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I BOKHYLLAN på mitt arbetsrum, just
till vänster om radion, står en boktitel
som mina ögon faller på ibland: För-

bannad är jag ganska ofta. Boken
handlar om Berit Ås, ni vet nors-
kan som är mest känd i Sverige
för att ha lanserat härskartekni-
kerna. Titeln är tänkvärd. För-
bannad. Ganska ofta! 

Inställningen känns befri-
ande. Särskilt som den kommer

från en person som inte bara
omsätter sin vrede över orättvisor i

världen i politisk aktivitet, utan också är en
fena på att få människor runt omkring sig delaktiga och
förmå dem att lova att engagera sig konkret på olika sätt. 

De senaste veckorna har varit extrema. Varslen har varit,
och fortsätter vara, rekordstora. Och regeringen har verkli-
gen bäddat för att de som drabbas, drabbas hårt. Mot bak-
grund av deras a-kasseslakt, minskade resurser till arbets-
miljöforskning (se sid 14–15) och vuxenutbildning – för att
i stället finansiera sådant som pigtjänster och olika typer

av skattesänkningar som framför allt gynnar rika – finns all
anledning att känna sig förbannad. Och då är det inte fel
att hålla i minnet, att med vreden som grund för att gå
samman kan vi förändra.

VECKANS ARBETAREN är årets sista. Förutom veckans härligt
fullödiga reportage (över 8 sidor), sammanfattar vi i redak-
tionen delar av året som gått, både på ledarplats, kultur,
genom Årets utmärkelser och på radar. Där ger Pia Laskar
bland annat en inblick i vilken roll kvinnokampen under
1970-talet har spelat för var feminismen står i dag.  Fråge-
ställningarna runt socialism och feminism och dess relation
till dagsaktuella frågor känns mer angelägna än på länge,
just med tanke på den omvälvande tid vi lever i. För stora
samhällsförändringar innebär ju också möjliga genombrott
för politiska rörelser.

Arbetaren är tillbaka först i vecka två, nollnio. Förutom
Arbetaren ger vi nästa år, som bekant, även ut Arbetaren
Zenit, och lovar ännu mer av kunskap, inspiration, analys
och kamp från golvet. Trevlig helgläsning! 

REBECKA BOHLIN
chefredaktör

Hur blir 2009?

Stephan Mendel Enk,
34 år, skribent, Stockholm.

– Jag kan bara inte vara
allvarlig med sådana här
grejer! Jag tror att det
kommer att bli ett bra år
för Carl Bildt som fyller 60
år. Förväntningarna på
hans bjudning kommer att
genomsyra hela året. Vissa är så klart säkra på
att bli bjudna som Per Westerberg, Ulf Adel-
sohn och en och annan favoritsekreterare på
UD. När inbjudningarna skickats ut kommer
besvikelsen att drabba vissa men de ledande
skikten kommer att kunna slappna av igen.

Arbetsmarknadsminister
Sven Otto Littorin sade nyligen
att han tror att nästa år kom-
mer att bli ett ”skitår”. Arbeta-
ren frågade några andra.

AV EVELINA FREDRIKSSON
OCH HANS FALK

Camilla Börjesson, 34 år,
nyligen uppsagd från Volvo,
Göteborg.

– Hoppas att det blir bättre
än 2008, nu sitter man här
och är uppsagd. Jag hoppas
att det löser sig, med ett
nytt jobb eller så får man
väl sätta sig i skolbänken
igen. Nu var det ju ett tag sedan så det skulle
kännas ganska bra att plugga igen. Det finns
två alternativ, deppa ihop eller ta tag i det.
Att ta tag i det blir då det givna valet.

Stefan Sundström, 48 år,
trubadur, Ekerö.

– Jag tror vi har stora chan-
ser under 2009: alltså att
bilda en allians mellan oss
som fortfarande har kneg
och någonstans att bo och
de som inte har. Vi blir ju
fler och fler som inser att vi
har gemensamma intressen. Till att börja med
kan vi göra oss av med de här reklamfirme-
stajlade pajasarna i regeringen och börja se till
att få makt över ekonomin och samhället och
pressa tillbaka den internationella storfinan-
sen. Fackföreningsrörelsen måste bekänna
färg och välja sida i den kampen, och där tror
jag SAC Syndikalisterna har en stor roll att
fylla, som blåslampa i arslet på LO, så att vi
stärker solidariteten med de papperslösa.
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ANNONS:

Vad kan vara saklig grund för uppsägning? Var går gränsen för min
arbetsskyldighet vid omplacering? Hur skriver vi en stämnings-
ansökan och driver en fråga i domstol? Arbetsrätten är ett av
benen i den fackliga kampen och ibland kan det vara användbart
att kunna briljera med juridiken.

Under våren planerar SAC Syndikalisterna tillsammans med
syndikalistiska folkhögskoleföreningen en distanskurs med djup-
dykning i den arbetsrättsliga juridiken. Kursen riktar sig till
barfotaförhandlare, medlemmar i fackliga kommittéer och andra
LS-medlemmar som har erfarenhet av den fackliga praktiken.

Kursen består av 4–5 helgträffar, gruppdiskussioner
och övningar på internet mellan träffarna. För mer info,
skicka intresseanmälan snarast till studier@sac.se.

Arbetsrättslig fördjupningskurs

Förbannad med rätta

RÄTTELSE
I artikeln Romska barn missgynnas fortfarande (Arbetaren
49/2008) påstås att Diskrimineringsombudsmannen, DO,
slagit fast att romska barn i Sverige går i skolan i mindre
utsträckning än andra barn. Det stämmer inte. Uppgiften
kommer från en lokal studie gjort i Malmö.
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Vem bestämmer på jobbet? Varför? Vem borde bestämma
på jobbet? Hur flyttar vi anställda fram våra positioner?
Hur kan vi påverka vår arbetssituation och göra den så
bra som möjligt för oss själva?

Makten på jobbet är en kurs om hur arbetsplatskamp kan bedrivas.
Du kommer att få beskriva situationen på din arbetsplats. Vi kommer
att undersöka erfarenheter av maktkamp på jobbet, både fackliga
strider och utomfackliga uppror. Vi lär oss saker som vi kan använda
tillsammans med våra arbetskamrater för att förändra vår situation.

Makten på jobbet är en distanskurs med en studieträff per månad i
Malmö. Den arrangeras i samverkan mellan Kvarnby Folkhögskola,
Kämpa Tillsammans och Syndikalistiska Folkhögskoleföreningen.
Kursen förutsätter regelbunden tillgång till Internet. Du kan få studie-
medel om du kombinerar kursen med andra studier så att du kom-
mer upp till en studietakt på minst 50%.

Längd: 1 termin, distans
Kurstid: 12/1–29/5 2009
Studietakt: deltid, 25%

Info och anmälan senast 2 januari till www.kvarnby.fhsk.se
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