 3,8 miljoner 
varav 1,3 mil-
joner i Gaza. 
Dessutom 
ca 230 000 
judiska bosät-
tare som bor 
på palestinskt 
område. Ca 2 
miljoner pa-
lestinier lever 
som fl yktingar 
i grannlän-
derna. 
yta: Västban-
ken brukar 
anges till 5 800 
km2 och Gaza 
365 km2. Till-
sammans un-
gefär dubbelt 
så stort som 
Gotland.
huvudstad: 
Enligt palesti-
nierna (östra) 
Jerusalem, 
vilket Israel 
motsätter sig. 
Regeringen 
fi nns i Ramal-
lah.
statsbild-
ning: Västban-
ken och Gaza 
ockuperades 
av Israel 1967. 
1994 upprät-
tades det 
palestinska 
självstyret. 
Västbanken 
kvarstår under 
israelisk ocku-
pation, Gaza 
överlämnades 
2005 till den 
palestinska 
myndigheten. 
arbetslös-
het: uppskat-
tas till 40–70 
procent
bnp per 
 capita: om-
kring 7 000 
kronor (upp-
skattning 
2005). 
viktigaste 
näringar: 
Jordbruk, små-
industrier. 
Källa: Utrikespoli-

tiska institutet

Demokratisk kongress 
i ockuperat Palestina
Nära 200 delegater från tolv fackförbund fanns på 
plats när palestinska LO, PGFTU, höll kongress i Ra-
mallah i maj i år. Ett av besluten var en ny facklig stra-
tegi för större öppenhet. »Ett framsteg för demokratin, 
säger Keth Thapper, LO, gäst på kongressen.«

Femvåningsbygget mitt i 
Ramallah har inga som helst 
säkerhetsanordningar och 
arbetarna varken hjälmar el-
ler skydd. »Om vi klagar? Då 
förlorar vi jobbet«, säger de.

Vi skymtar dem på femte våningen. 
Tre män som vevar upp en hink med 
sand för hand. De syns väl, för det 
finns ingen vägg eller byggställningar. 
Till marken är det cirka 20 meter.

Vi vinkar och tar oss upp i det höga 
men enkla husbygget. De fem våning-
arna verkar hållas samman av de 
nyligen fastsatta trapporna. Överallt 
gapar stora hål. 

I ett hörn på översta våningen lig-
ger några madrasser och på ett snöre 
hänger kläder på tork. Männen bor här 
medan de arbetar, berättar de. Utsik-
ten över Ramallahs omgivningar är 
bedövande vacker, miljön livsfarlig. 

Männen lägger kakelgolv. De fyller 
på sand, plattar till den och skär sedan 
till kakelplattorna så att skärvorna yr. 

Ingen har skyddsglasögon, och trots 
att de hänger över huskanten när de 
vevar upp sanden har de varken hjälm, 
selar eller annan skyddsutrustning. 

Byggfackets ordförande i Ramallah, 
Hussin Bak, följer med oss. Han kän-
ner igen en av männen från en facklig 
kurs om arbetsmiljö och frågar om 
han glömt allt de lärde sig där. 

– Om vi ber om säkerhetsutrustning 
tror arbetsgivaren att vi är nybörjare, 
och då får vi ännu mindre betalt. Eller 
så går jobbet till någon annan, förkla-
rar mannen.

Är ni inte rädda att bli skadade? Män-
nen skrattar och tittar på varandra.

– Rädda? Vi palestinier har så myck-
et annat att vara rädda för. Vi tre har 
ju i alla fall jobb! 

Så här ser vår verklighet ut, säger 
Hussin Bak och suckar.

– Vi gör vad vi kan för att driva nor-
mala fackliga krav och utbilda med-
lemmarna. Men situationen här är så 
extrem. För medlemmarna handlar 
det i första hand om att överhuvudta-
get få ett arbete. ●

 Agneta Carleson

»Om vi klagar 
förlorar vi jobbet«

Fackligt solidaritetsarbete i praktiken  ● Sidan 4

Palestinas ar-
betsmarknadsmi-
nister Mahmoud 
Aloul ser facket 
som en viktig 
kraft för fred.

Majeda Bahar kör 
taxi och är aktiv i 
facket. Att ocku-
pationen upphör 
är viktigast av 
allt, säger hon.
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Fem våningar upp jobbar en grupp byggnadsarbetare helt utan skyddsutrustning. 
»Om vi ber om säkerhetsutrustning tror arbetsgivaren att vi är nybörjare, och då 
får vi ännu mindre betalt. Eller så går jobbet till någon annan«, berättar de.
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Dagens Bosnien-Hercegovina reser 
sig  bland krigshärjade hus där kulhål 
i husfasaderna påminner om det som 
varit. Men en ny vardag är i full gång 
och det byggs överallt.

– Det var lite svårt att övertyga 
Kenta om att starta ett fackligt projekt 
i Bosnien-Hercegovina. Efter att jag 
fått min idé godkänd av Palmecen-
tret fick jag med mig honom, berättar 
Mladen Lauseger.

Mladen var ordförande i motsva-
righeten till LO-distriktet i Sarajevo 
före Balkankriget på 1990-talet. Han 
är född och uppvuxen i Sarajevo, del-
tog i kriget men lyckades få sin familj 
evakuerad till Sverige. Själv flyttade 
han hit efter kriget. Tanken mogna-
de att han ville göra en insats för sitt 
gamla hemland och han tog kontakt 
med facket i sin nya hemstad Norrkö-
ping. Där träffade han Kent Karlsson, 
ombudsman på LO-distriktet i Öster-

götland sedan tidigt 70-tal och med 
bred facklig erfarenhet.

Projektet kallas Fenix och handlar 
om solidaritet, att hjälpa till att bygga 
upp en facklig verksamhet efter väs-
terländsk modell med fria fackfören-
ingar. De statliga fackföreningar som 
fanns under kommunisttiden har för-
lorat sin roll i takt med att Bosnien-
Hercegovina har demokratiserats när 
privata företag etablerat sig i landet. 

Nu har de varit i gång i drygt fem år, 
och deltagarna från de första kurser-
na utbildar i sin tur grupper runt om i 
Bosnien-Hercegovina. Utbildningen 
sker i form av studiecirklar, ett demo-
kratisk lärande som går hem här. ABF 
i Norrköping är med som samarbets-
partner.  

Mladen med sin bakgrund från både 
Sarajevo, bosniska LO och LO i Sverige 
är den enormt viktiga länken mellan 
de två språken och kulturerna.

– Jag kan lite på många områden, 
säger Kenta. Ofta deltar också exper-
ter i utbildningarna.

– Vår utgångspunkt är att förmedla 
det vi sysslar med i Sverige. Men vi får 
också influenser härifrån till vårt fack-
liga arbete i Sverige, betonar Kenta.

Kursdeltagarna denna gång kom-
mer från 15 olika fackförbund samt 
bosniska LO-styrelsen, alla med 
höga positioner inom sina respektive 
förbund. Hittills har det bara varit 
bosnier på kurserna, men nu deltar 
även representanter för Järnvägs-
förbundet i Serbiska Republiken. 
Inledningsvis känns det lite oroligt i 
efterdyningarna av kriget, men allt 
fungerar bra. 

Dagens ämnen är  kollektivavtal, ar-
betsmiljö och mötesteknik. Agnetha 
Lantz från ABF i Norrköping håller 
lektion.  

– Vilka får utbildning i era förbund? 
Utbildar ni toppen eller på bredden? 
Ni som ska bli fackliga ledare mås-
te fundera på det, säger hon.

 – Ni är valda av era kamrater 
för att representera dem. Ett för-
troende får man inte. Det gör man 
sig förtjänt av, framhåller hon.  

Utbildningen hålls i ett nybyggt 
hotell med västerländsk standard i 

utkanten av Sarajevo. Hotellet har varit 
den fasta punkten för gruppen under 
hela studietiden. Kenta och Mladen 
behandlas som återvändande vänner.  

Bosniska kollektivavtal  tecknas mel-
lan staten, facket och arbetsgivaren 
och efterlevnaden är inte särskilt hög. 
En kvinnlig deltagare berättar att hon 
enligt kollektivavtalet har rätt till fem 
procents löneökning varje år, men 
de senaste tre åren har hon inte fått 
någon höjning alls. Vad ska jag göra, 
undrar hon. 

– Fortsätt att argumentera för din 
sak och lyft frågan ur ett allmänt per-
spektiv, råder Kenta. 

Deltagarna berättar också om goda 
resultat av kollektivavtalsförhandling-
ar. I kollektivavtalen i Serbiska Repu-
bliken finns numera inskrivet att alla 
kvinnor över 40 år har rätt till gratis 
mammografi en gång per år. Antalet 
fall av bröstcancer har ökat och man 
tror att det beror på posttraumatisk 
stress efter kriget och av farliga kemi-
kalier i arbetsmiljön.

En hetsig diskussion bryter ut 
mellan två deltagare mitt i Kentas 
föredragning. Han tystar samtalet 

med en gest. 
– Fundera på hur ni vill ha det med 

mötesordningen när ni blir fackliga 

De bygger facklig länk mellan 
Banja Luka, Tuzla, Mostar och Sarajevo. Ortnamnen fi nns inprän-
tade i bakhuvudet efter alla nyhetssändningarna under kriget på 
Balkan på 1990-talet. Minnen som är förknippade med ohygg-
liga scener och mänskligt lidande. Här i Sarajevo kliver Kent 
Karlsson och Mladen Lauseger från LO-distriktet i Östergöt-
land av planet från Sverige, för femtioåttonde gången tillsam-
mans. De är, lite tillspetsat, resande i solidaritet. 

Fackligt solidaritetsarbete i praktiken

Kent Karlsson och Mladen Lauseger från LO-distriktet i Östergötland när de besöker 100-årsjubileet av kolgruvan i Breza som fi rades med idrotttstävlingar, tal och  fest den 1 september 2007.

»Vår ut-
gångs-
punkt är 
att för-
medla det 
vi sysslar 
med i Sve-
rige. Men 
vi får också 
infl uenser 
härifrån till 
vårt fackli-
ga arbete 
i Sverige.«

INTERNATIONELL 

KAMP
FÖR KOLLEKTIVAVTAL 

OCH SOLIDARITET
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Norrköping och Sarajevo

I Kina växer ekonomin – och samhällsklyftorna  ● Sidan 6

ledare. Jag anser att alla ska få säga sitt 
i demokratisk ordning, men en i taget!

Igor Tokić, en av deltagarna, är 
ordförande i ungdomssektionen i 
förbundet för kommunalanställda. 
Han uppskattar kursen och vill gärna 
ha fler specialseminarier.

– Jag är intresserad av försäkringar, 
fördelningen av medlemsavgifter inom 
organisationen och hur ni jobbar fack-
lig-politiskt i Sverige, berättar han. 

Azra Pondro är statstjänsteman. 
Hon är extra intresserad av kollektiv-
avtalen, förhandlingsteknik och hur 
man lägger upp jobbet som klubbord-
förande.

– Det är värdefullt att jämföra vårt 
sätt att arbeta fackligt med hur ni gör 
i Sverige. Jag blir lite avundsjuk på 
hur svenska fackliga kollegor har det, 
säger hon. 

I Bosnien-Hercegovina tvingas 
många att vara levnadskonstnärer. 
Arbetslösheten är drygt 50 procent 
och även för dem som har jobb är det 
svårt. Det händer att arbetsgivare 
håller inne med lönerna under flera 
månader.

– Jag och min man är på samma 
arbetsplats. När lönen uteblir har vi 
inga pengar alls, berättar Irena Prsac 
som är journalist och anställd på en 
statlig radiostation.

BOSNIEN-
HERCEGO-
VINA

invånare: 3,9 
miljoner (se-
naste folkräk-
ning 1991)
yta: 51 500 
km2

huvudstad: 
Sarajevo 
folkgrupper: 
bosniska mus-
limer 44 %, 
serber 31 %, 
kroater 17 %, 
övriga (bland 
annat mon-
tenegriner, 
romer, albaner 
och ukrainare) 
7 %
statsskick: 
Republik
statschef: 
BiH har ett 
trehövdat pre-
sidentråd vil-
ket roterar på 
8-månaders 
basis 
religion: 
muslimer 
40 %, ortodoxt 
kristna 30 %, 
därutöver 
katoliker och 
protestanter.
språk: bos-
niska, serbiska 
och kroatiska
huvudnä-
ring: jordbruk 
och stål
fackliga 
organisa-
tioner: KSIB, 
Fackförenings-
rörelsen för 
Bosnien och 
Hercegovina 
samt TUCRS, 
fackfören-
ingsrörelsen i 
Serbiska Re-
publiken

Uppgifter från 

Utrikespolitiska 

Institutet, LO-TCO 

Biståndsnämnd 

och Sveriges Re-

gering

Kenta fortsätter med ett kort pass 
om arbetsmiljö. Han berättar att 
det har blivit tuffare att jobba med 
arbetsmiljö i Sverige efter de försäm-
ringar som den borgerliga regeringen 
genomfört. Gruppen häpnar när han 
berättar att skyddsombuden i Sverige 
är jämställda med fackliga förtroen-
demän. Den bosniska lagstiftningen 
ligger långt efter, konstaterar de.

Skillnaderna i arbetsmiljö  är av-
grundsdjup mellan Sverige och Bos-
nien-Hercegovina. Ett besök i en kol-
gruva i Breza, 45 minuters bilfärd 
norrut från Sarajevo visar upp en ler-
välling till gårdsplan utanför en förfal-
len byggnad med trasiga fönster och 
smuts och damm i ingrodda lager. 

Här byter gruvarbetarna om efter att 
ha tvättat av sig koldammet under en 
kran i en källarliknade lokal i betong. 
Arbetskläderna hissas upp i taket och 
kedjorna fästs vid anställningsnumret 
målat på ett räcke.

 
Landet är fullt av kontraster.  Land-
skapet är underskönt, nästan trolskt, 
med vackra kulliga berg som reser 
sig blå ur dimman vid horisonten. På 
bergsluttningarna klänger husen som 
fågelholkar. I de flesta byar finns mos-
ké, ortodox och katolsk kyrka så ut-
rymme finns för valfrihet. Men många 
hus saknar tak sedan kriget. 

– Vi kallar dem cabriolet-hus, 
skämtar Sanja Zivkovic, som gått en 
tidigare Fenix-kurs. 

Även om kriget är slut är alla med-
vetna om att den längsta samman-
hängande fredsperioden i landets 
historia endast varade i 40 år.

– Min farfar, min far och min man 
har varit i krig. Jag hoppas vi har lärt 
oss något så att mina söner slipper gå 
ut i krig, säger Sanja.

Efter Balkankriget drabbades hon 
av posttraumatisk stress. Hon var helt 
förlamad och måste få hjälp med allt, 

även påklädning och toalettbesök. 
Sanja fick rådet att alltid vara glad för 
att bli frisk. Och hon är glad och posi-
tiv, och hon tror att om hon fortsätter 
att vara glad så kommer det att gå bra, 
för att det måste gå bra.

– Jag tror på den svenska modellen 
och fackets förmåga att få struktur 
på samhället. Jag blir så arg när folk 
säger att facket inte gör något, säger 
Sanja upprört.

Mladen och Kenta  ska återvända 
hem, för denna gång. För dem är Fe-
nix inte bara ett jobb. Det handlar om 
ett stort, varmt och helhjärtat engage-
mang som också ger stor personlig till-
fredställelse. 

Och de vet att facklig solidaritet 
fungerar, i båda riktningarna. I sam-
band med storstrejken i Sverige 1909 
samlade arbetare i Sarajevo in pengar 
som skickades till de strejkande arbe-
tarna i Sverige.

En tanke formar sig på hemresan att 
det kanske vore bra med ett Fenixpro-
jekt även i Sverige. Även vi kan behöva 
friska upp våra kunskaper om de grund-
läggande fackliga värderingarna. ●

 Christina Jonsson

Azra Pondro Igor Tokić

Omklädningsutrymmen i kolgruvan i Breza. Arbetskläderna hissas upp i taket 
och kedjas fast vid ett anställningsnummer vid skiftets slut. Standarden på tvätt-
rummet är inte vad vi är vana vid på svenska arbetsplatser.

Deltagare i den andra omgången av Fenixprojektet. Alla deltagare var inte på 
plats vid fotograferingstillfället. Sanja Zivkovic längst till vänster i mittenraden.

Utsikt från en av Sarajevos utkiksplatser över det trolska landkapet på gränsen 
mellan Bosnien-Hercegovina och  Serbiska Republiken.
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Omvärlden betraktar Kina med en 
blandning av fruktan och fascination. 
Landet har genomgått en ekonomisk 
förvandling som saknar motstycke 
i världshistorien. Under de senaste 
15 åren har den kinesiska tillväxten 
i genomsnitt legat kring 10 procent, 
men den har varit långt högre i de söd-
ra och mellersta kustregionerna och 
särskilt hög i Guangdongprovinsen. 

Det framväxande kinesiska samhäl-
let kan beskrivas i både ljusa och mörka 
färger. Den ekonomiska tillväxten har 
lyft miljontals människor ur fattigdo-
men och medellivslängden har skjutit 
i höjden. Men gapet mellan olika grup-
per i samhället har ökat. Det finns få 
tecken på demokratisk utveckling och 
miljöskövlingen är katastrofal. 

Kina har blivit världens verkstad. I 
landet tillverkas elektronik, skor och 
kläder för hela världsmarknaden. 
Även den inhemska köpfesten har tagit 
fart, åtminstone för städernas medel-
klass. Varuhusen dignar av prylar och 
varje månad tillkommer 50 miljoner 
nya mobilabonnemang. Den som reser 
i Kinas kustregioner möter många 
människor som stolt berättar om sina 
kylskåp, tv-apparater, köksfläktar och 
mopeder. De jämför sin standard med 
hur det var för bara några decennier 
sedan. Under ”det stora språnget” 
1958–1962, ett politiskt experiment 
initierat av Mao Zedong, kastades 
människor ut i armod och många mil-
joner människor svalt ihjäl. 

Den ekonomiska tillväxten i Kina är 
ett resultat av de ekonomiska refor-
mer som inleddes åren efter Mao 
Zedongs död 1976. I rask takt avveck-
lades kollektivjordbruken och den 
statliga prispolitiken. Nästa steg blev 
en öppning mot omvärlden i syfte att 
få in utländska investerare. Till en bör-
jan fick de utländska företagen endast 
investera i de ekonomiska frizonerna, 
men så småningom vidgades friheten 
till att gälla hela landet. Därefter har 
det blivit fritt fram även för inhemska 
kapitalister att driva företag. 

I realiteten behövs  dock goda 
kontakter med statsapparaten för 
att starta företag. Många av landets 
stora företagare är barn till ledande 
kadrer inom kommunistpartiet. Flera 
ekonomhistoriker beskriver det nya 
Kina som en symbios mellan kapita-
lism och kommunism. 

I dag är Kina en av världens största 
mottagare av utländska investering-
ar. De utländska företagens betydelse 
för sysselsättningen ska emellertid 
inte överdrivas. Av Kinas samlade 
arbetskraft på drygt 650 miljoner 
människor är det endast knappt tio 
miljoner som är anställda i utländska 
företag. Samtidigt finns en betydligt 
större grupp som är anställda i inhem-
ska företag som är underleverantörer 
åt utländska företag. Även om Kinas 

ekonomiska politik gentemot omvärl-
den blivit öppnare – särskilt i och med 
medlemskapet i WTO (World Trade 
Organisation) – finns fortfarande en 
stark statlig kontroll över många sek-
torer, däribland bankväsendet.

Tillväxten i Kina har varit snabbare 
än i exempelvis Indien som också 
avreglerat ekonomin och liberaliserat 
handeln. En förklaring är skillnaden i 
utgångsläge, bland annat när det gäl-
ler utbildningsnivå. I Indien är hälften 
av de vuxna analfabeter, medan anal-
fabetismen i Kina i stort sett är utro-
tad. En annan skillnad är kvinnans 
ställning, där arbetslivet i Kina varit 
mer öppet för kvinnor.

Frukterna av de ekonomiska fram-
gångarna har emellertid inte kommit 
hela den kinesiska befolkningen till 
del. Som en blank kniv skär klyftorna 
i Kina mellan arbetare och nyrika 
kapitalister, statselit och maktlösa, 
stad och land, rika provinser i öst 
och fattiga i väst. Men skiktningen 
inom den kinesiska arbetarklassen 
är också bråddjup, mellan städernas 
fasta befolkning och landets inre mig-
rantarbetare. Kina har drag av apar-
theid, där fattiga bönder som sökt sig 
till städerna berövats rättigheter som 
tillkommer andra.

I Kina finns fortfarande mellan 100 
och 170 miljoner fattiga människor 
beroende på vilken fattigdomsgräns 
man utgår ifrån. Nästan alla av Kinas 
absolut fattigaste bor på landsbyg-
den. I dag motsvarar inkomsterna på 
landsbygden ungefär en tredjedel av 
inkomsterna i städerna. 

I de nordöstra delarna av landet, i 
det så kallade rostbältet, finns basen 
för den traditionella tunga industrin. 
Där har det skett dramatiska nedskär-
ningar på statliga företag. I flera fall 
har massavskedandena lett till omfat-
tande demonstrationer och i vissa fall 
militanta revolter. Yao Fuxin, fackligt 
aktiv inom ACFTU och ledare för pro-
testerna i industristaden Liaoyang, 
greps 2002 av polisen och dömdes till 
ett långt fängelsestraff. Han är fort-
farande fängslad och den mest kände 
fackliga fången. 

Det fi nns i dag någorlunda oberoen-
de grupper som bevakar miljöfrågor 
och jämställdhet. Men det är inte tillå-
tet att ifrågasätta kommunistpartiets 
makt och inte att bilda oberoende 
fackföreningar. En allvarlig försäm-
ring av relationerna med omvärlden 
uppkom efter krossandet av demo-
kratirörelsen sommaren 1989. Flera 
stater inledde sanktioner mot Kina i 
protest mot övergreppen. I dag har 
alla sanktioner upphört och det råder 
snarast tävlan om att komma in på 
den kinesiska marknaden så snabbt 
som möjligt. ●
 Mats Wingborg

– Å ena sidan måste vi föra  en dia-
log med det officiella facket. Det är 
den enda rörelse med förankring på 
arbetsplatserna, inklusive de svens-
ka företag som finns där. Å andra 

sidan måste vi ständigt kritisera den 
kinesiska statsledningen för att inte 
respektera grundläggande fackliga 
rättigheter, i synnerhet den fria orga-
nisationsrätten och konflikträtten. 

Inga fria fackförening
Den ekonomiska utvecklingen i Kina har 
under de senaste decennierna varit enorm. 
Men långt ifrån alla får ta del av fram-
gången. Snarare ökar klyftorna.

Så jobbar LO för förbättrKina har 
drag av 
apartheid, 
där fattiga 
bönder 
som sökt 
sig till 
städerna 
berövats 
rättigheter 
som till-
kommer 
andra.

Tillväxt – men inte demokrati

LOs strategi är att stärka den internationella fackförenings-
rörelsen genom stöd till demokratiska organisationer. Därför 
kanske en och annan höjer på ögonbrynen när LO deltar i 
dialogen med ACFTU, det offi ciella facket i Kina med nära 
band till landets kommunistparti. Men Erland Olauson, av-
talssekreterare och LOs förste vice ordförande, förklarar 
att LO har en dubbel strategi när det gäller Kina.

KINA
 
invånare: 
1 321 miljoner 
invånare.
yta: 9 596 
960 kvadrat-
kilometer (20 
gånger större 
än Sverige).
arbetskraft: 
798 miljoner.
medellivs-
längd: 71,9 
år. Men skill-
naderna är 
stora mellan 
olika provin-
ser. I Shanghai 
är medellivs-
längden 79 
år, men i Tibet 
bara 64 år.
bnp per capi-
ta: cirka 7 000 
US (vilket är 
10 gånger hö-
gre sedan Mao 
Zedongs död 
1976).
Den rikaste 
tiondelen av 
befolkning 
kontrollerar 
41 % av lan-
dets förmö-
genheter, den 
fattigaste tion-
delen 1 %.
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ar i framgångens Kina

När lönerna uteblivit i två 
månader vid en elektronik-
fabrik i den kinesiska staden 
Shenzhen protersterade 
arbetarna hos det offi ciella 
facket ACFTU. Visst skulle 
man försöka hjälpa arbe-
tarna. Men samtidigt var de 
fackliga företrädarna rädda 
för att öppet ha kontakt med 
protesterande arbetare. Det 
är nämligen straffbart i Kina

Det här berättar  Jenny Chan, företrä-
dare för ett fristående nätverk i Guang-
dongprovinsen i Kina när hon besöker 
Sverige. I Kina finns få oberoende orga-
nisationer, detta är ett undantag. Nät-
verkets verksamhet består i att utbilda 
unga kvinnor i 
industrin om den 
rådande arbetsrät-
ten. Jenny Chan 
säger att det största 
problemet inte är 
lagarna i sig, utan 
att arbetsgivarna 
inte följer de lagar 
som gäller. Nät-
verket har också 
företrädare på flera sjukhus i Guang-
dongprovinsen, där hjälper de arbe-
tare som skadats i olyckor. I flera fall 
har man också lyckats få rätt i domstol. 
Arbetsgivare har tvingats att betala ut 
skadestånd till arbetare som skadats. 

Jenny Chan understryker att nät-
verket inte är en fackförening.

– Började vi kalla oss fackförening 
skulle vi omedelbart bli förbjudna. 
I Kina finns bara en tillåten facklig 
organisation, ACFTU. 

Jenny Chan bor vanligen i Hongkong 
men har under det senaste halvåret levt 
i Shenzhen och lett utbildningar för 
arbetare. Enligt henne är arbetarnas 
största bekymmer de extremt långa 
arbetstiderna och att de inte får ut den 
statligt garanterade minimilönen som 
motsvarar 700 kr i månaden. 

– Nästan alla arbetare är unga kvin-
nor från landsbygden. Guangdong har 
blivit den folkrikaste provinsen i Kina, 
med 120 miljoner människor. 

Även inne på fabrikerna sker för-
ändringar. Jenny Chan träffar regel-
bundet anställda i en stor fabrik som 
tillverkar mobiltelefoner. De har gått 
samman och bildat en självständig 
kommitté som till och med får över-
lägga med arbetsgivaren. 

– Det är ett tydligt embryo till en ny 
facklig rörelse. Kanske kan det gamla 
facket också ta intryck av oss, säger 
Jenny Chan. ●

 Mats Wingborg

Erland Olauson medger att strate-
gin är osäker. Den fortsatta utveck-
lingen i Kina är svårbedömd. Sam-
tidigt betonar han att det inte finns 
några andra alternativ.

– Kina är för viktigt för att lämnas åt 
sitt öde. Vi måste vara aktiva.

I bästa fall tror Erland Olauson att 
ACFTUs kontakter med svensk fack-
föreningsrörelse kan komma att vara 
till nytta den dag då landet demokra-
tiseras. Han refererar till de kontakter 
som LO hade med fackliga organisa-
tioner under diktaturerna i Spanien 
och Indonesien. I ett senare skede, när 
diktaturerna föll, fanns upparbetade 

ade fackliga förhållanden i Kina

Problemet 
är att 
lagarna 
inte följs

kanaler vilket främjade framväxten av 
demokratiska fackliga strukturer. 

Erland Olauson tycker också att det 
finns tecken på en viss positiv utveck-
ling inom ACFTU. Han pekar särskilt 
på den konflikt som ACFTU till sist 
vann mot den amerikanska lågpris-
kedjan Wal-Mart. I det längsta väg-
rade Wal-Mart att godta den officiella 
fackföreningen på företagets varuhus 
i Kina. Men nu har man till sist fått 
böja sig efter kampanjer från ACFTU. 
Ett annat positivt tecken är att ACFTU 
lyckats bryta trenden mot färre med-
lemmar, nu ökar antalet igen. ●
 Mats Wingborg

Erland Olauson

Jenny Chan

INTERNATIONELL 

KAMP
FÖR KOLLEKTIVAVTAL 

OCH SOLIDARITET
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– Den svenska arbetsmark-
naden är oerhört avancerad. 
Vi vill lära mer av LO. När 
vi kommer tillbaka till Kina 
ska vi utbilda många om 
vad vi lärt oss, säger Zhao 
Xin, fackliga utbildare från 
ACFTU. 

Särskilt imponerad är Zhao Xin över 
hur de svenska kollektivavtalen fung-
erar. 

– Modellen har förbättrat arbetares 
villkor, främjat jämlikhet, men också 
skapat arbetsfred. Det är något att ta 
efter.

Zhao Xin är däremot inte beredd 
att kritisera den kinesiska regeringen 
för brist på fackliga rättigheter. Hon 
anser inte att det finns något riktigt 
behov av fackliga organisationer vid 
sidan ACFTU. 

När det gäller strejker understry-
ker Zhao Xin att det inte råder något 
strejkförbud i Kina. Men det finns, 
enligt henne, inte heller några lagar 
som slår fast rätten att strejka. Sna-
rast befinner sig frågan i ett oregle-
rat område. Hon erkänner dock att 
ACFTU inte har möjlighet att uppma-
na till strejk, inte ens när avtal saknas 
och parterna är oense.

Under det senaste året har med-
lemsantalet inom ACFTU vuxit. Idag 

Li Chai Yuan var 17 år be-
stämde hon sig för att fl ytta 
från en nedsliten by i provin-
sen Henan. En tidig morgon 
steg Li Chai och hennes två 
vänner på en lokal buss. De 
skulle få byta buss tre gång-
er och färdas i två och ett 
halvt dygn för att komma till 
Shenzhen. I jackfi ckan hade 
Li Chai Yuan ett ID-kort som 
hon hade lånat av en kom-
pis. För att få ett jobb måste 
hon lura arbetsgivarna att 
hon fyllt 18. 

Li Chai minns  ögonblicket då bus-
sen gled in i centrala Shenzhen. 
Moderna höghus av glas och betong 
sköt mot himlen. Utanför varuhusens 
skylfönster flockades modetrendiga 
ungdomar. Och efter huvudgatorna 
fanns nedgångar till ett underjordiskt 
tunnelbanesystem. Hon skulle många 
gånger besöka detta centrum för att 
beskåda överflödet av varor och dröm-
ma om vad hon skulle vilja köpa. 

Men Shenzhen är inte bara ett glitt-
rande centrum bebott av företagsleda-
re, banktjänstemän och statsledning, 
utan också arbetare med kvalificerad 
utbildning. Landets inre migrantarbe-
tare är hänvisade till fabrikernas sovsa-
lar i de ändlösa industriförstäderna. 

Li Chai Yuan fick sitt första jobb på 
en fabrik som tillverkade fodral för 
CD- och DVD-skivor. Men hon våga-
de aldrig fråga arbetsgivaren vad hon 
skulle få betalt. När lönen betalades ut 
i slutet av månaden motsvarade den 
bara drygt en krona i timmen. Hon 
sade upp sig. Nästa arbete, på en kläd-
fabrik, blev aningen mer långvarigt.  I 
rasande fart sydde hon fast vänsterär-
mar på skjortor som skulle exporteras 
till USA. Hon tjänade drygt 700 yuan 
(en yuan är ungefär en krona) i måna-
den. Oändligt mycket mer än vad hon 
någonsin skulle kunna tjäna om hon 
hade varit kvar på landsbygden i 
Henan. Men arbetstiden var extrem. 
Sex dagar i veckan arbetade hon från 
åtta på morgonen till efter midnatt. 

Li Chai Yuan fortsatte att byta jobb. 
Hon hamnade så småningom på en 
fabrik som pressade plastkomponen-

ter och tillverkade metallhöljen för 
olika elektroniska apparater. Men 
när de stora beställningar kom in till 
fabriken utökades arbetstiden även 
där. Sällan fick de sluta före midnatt. 
Lunchen åt hon alltid snabbt för att 
hinna tillbaka till sin arbetsplats och 
sova en stund framför maskinerna. 

Snart gick arbetet på rutin och hon 
dagdrömde framför maskinen; om att 
komma tillbaka till byn och kanske 
gifta sig, om att besöka Peking och 
vandra i den Förbjudna staden. 

Det blir förmodligen aldrig någon 
resa till Peking för Li Chai Yuan. Ett 
sent kvällsskift fastnade hennes högra 
hand i maskinen. Alla fingrar utom 
tummen klipptes av. Hon lindade in 
den söndertrasade handen i en hand-
duk. Först under förmiddagen dagen 

Arbetsgivaren vägrar  

”Vi vill lära den svenska modellen”

därpå kom hon till sjukhus. Där blev 
hon kvar i fjorton dagar. 

När jag träffar Li Chai Yuan i Shen-
zhen har det gått ett halvår sedan 
olyckan. Hon går alltid med höger 
hand nedstoppad i en axelremsväska 
av tyg. Hennes arbetsgivare vägrar 
att betala någon ersättning. Han 
vägrade först också att betala kost-
naderna för hennes sjukhusvistelse, 
omkring 3 000 yuan. Nu efteråt inser 
Li Chai Yuan hur omedveten hon varit 
om sina rättigheter. Hon hade aldrig 
frågat arbetsgivaren om han hade 
försäkrat henne, något arbetsgivaren 
enligt kinesisk lag är skyldig att göra. 
Men försäkring saknades.

Nu försöker hon istället att få ut 
ersättning genom att driva sitt fall i 
domstol. Vad utslaget kommer att bli 
är minst sagt osäkert. Kinesiska dom-

redovisar organisationer 134 miljoner 
medlemmar. Samtidigt medger Zhao 
Xin att man har svårt att rekrytera 
anställda på de utländska företag som 
har etablerat sig i Kina.

– Ibland finns ett motstånd mot 
facket från företagen själva, så var det 
med den amerikanska lågpriskedjan 
Wal-Mart. Men Zhao Xin medger att 
det också finns andra förklaringar. 
En är att ACFTU inte riktigt lyckats att 
hitta sin roll i det framväxande privata 
näringslivet. 

En annan grupp som det är svårt för 
ACFTU att organisera är landets inre 
migrantarbetare. Miljontals männis-
kor har flyttat från landsbygden till 
de expanderande industriområdena 
efter kusten. Men dessa arbetare är 

Kamp för att befria 
fackliga fångar
Inför olympiska spelen i Kina nästa 
sommar har internationella fackliga 
samarbetskontoret i Hong Kong, 
IHLO (som drivs gemensamt av 
den internationella fackförenings-
rörelsen och Hong Kongs fria fack-
föreningar) initierat en kampanj för 
frigivning av fängslade fackliga akti-
vister i Kina. När den Internationella 
olympiska kommittén beslutade om 
att nästa olympiad skulle hållas i 
Peking fanns förhoppningen att det 
skulle bidra till att stärka de mänsk-
liga rättigheterna i landet. Enligt 
IHLO-kontoret har denna förhopp-
ning ännu inte infriats. ●

Barnslavar befriade
Så många som 1000 barn kan ha 
blivit sålda som slavar i centrala Kina 
och tvingats att arbeta med tegeltill-
verkning utan någon betalning. Bar-
nen har varit instängda i primitiva 
förläggningar på landbygden i pro-
vinserna Shanxi och Henan. De har 
blivit slagna och bitna av hundar om 
de försökt fly eller protesterat mot 
missförhållandena. Ett barn blev 
misshandlat till döds, kroppen för-
des bort under natten och gömdes 
undan. Barnen, i huvudsak pojkar, 
har kidnappats från närliggande 
områden i landet. 

När myndigheterna upptäckte 
slavarbetet förklarade en av poj-
karna att han flera gånger försökt 
att fly men blivit infångad och sla-
gen. Över 35 000 poliser i Kina har 
deltagit i aktionen mot slavarbetet. 
Hittills har 217 människor befriats, 
varav 29 barn. Myndigheterna befa-
rar dock att antalet barn i slavarbete 
kan vara långt högre. ●

Snabbmatskedjor 
anklagas för 
olagligt låga löner
Myndigheter i Kina undersöker 
anklagelser om att snabbmatsföre-
tagen McDonald’s, Pizza Hut och 
KFC använder underbetald personal 
i södra Kina. Den officiella fackliga 
rörelsen i Kina, ACFTU, hotar med 
aktioner mot de utländska företa-
gen om det visar sig att de brutit mot 
lagen. 

Både McDonald’s och Yum 
Brands, som äger KFC och Pizza Hut, 
förnekar att de betalar ut löner som 
ligger under den statligt reglerade 
minimilönen. Mot detta står uppgif-
ter från nyhetsmedia i Guangzhou, 
provinshuvudstad i Guangdong. 

De extremt låga lönerna är emel-
lertid inget specifikt för snabb-
matsbranschen. Hela den kinesiska 
ekonomin är starkt beroende av 
anställda som har deltidsarbete, 
kontraktsanställningar och accep-
terar att arbete för låg lön. Den offi-
ciella fackliga rörelsen, ACFTU, har 
tidigare inte engagerat sig i löne-
frågor. Det krav man nu ställer är 
nydanande. ●

Zhao Xin, fack-
liga utbildare från 
ACFTU.

Li Chai Yuans arbetsgivare vägrar att betala ersättning för den arbetsskada hon råkat ut för.

Ett sent 
kvällsskift 
fastnade 
hennes 
högra hand 
i maskinen. 
Alla fi ngrar 
utom 
tummen 
klipptes 
av.

INTERNATIONELL 

KAMP
FÖR KOLLEKTIVAVTAL 

OCH SOLIDARITET
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betala

Folkrörelserna,  bland dem fack-
föreningsrörelsen, är viktiga för det 
svenska biståndet. Fackförenings-
rörelsen arbetar sedan länge för 
mänskliga rättigheter i arbetslivet 
i Colombia, Zimbabwe och en rad 
andra länder.  Det här stödet är 
oerhört viktigt för att motverka t 
ex barnarbete och kränkningar av 
förenings- och förhandlingsrätten.  
Stödet behöver ökas, inte sänkas 
som alliansregeringen nu föreslår. 
Det skriver Leif Håkansson i ett öppet 
brev till regeringen. 

En viktig del av det svenska bistån-
det har länge utgjorts av så kallat 
folkrörelsebistånd. Skälen har varit 
att det inom exempelvis fackfören-
ingar, politiska partier, kyrkor och 
andra så kallade icke-statliga orga-
nisationer finns unika erfarenheter 
av demokratiarbete. Erfarenheten 
visar också att folkrörelsebistånd är 
effektivt, inte minst när det gäller att 
främja demokrati.

Bland de många exemplen finns 
insatserna mot apartheid i Sydafrika 
och mot Pinochets diktatur i Chile. 
Just nu arbetar vi också mot Muga-
bes förtryck i Zimbabwe. Folkrörel-
sebiståndet har också ett värde för 
vår egen demokrati genom att det 
mobiliserar människor i Sverige för 
internationell solidaritet.  

I höstbudgeten visar alliansreger-
ingen dock att den inte värdesätter 
detta. Stödet till folkrörelsernas 
bistånd och solidaritetsarbete mins-
kas med 50 miljoner kronor. Från LOs 
sida menar vi tvärtom att folkrörelse-
biståndet bör öka. Vi menar också att 
arbetsmarknadens parter bör få en 
större roll i biståndsprocessen. 

Det är nu fyra år sedan som riksda-
gen beslutade om ”politik för global 
utveckling” (PGU). Där betonades 
bland annat att en framgångsrik 
bekämpning av den globala fattigdo-
men förutsätter stöd till demokrati 
och mänskliga rättigheter och att 
fackföreningar och arbetsgivare har 
en viktig roll att spela i biståndet. För 
vi vet att i länder med fria parter på 
arbetsmarknaden är såväl tillväxts- 
välstånds- som demokratiutveck-
lingen bättre än i andra länder.

Parterna på den svenska arbets-
marknaden har dessutom lång 
erfarenhet av utvecklingsbistånd. LO 
samarbetar exempelvis sedan flera 
år med Näringslivets Internationella 
Råd för att utveckla samarbetet 
mellan facken och arbetsgivarna i 
Colombia. Inom LO arbetar vi nu 
också med projektet Labour Law 
Development Program för att stärka 
internationell rätt och nationell 
arbetsrätt i Ryssland och flera länder 
i Centralamerika. 

Men jag menar att parternas roll 
i biståndet ytterligare kan stärkas. 

I arbetet med de strategier som 
ligger till grund för biståndet borde 
UD och Sida redan i ett mycket tidigt 
skede engagera arbetsmarknadens 
parter. Samtidigt måste kompeten-
sen när det gäller arbetsmarknads-
frågor öka inom såväl UD som Sida. 
Bland annat bör Sida få en särskild 
avdelning för mänskliga rättigheter, 
inklusive arbetsrätt. Ett förslag som 
LO fört fram är också att det i perso-
nalen vid ett antal svenska ambas-
sader bör ingå särskilda arbetsmark-
nadsexperter. 

I allt detta arbete kan en grund-
läggande tanke i Sveriges egen 
samhällsutveckling användas, 
nämligen inriktningen på att i första 
hand inte ”rädda jobb”, utan män-
niskor. Att det viktigaste inte är att 
rädda specifika arbetstillfällen och 
näringsgrenar utan att stödja de 
människor och företag som berörs 
av omvandlingen. På det sättet kan 
vi bejaka strukturomvandling och 
utveckling samtidigt som människor 
erbjuds stöd i form av utbildning, 
kompetensutveckling eller hjälp att 
byta arbete eller yrke. De innebär ett 
bejakande av förändring och ger där-

med inte stöd till protektionism. Men 
det är alltså en strategi som förutsät-
ter väl utvecklade trygghetssystem 
för löntagarna.

Vi vet samtidigt att utvecklingslän-
derna har stora problem att komma 
in på den internationella markna-
den. Sverige som EU-medlem måste 
därför verka för en reformering av 
EUs jordbruks- och handelspolitik 
i riktning mot att handelshindren 
helt avskaffas. Social dumpning och 
skadlig skattekonkurrens mellan 
länder måste motarbetas. De allra 
fattigaste länderna bör få hjälp med 
skuldavskrivningar. Sådana skuld-
avskrivningar bör dock inte vara 
villkorslösa utan kopplas till krav på 
respekt för demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

Det är i detta sammanhang också 
oerhört viktigt att Sverige aktivt 
arbetar för att fler länder ställer upp 
på ILOs grundläggande konven-
tioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet. 

I en sådan politik för global utveck-
ling vill svensk fackföreningsrörelse 
delta. Inte för vår egen skull utan för 
att ett ökat engagemang från parter-
na på den svenska arbetsmarknaden 
leder till ett effektivare bistånd, både 
när det gäller demokratiutveckling 
och fattigdomsbekämpning. ●

leif håkansson
LOs vice ordförande 
och ansvarig för fackligt bistånd

”Folkrörelsebiståndet bör höjas 
– inte sänkas”

stolar är lite av ett lotteri. Ibland finns 
självständiga domare som vågar utgå 
från vad som faktiskt står i lagböck-
erna. I andra fall låter sig domarna 
mutas. Den som betalar mest vinner 
målet. Och en sak är säker: Li Chai 
Yuan kan inte betala. ●
 Mats Wingborg

fortfarande skrivna i sina hempro-
vinser och saknar därför många rät-
tigheter. De inre migrantarbetarna 
får också utföra de farligaste, smutsi-
gaste och lägst betalda jobben. De har 
behov av stöd från facket, men facket 
har svårt att stödja dem när de inte ens 
är medlemmar.

– Ja, vi har svårt att nå dem. Men här 
håller vi verkligen på att tänka om. 
Idag arbetar vi medvetet för att rekry-
tera landets inre migrantarbetare. Vi 
ställer också krav på nya lagar för att 
förhindra exploateringen. Idag saknar 
de flesta av dem anställningskontrakt. 
Om de får sparken är de totalt skydds-
lösa. Vi anser att det ska vara förbjudet 
att anställa utan en skriftlig överens-
kommelse, säger Zhao Xin. ●

 Mats Wingborg

LÄS MER

En längre historia om Li Chai Yuan och 
om mänskliga rättigheter i Kina fi nns i 
antologin Kina – 10 röster om mänsk-
liga rättigheter, Bilda förlag, 2007. 

Ett annat lästips är Kina utmanar 
– fackliga och industriella perspektiv, 
Metall, 2005.

I höstbudgeten visar 
alliansregeringen att 
den inte värdesätter 
folkrörelsebiståndet, 
som minskas med 50 
miljoner kronor.

Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande och ansvarig 
för biståndsfrågor, i ett öppet brev till alliansregeringen:
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Internationella fackliga  samorga-
nisationen IFS publicerar varje år en 
rapport om hur världens länder han-
terar de fackliga rättigheterna. Rap-
porten, Kränkningar av de fackliga 
rättigheterna, är mycket obehaglig 
läsning. Trots att rätten att bilda och 
ansluta sig till fackföreningar och 
att förhandla kollektivt skyddas av 
FN- och ILO-konventioner så utsätts 
fackligt förtroendevalda och med-
lemmar i alla världsdelar för grova 
övergrepp.

Årets rapport, som gäller 2006, 
beskriver drygt 15 000 fall av grova 
kränkningar av de fackliga rättighe-
terna – mord, misshandel, fängslan-
den, våldtäkter, avskedanden, hotel-
ser och trakasserier. 

Särskilt dramatiskt i årets rapport 
är att antalet mördade fackliga aktiva 
och medlemmar ökade med 25 pro-

cent jämfört med 2005, från 114 till 
144. Colombia toppar även denna 
gång den makabra dödslistan med 
78 mord. Elva av dem var kvinnor. 
Men det dödliga våldet ökade också 
i länder i Asien och Afrika.

De fall som redovisas  i rapporten är 
de som anmäldes till IFS under 2006. 
I praktiken var det många, många 
fler som utsattes för repressalier när 
de arbetade fackligt för att förbättra 
sina och arbetskamraternas villkor. 
Många vågar inte anmäla övergrepp 
av rädsla för trakasserier eller vet inte 
vem de ska anmäla övergrepp till.   

Anställda inom alla yrken och bran-
scher utsätts för kränkningar. I årets 
rapport berättas om övergrepp mot 
bland annat lärare, vårdpersonal och 
bussförare. Kvinnor inom textilindu-
strin och migrantarbetare är andra 

Mord och tortyr
mycket utsatt grupper, särskilt de 
som arbetar i så kallade ekonomiska 
frizoner. 

Kräkningar sker  både i fattiga och 
rika länder. Mycket oroande är att 
många europeiska fackföreningar 
rapporterar om en utbredd och ökan-
de fientlighet från arbetsgivarhåll mot 
fackligt arbete, skriver IFS. Situatio-
nen är särskilt allvarlig i Central- och 
Östeuropa. IFS ser ett tydligt mönster, 
att regeringar och arbetsgivare i de 
här länderna använder hot och trakas-
serier för att stoppa framväxten av fria 
och demokratiska fackföreningar.

I Sverige presenteras rapporten av 
LO och TCO i samarbete med Svenska 
Amnesty.   

– Det är helt oacceptabelt att 
regeringar och arbetsgivare förföl-
jer arbetstagare som använder sin 
mänskliga rättighet att arbeta fack-
ligt. Kränkningarna är inte enbart en 
fråga för fackföreningsrörelsen. Även 
internationella organ som FN och 
EU bör agera kraftfullt för att stoppa 
övergreppen, säger LOs ordförande 
Wanja Lundby-Wedin och TCOs ord-
förande Sture Nordh i ett gemensamt 
uttalande.

Regeringar, arbetsgivare, polis och militär runt om i världen 
fortsätter att förfölja personer som använder sin mänskliga 
rättighet att arbeta fackligt. Förra året dödades 144 fackligt 
aktiva och drygt 800 utsattes för misshandel eller tortyr. 
 Ytterligare många tusen förtroendevalda och medlemmar i 
Europa och övriga världsdelar drabbades av kränkningar. 

Arbetstagare som jobbar fackligt utsätts för grova kränkningar

LÄS MER

Rapporten fi nns på webb-adressen 
www.lotcobistand.org/krankningar. 
Där kan man enkelt få fram informa-
tion om kränkningar i olika länder, 
regioner och världsdelar. 
Webbadressen till ITUC är 
www.ictu-csi.org

Mord

Dödshot

Tortyr, misshandel

Arresteringar

Anhållanden

Fängslanden

Avskedanden

TOTALT

Rapporterade kränkningar 2006

NORD- OCH SYDAMERIKA

Mord 80
Dödshot 31
Tortyr, misshandel 97
Arresteringar 195
Anhållanden 1
Fängslanden  3
Avskedanden 523

TOTALT 930

EUROPA

Mord 0
Dödshot 0
Tortyr, misshandel 14
Arresteringar 23
Anhållanden 8
Fängslanden  0
Avskedanden 964

TOTALT 1009

AFRIKA

Mord 24
Dödshot 4
Tortyr, misshandel 133
Arresteringar 832
Anhållanden 65
Fängslanden  0
Avskedanden 2184

TOTALT 3184

ASIEN/
STILLAHAVSOMRÅDET

Mord 37
Dödshot 10
Tortyr, misshandel 427
Arresteringar 2874
Anhållanden 353
Fängslanden  14
Avskedanden 4865

TOTALT 8580

MELLANÖSTERN

Mord 3
Dödshot 0
Tortyr, misshandel 161
Arresteringar 1035
Anhållanden 57
Fängslanden  3
Avskedanden 149

TOTALT 1408

Totala antalet 
rapporterade 
kränkningar un-
der 2006

Mord 144

Dödshot 45

Tortyr och 
misshandel 832

Arres-
teringar 4 959

Anhållanden 484

Fängslanden  20

Avskedan-
den 8 627

TOTALT 15 111

– Globaliseringen av ekonomin har 
lett till en ökad frihet för kapitalet. 
Men den måste också innebära global 
respekt för de mänskliga rättigheterna 
i arbetslivet.

– Fria fackföreningar är helt avgö-
rande för att åstadkomma en hållbar 
utveckling, en rimlig fördelning av 
den ekonomiska tillväxten och en 
demokratisering av samhället. Det går 
aldrig att nå FNs millenniemål om att 
utrota fattigdomen om arbetstagarna 
förvägras rätten att bilda och gå med 
i fackföreningar och att förhandla 
kollektivt om löner och arbetsvillkor, 
betonar de två ordförandena.

IFS representerar 304 fackliga orga-
nisationer i 153 länder med samman-
lagt 168 miljoner medlemmar. ●
 Agneta Carleson
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Jesus Buth Servida  var 32 år och 
aktiv i organisationen Solidarity 
of Cavite Workers, SCW, som 
bland annat organiserar textil-
arbetare i Cavite-regionen. Han 
valdes till klubbordförande efter 
Gerardo Cristobal som mörda-
des i april 2006. Polisinsatserna 
efter attacken mot Servida och 
hans fackliga kamrater följde det 
vanliga mönstret.  Polisen under-
lät att tala med ögonvittnen, 

familjemedlemmar och fackliga 
kollegor, likaså att säkra bevis 
på brottsplatsen. Och inte heller 
denna gång kunde någon åtalas 
för attentatet. 

Ett annat mycket  uppmärksam-
mat fall under 2006 gäller mordet 
på biskop Alberto Ramento, som 
under lång tid uppmärksammat 
kränkningarna av arbetarnas rät-
tigheter och krävt förbättringar.  

Den 3 oktober blev han brutalt 
knivmördad av okända män i sitt 
i kloster. Polisens bedömning var 
att det var ett simpelt rånmord, 
och trots omfattade protester 
från kyrkan, fackliga- och män-
niskorättsorganisationer har 
ingen ny undersökning inletts.

Fallen ovan är bara några av 
de brutala övergreppen mot 
fackligt aktiva under förra året. 
Minst 33 personer dödades förra 
året, och många, många fler ska-
dades, fängslades eller kränktes 
på andra sätt. Filippinerna har 
därmed intagit den makabra 
topplatsen i Asien när det gäller 
kränkningar av de fackliga rät-
tigheterna. 

 Formellt har filippinska arbets-
tagare rätt att bilda och vara 
aktiva i fackliga organisationer. 

Men arbetsgivarna kan överklaga 
beslut om att bilda fackklubbar 
på arbetsplatserna, och stoppar 
dem ofta. Strejkrätten omfattar 
endast privatanställda och är 
kraftigt kringskuren. I prakti-
ken är det näst intill omöjligt att 
genomföra en laglig strejk och 
straffen för olovliga strejker är 
mycket hårda. 

Statens och polisens  passivi-
tet när det gäller att utreda den 
omfattande förföljelsen av fack-
liga företrädare talar för att den 
sker med deras goda minne. 
Även landets militär bedöms 
vara inblandad. Inte en enda per-
son har hittills åtalats eller fällts 
för något av de hundratals mord 
som skett på fackliga och politiska 
aktivister de senaste fem åren. ●

Konfl ikten mellan  bussarbetar-
förbundet och myndigheterna 
har pågått under flera år och lett 
till misshandel, fängslanden och 
avskedanden av hundratals med-
lemmar och aktivister. Förbundet 
är med i Internationella Trans-
portarbetarefederationen, ITF, 
men trots omfattande protester 
från ITF och andra internationel-
la organisationer fortsätter regi-
mens trakasserier mot anställda 
och förtroendevalda. 

Förtrycket mot fackligt aktiva 
och facklig aktivitet är massivt 

i Iran. Den enda tillåtna orga-
nisationen för arbetstagare är 
den statskontrollerade så kall-
lade Workers House, vars roll i 
praktiken är att utöva kontroll 
på arbetsplatserna. Fria fackför-
eningar liksom strejker är för-
bjudna, och kollektivavtal måste 
alltid lämnas till arbetsmarknads-
ministeriet för godkännande. 

Landets arbetsmarknadslag 
innehåller regler om bland annat 
arbetstider och minimilöner, 
men flertalet anställda står utan 
skydd. Arbetsplatser med färre 

än tio anställda är undantagna 
från flertalet lagar och de med 
färre än fem anställda behöver 
inte följa dem alls. Många matt-

väverier, till exempel, slipper 
alltså alla regler om arbetstider, 
löner och arbetsmiljö. 

Trots de massiva  restriktionerna 
och den uppenbara risken att bli 
straffad kämpar många arbetsta-
gare för bättre löner och villkor. 
Strejker förekommer, ofta om 
lönerna. Den lagstadgade mini-
milönen är 140 dollar i månaden, 
samtidigt som den officiella fat-
tigdomsgränsen är 300 dollar i 
månaden. Rätten att överhuvud-
taget få ut sin lön är också en kon-
fliktorsak. Förra året fick nära två 
miljoner arbetstagare vänta på 
sina löneutbetalningar, många i 
flera månader.    

   Mansour Osanloo fick vara fri 
knappt ett år. I juli 2007 fängsla-
des han på nytt. Du kan proteste-
ra mot behandlingen av Osanloo 
på Internationella Transportar-
betarefederationens hemsida, 
www.itfglobal.org. ●

 Agneta Carleson

Här hittar du  
information om 
kränkningar
Nu kan du lätt  få informa-
tion om kränkningar av fack-
liga rättigheter i olika länder 
och världsdelar. Hela rappor-
ten om kränkningar av fack-
liga rättigheter finns på en 
ny webbsida, där du enkelt 
kan söka efter de uppgifter 
du behöver.

På webbsidan finns också 
korta och informativa genom-
gångar av lagstiftningen när 
det gäller fackliga rättigheter 
och arbetsmarknad i de olika 
länderna, kommentarer om 
hur lagstiftningen fungerar i 
praktiken, statistik med mera. 
Här finns också tips och råd om 
vad du kan göra för att stödja 
utsatta fackliga kamrater.

Webbsidan är ett bra verk-
tyg för dig som är engagerad 
i internationellt solidaritets-
arbete eller vill veta mer om 
situationen för facket globalt. 
Här kan du hämta informa-
tion inför möten, resor, kam-
panjer och andra aktiviteter 
som gäller internationellt 
fackligt solidaritetsarbete. ●   

Beställ material! Talonger på nästa sida  ● Sidan 12

Fängslad efter krav om bättre arbetsmiljö

Klubbordförande mördades vid arbetsplatsen

Mansour Osanloo sitter fängslad i 
det ökända Evinfängelset i Teheran 
för sitt fackliga engagemang.

AFRIKA 
Afrikanska fackliga företrädare 
och strejkande arbetstagare ut-
sattes för mycket hårda angrepp 
av polis och militär under 2006. 
IFS har också fått många rappor-
ter om massavskedanden efter 
fackliga aktioner för bättre löne- 
och anställningsvillkor. Ingripan-
dena mot strejkande motiveras 
oftast med att strejken är illegal. 
I de fl esta afrikanska länder är 
den lagstadgade strejkrätten så 
kringskuren av regler och proce-
durer att det i praktiken nästan är 
omöjligt att genomföra en laglig 
strejk. Oberoende fackföreningar 
betraktas i många länder som ett 
hot mot regimen.

NORD-OCH SYDAMERIKA
Även 2006 var Amerika den kon-
tinent där fl est fackligt aktiva 
mördas. Det beror främst på 

Colombia, som under många år 
toppat den makabra listan över 
dödade fackliga företrädare. Hot, 
avskedanden, trakasserier, miss-
handel, dödshot och våldtäkter är 
också vanliga bestraffningar mot 
facklig aktivitet i många länder i 
regionen. Bestraffningarna beror 
oftast på att personerna deltagit 
i en strejk eller helt enkelt att de 
tillhör eller försökt att bilda en 
fackförening. 

I USA har en lagändring gjort 
det ännu svårare än tidigare att 
bilda fackföreningar. Antifacklig 
propaganda på arbetsplatsen 
och avskedanden på grund av 
facklig verksamhet förekommer 
också. I Quebec, Kanada, tving-
ade provinsregeringen igenom 
ett kollektivavtal utan fackets 
godkännande och införde sam-
tidigt strejkförbud för offentlig-
anställda. 

EUROPA 
Mindre än 10 procent av de euro-
peiska företagen respekterar fullt 
ut föreningsfriheten och rätten 
att teckna kollektivavtal. Många 
europeiska fackförbund har också 
noterat att samhällsklimatet blivit 
allt med anti-fackligt. I Storbritan-
nien, till exempel, vägrar allt fl er 
företag att erkänna fackföreningar 
som motpart, och en schweizisk 
facklig företrädare arresterades 
för att han delat ut information 
om facket.  I Ryssland, Georgien 
och Vitryssland har regeringen 
lagstiftat om inskränkningar i de 
fackliga fri- och rättigheterna. I 
Vitryssland är det idag omöjligt 
att etablera oberoende fackför-
eningar.

MELLANÖSTERN
Ingen annan stans i världen är 
det lika svårt att utöva de fackliga 

fri- och rättigheterna som i Mel-
lanöstern. De fl esta länder har 
lagstiftning som antingen förbju-
der bildandet av fackföreningar 
eller endast tillåter statskontrolle-
rade arbetstagarorganisationer.  

Saudi-Arabien och Förenade 
Arabemiraten är exempel på 
länder med totalförbud mot fack-
föreningar. I Jordanien, Kuwait, 
Jemen och Syrien kontrollerar sta-
ten den enda tillåtna organisatio-
nen för arbetstagare. I krigets Irak 
sker också dagliga kränkningar av 
de fackliga fri-och rättigheterna, 
och i Iran fortsätter repressionen 
mot fackligt aktiva. En ljusglimt är 
Oman, som under 2006 lagstiftat 
om rätten att bilda fackföreningar 
och förhandla kollektivt. 

ASIEN
Kränkningar i form av massav-
skedanden, polisingripanden och 

arresteringar av fackligt aktiva 
och medlemmar förekommer 
oftare i Asien än i andra regioner. 
Lågt räknat avskedades nära 
5 000 personer under 2006 för att 
de arbetat fackligt och 2 800 ar-
resterade av samma skäl. Polisen 
använder ofta hårdhänta metoder 
mot protesterande och strejkande 
arbetare. I Kambodja, till exempel, 
skedde under året ett fl ertal po-
lisattacker vid fackliga konfl ikter 
och ett 30-tal arbetare skadades 
svårt. Flera rapporter till IFS hand-
lar också om arbetsgivare som hyr 
in torpeder för att misshandla och 
skrämma fackligt aktiva.

I Kina, numera också en av 
världens största ekonomier, är 
fria fackföreningar förbjudna 
och ingen förändring är i sikte. I 
Burma fortsätter den brutala för-
följelsen av fackligt aktiva, med 
bland annat långa fängelsestraff.

Kränkningar i olika världsdelar

LÄS MER

Gå in på www.lotcobistand.
org/krankningar och titta! 
Och tipsa gärna andra om att 
sidan fi nns!

www.lotcobistand.org/
krankningar hittar du infor-
mation om kränkningar av 
fackliga rättigheter i hela 
världen.

Den 11 december 2006 väntade Jesus Buth Servida, 
Kenny Severo och Joel Sale i en lastbil utanför den 
japanskägda företaget Yazaki-EMI i Cavite på Filippi-
nerna. Plötsligt attackerades de av en okänd, pistolbe-
väpnad man. Servida avled omedelbart, de två andra 
skadades svårt men överlevde. Det allt brutalare våldet 
mot fackliga aktivister hade skördat ytterligare offer.

Den 9 augusti 2006 släpptes Mansour Osanloo, ordfö-
rande i förbundet för bussanställda i Teheran, Sherkat-e 
Vahed, efter drygt ett och ett halvt år i det ökända 
Evin-fängelset. Under fängelsetiden blev han miss-
handlad och hotad, och fyra månader hölls han i iso-
leringscell med bindel för ögonen. Mansour Osanloos 
brott består i att han krävt bättre förhållanden för de 
iranska transportarbetarna. Han är nu åter fängslad.
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– Det breda engagemanget  är lika viktigt idag som då.  
Under ett par decennier var den svenska fackföreningsrörelsen 

och övriga arbetarrörelsen intensivt engagerad i befrielsekampen i 
Södra Afrika. Om detta handlar boken Uppdrag Solidaritet – Arbe-
tarrörelsen och Södra Afrika 1960–1984 som kom ut i våras. 

Boken är spännande som en deckare. Det är hemliga möten i 
fattiga kåkstäder mellan svenska fackliga företrädare och befriel-
sekämpar, pengar som smugglas över gränser i bruna papperspå-
sar, kontakter som tas på järnvägsstationer med hjälp av kodord 
och tecken. 

Engagemanget var brett och helhjärtat och omfattade allt från 
lokalt slit med penning- och klädinsamlingar, studiecirklar och 
stöd till fängslade fackliga och politiska aktivister till demokrati-
utbildningar för framtida afrikanska politiska ledare och bojkott-
aktioner.   

Ett mått på bredden  är den insamling för Södra Afrika som LO 
genomförde i samband med sitt 80-årsfirande 1978. Främst genom 
insamlingsbössor på arbetsplatserna fick man ihop 7,7 miljoner 
kronor – i dagens penningvärde fantastiska 77 miljoner kronor! 

De afrikanska kontakterna uppskattade svenskarnas stöd och 
genuint demokratiska attityd och det knöts många livslånga vän-
skapsband. Olof Palme var en stor inspiratör i solidaritetsarbetet 
och blev personlig vän med många dåtida afrikanska ledare. Även 
kriget i Vietnam och kuppen i Chile engagerade många människor 
i och utanför arbetarrörelsen. 

Hur ser det ut idag? Rent konkret driver arbetarrörelsen många 
fler utvecklingsprojekt än då, bland annat genom Palmecentret 
och LO-TCO Biståndsnämnd. Men den breda internationella soli-
dariteten är inte lika påtaglig, konstaterar Birgitta Silén, som själv 
under många år har arbetat aktivt med bistånd och stöd till Södra 
Afrika. Hon ser flera förklaringar.

– Nationell och internationell solidaritet hänger ofta samman. 
På 1960-och 70-talet präglades det svenska samhället av en stark 
solidaritet och det blev naturligt att också reagera mot fattigdom 
och förtryck i omvärlden.

– Med 80-talets ”tro på dig själv-budskap” och nedskärningarna 
i början av 90-talet började tilltron till ett solidariskt samhälle svik-
ta, och det påverkade också det internationella engagemanget. 

Dagens konflikter är också mer komplexa. När det gällde apar-
theid, Vietnamkriget eller Chilekuppen var det tydligt vilka som hade 
legitima krav och vilka som var förtryckarna. Konflikter under 
senare år har ofta utspelats mellan grupper inom länder 
och det är svårare att helhjärtat stödja en part.

En annan stor förändring  är att biståndet har 
professionaliserats. Bössinsamlingar och brett 
lokalt engagemang har ersatts av statligt Sida-
stöd och heltidsanställda biståndshandläggare. 
Även arbetarrörelsens projekt är till största delen 
Sida-finansierade. 

Det är viktigt att alla som vill får möjlighet att 
arbeta konkret med internationellt solidaritetsar-
bete, menar Birgitta Silén, som gärna vill se mer av 
insamlingar och lokala aktiviteter. Och hon är 
optimistisk.

– Jag ser ett ökande engagemang bland 
unga. Många har rest och sett hur det ser 
ut i världen med fattigdom och stora 
klyftor. Internet betyder också mycket.

– Det viktiga är att fackföreningsrö-
relsen och övriga arbetarrörelsen ska-
par förutsättningar för ett brett lokalt 
engagemang. Det ska vara lätt att delta i 
solidaritetsarbete! ●

 Agneta Carleson  

”Det breda engagemanget 
är lika viktigt idag som då”

BIRGITTA SILÉN

LOaktuellt ges ut av Landsorganisationen i Sverige. 

Uppdrag Solidaritet
Namn

Adress

Postnummer

E-post eller tel nr

Antal ex

Boken kostar 150 kr.

Skicka beställningstalongen till 
Palmecentret, Box 836, 101 36 
eller maila uppgifterna till info@palmecenter.se. 

Beställ material!
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Beställ fl er exemplar av LOaktuellt!
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
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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

FO
TO

: 
M

AT
S 

W
IN

G
B
O
RG NORRKÖPING–SARAJEVO

PALESTINA

NY BOK

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

INTERNATIONELL 

KAMP
FÖR KOLLEKTIVAVTAL 

OCH SOLIDARITET

✁KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Kränkningar av fackliga rättigheter
Beställning av 8-sidig tabloid om Kränkningar av fackliga rättighe-
ter 2007, artikelnr. 209-07 

Namn

Adress

Postnummer

E-post eller tel nr

Antal ex

Skicka kupongen till: LO-TCO Biståndsnämnd, c/o Strömbergs, 
811 88 Sandviken. Du kan också maila ovanstående uppgifter till marga-
reta.gadefelt@lotcobistand.org. Ange ”Kränkningar av fackliga rättighe-
ter 2007 art. nr 209-07” i ämnesrutan.

Redaktör: Agneta Carleson. Medarbetare i detta nummer: Christina 
Jonsson, Sofi a Wiberg , Mats Wingborg. Form: Pär Ek.  
Tryck: Adargo Press, Göteborg 2007.

”Arbetarrörelsen måste ge plats  för ungdomar 
och lokala initiativ i det internationella solidari-
tetsarbetet”, säger Birgitta Silén, biståndschef på 
Palmecentret. Hon har just kommit ut med boken 
Uppdrag solidaritet om arbetarrörelsens stöd till 
Södra Afrika under 1900-talets andra hälft.
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