
riktigt
som 2005 bröt sig ur USA:s LO, AFL-CIO, och forme-
rade en ny federation, Change to win. De har utvecklat
en rad intressanta fackliga taktiker – bitvis övergår
Sahlströms bok till en medryckande handbok i organise-
ring – där det enskilt viktigaste är att engagera de
anställda på arbetsplatsen men där slutsatsen är att fram-
gångar kräver sammansatta strategier. Allt på en gång:
organisera de anställda, samverka med lokalsamhället,
driva juridiska processer, ha en klar mediestrategi, kart-
lägga företagets ömma punkter, demonstrera på
gatorna… Inte minst krävs att förbundet verkligen stäl-
ler sina resurser till organiseringens förfogande; det brit-
tiska facket T&G som inspirerats av denna ”organizing
unionism” har 80 heltidsanställda vars enda uppgift är att
värva och organisera medlemmar.

Samtidigt frilägger Sahlström en del osympatiska
drag i de amerikanska fackens ”mean, lean organizing
machine”; främst en förändringsiver som inte tar sig tid
att vänta in den lokala demokratin och därför har lett till
en auktoritär kultur. Olle Sahlström påpekar att fältropet
”Back to basics”, som paradoxalt nog ekar bland fackliga
förnyare världen över, är tvetydigt och i värsta fall inne-
bär ett hyllande av en patriarkal och monolitisk facklig
kultur. 

Sahlström ser den amerikanska förnyelsen som bra
men otillräcklig; demokratin måste fördjupas, det poli-
tiska projektet förtydligas och transnationella strategier
utvecklas.

Om det fackliga motlutet de senaste 30 åren främst
kan tillskrivas globalisering och informalisering

borde ju gränsöverskridande samverkan vara en självklar
del i en strategi för facklig förnyelse.

Samtidigt som I skuggan av en storhetstid, och lika
diskret, släpptes även Ingemar Lindbergs nya bok
Solidaritetens nya landskap. Arbetare utan gränser som ger
många intressanta exempel på global facklig samverkan,
både lyckade och misslyckade sådana. Om samarbetet
mellan klubbarna på GM-fabrikerna i Rüsselsheim och
Trollhättan 2004 var halvdant – båda gick med på för-
sämringar men höll sig inom avtalade gränser – är det
ändå ett framsteg i jämförelse med hur Metall behand-
lade fackklubben på Ericssons telefonväxelfabrik i
Colombia för 30 år sedan. Metall ställde krav på att
facket SintraEricsson skulle avstå från kontakter med

vänstergrupper och ansluta sig till det nationella 
förbundet Ultramicol som arbetarna uppfattade som
”gult” – annars skulle stödet från Metall utebli.
Eftersom SintraEricsson vägrade detta tittade Metall 
i praktiken på medan kravallpolisen krossade fackklub-
ben 1983 och en ny fackförening initierades av
Ericsson – en klubb som, förmodar vi, Metall lättare
kunde samarbeta med.

Lindberg väjer inte för svårigheterna i att utveckla en
transnationell facklig solidaritet men argumenterar för
att det är nödvändigt för att nå en bättre balans mellan
arbete och kapital, en kamp som nu i hög grad utspelar
sig på global nivå. 

Ur Sahlströms och Lindbergs exempel kan en vision
destilleras fram av fackföreningar som kan segra

både genom förhandlingar och mobilisering av breda
lager. Som är starka, demokratiska fästen på arbetsplat-
serna och samtidigt bedriver ett omfattande transnatio-
nellt arbete. Som öppnar sina led för papperslösa och

arbetare i informell sektor och dessutom samverkar i
breda allianser med andra sociala rörelser. Som både är
effektiva organisatörer och tuffa försvarare av löner och
arbetsvillkor, men vars målsättning samtidigt går utöver
dagskraven och är ett redskap för frigörelse.

Det ter sig som en utopi, förstås, men är samtidigt en
bra kompassriktning i det förnyelsearbete som snart
måste börja på allvar inom den fackföreningsrörelse som
alltjämt ses som ”male, pale and stale” (manlig, vit och
sliten).
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koppleri och människohandel,
efter att allt för länge ha bortsett
från mellanledet koppleri.

Hans bedömning är att över
hälften av dem som utnyttjas i
sexhandeln är barn under 18 år.
Mönstret är att den rika världen
utnyttjar den fattiga världens
kvinnor och barn:

– Det är efterfrågan bland den
rika världens män som skapar
marknaden. Ju yngre du är desto
mera kostar du, i fallande skala,
sade han.

Vägen ut då? Dick Harrison
menar att det inte längre är möj-
ligt att befria slavar med våld och
eftersom det inte går att omgå-
ende skaffa en rättvis värld måste
vi i stället starta en folkrörelse
mot slaveriet, liknande den abo-

lotioniströrelse som fanns för
hundra år sedan. Bodström efter-
lyste en ökad medvetenhet om
sexhandeln bland svenskar. Han
ville också se att andra länder tar
efter den svenska sexköpslagen,
som bevisligen gett positiv effekt.

DET ÄR TYDLIGT hur det socioeko-
nomiska sambandet mellan
användningen av slavar och pro-
duktionsordningen i världen
består i att länderna i Syd bär de
rika länderna i Nord på sina axlar.
Så länge orättvisan består, består
slaveri.

På så vis satte Bodström huvu-
det på spiken i detta tröstlösa
samtal.

JOACIM BLOMQVIST
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Nytt f-ord? Nej tack!
MARIA RANKKA tycker att kvinnor
i Sverige har för lite ”fuck off-
pengar”, och menar att 100 000
på banken skulle göra att
kvinnor tar mindre skit. Tanken
på kvinnans ekonomiska obero-
ende som avgörande för hennes
frigörelse är knappast ny, men
att chefen för den nyliberala tan-
kesmedjan Timbro ägnar sig åt
frågan får väl räknas som en
ögonbrynshöjare. 

Rankka har tillsammans med
redaktören Petra Östergren och
ett antal skribenter samlats på
ABF-huset i Stockholm för att
diskutera antologin F-ordet – mot
en ny feminism. Och Rankkas
recept är föga förvånande varken
kamp för höjda löner eller rätt
till heltid, utan sänkta skatter

och nedmonterad välfärd så att
”fler ska kunna bygga upp en
buffert”. 

Den inledande diskussionen
kring sex, våld och juridik är
dock riktigt intressant och tillför
faktiskt ny kunskap om synen på
brottsoffer och förövare. Men
när feministiska strategier och
framsteg sedan ska avhandlas
blir depressionen i stället total.
Inte ett ord om organisering,

bara historielösa och svepande
omdömen om den kvinnorörelse
som de medverkande uppenbar-
ligen inte anser sig vara en del
av. Det är panelister som bara
vill ”sluta bråka” med det privi-
legierade könet och tävlar om att
vara så lite ”svart-vita” som möj-
ligt i sin feministiska identitet.
Om de alls har någon, eftersom
Maria Rankka inte är ensam i
församlingen om att tycka att
”den feministiska analysen
egentligen inte tillför någon-
ting”. 

Nej, om det här är den nya
feminismen är det nog läge att
hålla sig till den gamla – minus
rasism och heterosexism. 

KRISTINA LINDQUIST
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Olle Sahlström beskriver möjliga vägar till facklig förnyelse. En av dem står nordamerikanska förbundet Teamsters för.

”Fuck off-pengar” på kontot, 
en idé för kvinnlig frigörelse.
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