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Colombia fortsätter att vara
världens farligaste land för
fackliga aktivister och i USA
omsätter den antifackliga
industrin fyra miljarder per år.
Men i Kina har det skett små
förbättringar. Sammantaget är
bilden dyster – kränkningarna
av de fackliga rättigheterna
världen över ökar. 

– Listan med länder där övergrepp
sker blir bara längre, trots att allt
fler ratificerat ILO:s konventioner,
konstaterar Eva Söderström,
informatör på LO-TCO bistånds-
nämnd, när hon kommenterar
Internationella fackliga samman-
slutningens årliga rapport över
kränkningar av fackliga rättighe-
ter. Enligt konventionerna 87 och
98 i ILO, FN:s internationella
arbetsorganisation, garanteras alla
rätten att organisera sig och sluta
kollektivavtal. Men det är rättighe-
ter som regeringar och företag
kringgår på olika sätt. Det finns
egentligen inget land, menar Eva
Söderström, där fackliga rättighe-
ter inte kränks. Värst är det i
Colombia, där 39 fackliga aktivis-
ter mördades förra året. Ett annat
extremt exempel är Guinea där
129 människor sköts ihjäl av poli-
sen under stora fackliga demon-
strationer i början av 2007.

Även i Iran är förföljelserna
omfattande och brutala. Den iran-
ska regimen tillåter inga fria fack-
föreningar. De enda tillåtna fack-
föreningarna är de islamiska råden
på arbetsplatserna, som står under
det statligt kontrollerade Arbetar-
nas hus. Strejker är förbjudna och
de offentligt anställda är särskilt
utsatta vid konflikter. Exempelvis
greps den 14 mars förra året 300
lärare under en demonstration
utanför parlamentet och 14 av
dem fängslades. Ett tiotal lärare
dömdes senare till upp till fem års
fängelse villkorligt. 

TROTS DETTA kämpar de iranska
arbetarna för sin rätt. I oktober
2007 gick 5 000 sockerarbetare ut
i strejk utanför staden Haft Tapeh
i södra Iran för att få ut sina inne-

stående löner. Regeringen gick
med på att betala ut pengarna,
men de som stämplades som
ledare för strejken greps.

I Kina pågår en väldig migra-
tion från landsbygden in till stä-
derna och de ekonomiska frizo-
nerna, förklarar Bertil Ottosson,
ordförande för Amnestys special-
grupp för fackliga fall:

– Som en följd av WTO-avta-
len och andra faktorer kan män-
niskorna i Syd inte försörja sig på
landsbygden längre.

– Antalet ekonomiska frizoner
har ökat över hela världen. De fat-
tiga länderna tvingas erbjuda före-
tagen särskilt gynnsamma villkor
som undantag från lagstiftningen
om arbetsrätt och miljö och garan-
ti mot oberoende fackföreningar

som är fallet i till exempel Kina.

KINA HAR INTE undertecknat kon-
ventionerna 87 och 98 och den
enda fackliga organisation som
regimen tillåter är den statligt
styrda All China Federation of
Trade Unions, ACFTU, vars upp-
gift är att ”respektera och skydda
författningen” och ”ha den ekono-
miska utvecklingen som sin främ-
sta uppgift”.

Trots det har strejker och andra
arbetskonflikter blivit allt vanligare
i Kina. I början av 2006 medgav
ministeriet för offentlig säkerhet
att det året innan ägt rum 87 000
”stora sociala oroligheter”. Oftast
handlar det om obetalda löner och
många gånger löses konflikterna
till arbetarnas fördel, samtidigt

som regimen passar på att fängsla
ledarna som på obestämd tid döms
till ”reformering genom arbete”,
det vill säga arbetsläger.

Det tycks ändå ske vissa smärre
förbättringar för arbetarklassen i
Kina. Så inlämnades under 2006,
enligt ACFTU, 300 000 stäm-
ningar in mot korrupta arbetsgi-
vare och i de flesta fall blev dessa
lösta på ett för arbetarna positivt
sätt.

I USA, DÄREMOT, har det under
Bush-åren blivit allt svårare att
bedriva facklig verksamhet. 2007
skärptes National Relations
Board och löntagarnas ställning
försvagades, särskilt de offentlig-
anställdas. Dessutom har den
omtalade National Defence Aut-

horization Act, som tillkom i det
så kallade kriget mot terrorismen,
använts för att häva en rad fackli-
ga rättigheter för statsanställda.
De har nu inte längre rätt att
bedriva ”samordnade aktioner”
som punktstrejker och sympati-
blockader.

Därtill kommer den gamla tra-
ditionen med ”unionbusting”,
företag som i industriell skala
ägnar sig åt att krossa fackför-
eningar genom våld och hot. Det
är en lukrativ bransch som i dag
omsätter fyra miljarder dollar. En
undersökning har visat att 82 pro-
cent av arbetsgivarna använt sig av
konsulter från dessa företag för att
hindra löntagare att organisera sig
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Antifackliga övergrepp ökar

Finanskrisen slår hårdare mot
kvinnor, migranter, barn och
äldre. Det konstaterar en ny-
bildad kommitté med fackligt
aktiva kvinnor från 89 central-
organisationer och 43 länder. 

Kommittén bildades på en konfe-
rens i Turin, Italien, med deltagare
från länder som bland annat Tur-
kiet, Portugal, Bulgarien och
Norge. Då antogs ett uttalande

som uppmanar världens ledare att
ta hänsyn till kvinnors villkor när
de hanterar finanskrisen. I uttalan-
det varnar de för att privatisering-
ar av offentlig verksamhet och
ökad arbetslöshet leder till att mil-
jontals kvinnor ”skickas hem”. 

– Mat- och energipriserna höjs
och tillgången till offentlig service
begränsas. Till följd av det drabbas
kvinnor, barn, migranter och äldre
värst av ekonomiska kriser, säger

Katja Lehto-Komulainen, Euro-
pasekreterare för den finska cen-
tralorganisationen SAK, till Arbe-
taren.

SYFTET MED kommittén är att verka
för jämställdhet i all facklig verk-
samhet och bekämpa diskrimine-
ring av kvinnor, rörande frågor om
lön, arbetsvillkor och representa-
tion i beslutande församlingar.

Facken har fortfarande mycket

kvar att göra för jämställdheten.
Jämställdhet, icke-diskriminering
på grund av kön, liksom demokra-
ti, hör till fackens grundläggande
principer, understryker Katja
Lehto-Komulainen. I fackens egna
organisationer måste kvinnors
andel i beslutsfattande organ vara
minst lika stor som kvinnors andel
av medlemmarna.

Kvinnokommittén är en del av
Pan-European Regional Council,

PERC, en regional underavdel-
ning till Internationella fackliga
samarbetsorganisationen, IFS. 

DATUM FÖR FÖRSTA mötet är ännu
inte bestämt, men kommittén
kommer att ge råd och rekommen-
dationer till PERC och kommer
att leda olika projekt för att imple-
mentera dessa rekommendationer. 
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Kvinnokommitté ska reformera facket

I Guinea sköts 129 människor förra året ihjäl av polisen under de stora fackliga demonstrationerna mot president Lasana Contes 23-åriga styre.

FO
TO

: 
LU

C
 G

N
A

G
O

/S
C

A
N

PI
X

Redaktör: Bella Frank, 08-522 456 66, utrikes@arbetaren.se

Atti
CCND1b

Atti
2008 5152


