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Flera hundra fackliga aktivister
i Sydkorea har fängslats sedan
i somras, varav omkring hun-
dra ser ut att dömas till fängel-
sestraff på upp till tre år.

Vågen av repression utlöstes
efter tre korta strejker i somras
och kritiseras bland annat av
FN-organet ILO.

Enligt journalisten och författaren
Mats Wingborg, som nyligen åter-
vände från en resa till Sydkorea, är
det klart vad som ligger bakom
repressionsvågen mot den radikala
fackliga centralorganisationen
KCTU och dess medlemsförbund.
Den konservative presidenten Lee
Myung-bak, som tillträdde i
februari 2008, vann valet på ett
program av omfattande privatise-
ringar, en skattereform som främst
gynnar höginkomsttagare och för-
svagar anställningstryggheten.
Han är van att tampas med facket
eftersom han tidigare var hög
direktör inom Hyundai och då fick
öknamnet ”The Bulldozer”

– Presidenten inser att facket
kommer att ställa sig i vägen för
hans politik. Om han ska kunna
genomdriva sitt program måste
han därför först slå ned på facket,
säger Mats Wingborg.

Han anser att läget är allvarligt
och en angelägenhet för hela den
globala arbetarrörelsen.

– KCTU är en mycket vital och
stark facklig rörelse, en modell för
fackföreningar i hela Asien. Till-
sammans med studentrörelsen
banade KCTU väg för demokra-
tins införande i Sydkorea i slutet av
1980-talet. Ett nederlag för KCTU
är därför ett nederlag för själva
demokratin, säger Wingborg.

EFTER TRE KORTA strejker i somras
gjorde myndigheterna kraftiga till-
slag mot KCTU. Två av de olag-
ligförklarade strejkerna rörde
tecknande av kollektivavtal, en var
en generalstrejk i protest mot pre-

sidentens beslut att tillåta biff-
import från USA, vilket väckt star-
ka känslor i landet.

Bland annat greps KCTU:s
generalsekretare Lee Yong-shik

och viceordförande Jin Young-ok,
ordföranden i metallarbetarfede-
rationen KMWU Jung Gab-deuk
och viceordföranden Nam Taek-
gyu, liksom de sex viktigaste

ledarna för KMWU:s största fack-
klubb på Hyundai med 27 000
medlemmar.

Dessutom gjordes razzior mot
fackliga lokaler och datorer

beslagtogs. Arresteringsorder ut-
färdades även mot KCTU:s ordfö-
rande Lee Suk-haeng som lyck-
ades hålla sig gömd i flera månader
innan polisen grep honom den 5
december 2008.

– Sammanlagt har hundratals
fackliga aktivister arresterats, och
många, kanske ett hundratal, fack-
liga ledare ser ut att dömas till
straff på mellan ett halvår och tre
års fängelse, säger Mats Wing-
borg.

ÅTALEN VÄCKS I REGEL utifrån artikel
314 i brottsbalken, enligt vilken
fackligt aktiva kan dömas till fäng-
else för så kallad ”obstruktion av
affärsverksamhet”. Vid sidan av
kraftig kritik från den internatio-
nella fackliga rörelsen har även
FN:s arbetsorganisation ILO vid
upprepade tillfällen kritiserat Syd-
korea och uppmanat regeringen
att ”bringa artikel 314 av brotts-
balken i överensstämmelse med
principerna om organisations-
frihet”.
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Trots ett förväntat bakslag för
Iraks religiösa partier kan de
sekulära få svårt att hävda sig
i lördagens provinsval. Dessut-
om har hindren för ett jäm-
ställt politiskt deltagande ökat.
Få kvinnor har vågat delta
offentligt i valkampanjen. 

När irakierna på lördag går till val
i 14 av 18 provinser är det med ett

opinionsläge som förändrats sedan
valet 2005. De religiösa partier
som sedan dess dominerat Irak
förväntas få svårt att hålla sig kvar
vid makten, bland annat till följd
av missnöje med det säkerhetsmäs-
siga och ekonomiska läget i landet.
Kaddum al-Muqdadi, politisk ana-
lytiker bosatt i Bagdad, säger till
nyhetsbyrån Reuters att irakierna
denna gång kommer att rösta på

den kandidat de upplever vara bäst
för landet, oavsett dennes religiösa
tillhörighet. En opinionsunder-
sökning från den irakiska rege-
ringens nationella mediecenter
visar att endast 31 procent av de
tillfrågade föredrar religiösa parti-
er, medan den motsvarande siffran
för sekulära partier är 42 procent.
Nästan sju av tio uppger också att
de ställer sig negativa till religiösa

budskap som ett inslag i valkam-
panjen. Trots detta kan det bli
svårt för sekulära grupperingar att
hävda sig och utgöra ett reellt poli-
tiskt alternativ. 

– DE STÖRRE RELIGIÖSA partierna är
mer välorganiserade, mer välfi-
nansierade och bättre beväpnade
– de kontrollerar även media och
viktiga samhällsfunktioner, säger

Michael Knights som är chef för
Irakavdelningen på the Washing-
ton Institute for Near East Poli-
cy.

Den konservativt religiösa
dominansen verkar också påverka
kvinnors möjligheter att delta i
den politiska processen. Trots att
kvinnor utgör mer än en fjärdedel
av de 14 000 registrerade kandi-
daterna, vågar få kvinnor kam-

Många hinder för kvinnor när Irak går till val

� KCTU har 16 branschförbund och
cirka 650 000 medlemmar. Dess röt-
ter är den våg av arbetarkamp som
ägde rum i slutet av 1980-talet och
var en viktig del i Sydkoreas demo-
kratisering. Först 1995 kunde dagens
KCTU bildas, och året därpå laglig-
förklarades federationen.

� KCTU domineras av stora indust-
riklubbar, med övervägande fast
anställda män som medlemmar, men
arbetar medvetet för att även orga-
nisera kvinnor, tillfälligt anställda
och migranter.

� I Sydkorea finns ytterligare en
stor federation, FKTU, med cirka
900 000 medlemmar. FKTU bildades
av CIA, ansågs länge statsvänligt
men är i dag mer självständigt.

Facket i SydkoreaFakta

Hundratals fackligt aktiva har arresterats i Sydkorea. Bland de gripna finns den fackliga centralorganisationen
KCTU:s generalsekreterare Lee Yong-shik.
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