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Den fackliga glädjen är stor
över att Barack Obama blir
näste man i Vita Huset. Efter
en rekordsatsning från fackets
sida hoppas de nu på förbätt-
ringar för låg- och medel-
inkomsttagarna och på större
frihet att bilda fackföreningar.

– Sluta inte nu, sade USA-facket
AFL-CIO:s ordförande John
Sweeney i en krönika efter att det
stod klart att Obama hade nått ända
fram. En rekordinsats från 250 000
fackliga volontärer de sista fyra
dagarna bidrog sannolikt till att
Obama kunde säkra stödet i osäkra
delstater som Ohio och Pennsylva-
nia. Hela 67 procent av de fackan-
slutna väljarna röstade på Obama. 

Det fackliga gräsrotsarbetet
måste nu lägga in en ny växel för
att se till att den politik Obama
gick till val på också är den som
genomförs. För AFL-CIO, den
största fackliga organisationen i
USA, är en av de viktigaste frå-
gorna nya jobb. Den ekonomiska
krisen drabbar allt fler amerikaner.
Bara under oktober förlorades
240 000 jobb.

– Vi måste investera i nya jobb
genom infrastrukturssatsningar.
Tusentals broar, vägar och skolor i
landet behöver rustas upp och det
är ett bra sätt att åter få folk i arbe-
te. Det behövs också en stor sats-
ning på förnyelsebar energi för att
skapa nya gröna jobb. Och vi
behöver återupprätta arbetares
möjlighet att bilda och gå med i
facket, säger AFL-CIO:s talesman
Steve Smith till Arbetaren.

OBAMA STÖDER arbetsmarknadsre-
formen Employee Free Choice
Act som syftar till att förenkla pro-
cessen för bildandet av nya fack-
föreningar. AFL-CIO laddar nu

om för att med förnyad kraft för-
söka få igenom lagen. Sweeney
spår att det kommer att bli den
fulaste propagandakampanjen i
historien. 

– Ja, det är inte bara en priori-
terad fråga för facket utan även för
företagsvärlden, vars mål alltid har
varit att stänga ute facket från
arbetsplatserna. När arbetare för-
söker bilda fack trakasseras de ofta

av arbetsgivare och ibland får de
sparken. Lagen som den ser ut i
dag är styrd av företagsintressen
och vi behöver uppdatera den,
säger Steve Smith, som hoppas att
den kommer att röstas igenom
under 2009. AFL-CIO ska därför
försöka samla in en miljon namn-
underskrifter i kampanjen ”Milli-
on-member mobilization”. 

MEN REDAN NU, i det som brukar
kallas den ”lama-ankan”-perioden,
det vill säga fram till att Obama
svärs in i Vita Huset den 20 janua-

ri nästa år, finns saker som genast
måste göras. AFL-CIO vill se ett
omedelbart åtgärdsprogram för
bland annat en förlängning av
arbetslöshetsersättning, matku-
ponger och budgetbidrag till del-
stater. Senare vill de se ett bredare
ekonomiskt paket med till exem-
pel en sjukvårdsreform. 

LIKSOM MOT arbetsmarknadsrefor-
men höjer motståndarlägret rös-
terna och säger att reformerna inte
är ekonomiskt försvarbara i nulä-
get. Men dessa två reformer bör
snarast ses som en förutsättning
för att kunna sanera den ameri-
kanska ekonomin, menar Steve
Smith. 

Ofattbara omkring 50 miljoner
står i dag helt utan sjukvårdsför-
säkring, och de som har försäkring
tvingas betala allt högre andel av
sina löner för att täcka försäkrings-
premierna. 

– Om människor betalar allt
mer för sina försäkringar får de allt
mindre pengar över att spendera
på annat och det drabbar ekono-
min i stort, för att inte tala om de
stora summor från den offentliga
budgeten som måste betalas för de
som inte har någon försäkring alls. 

– Sjukvårdsreformen skulle
kräva en del investeringar, visst,
men den skulle i det långa loppet
betala sig själv och mer därtill. 
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Facken hoppas 
på förändring i USA

Heathrow-utbyggnad kritiseras
INFÖR DET BRITTISKA parlamentets debatt om en tredje landningsbana
på Heathrow i tisdags uppmanade EU:s miljökommissionär Stavros
Dimas den brittiska regeringen att inte strunta i unionens miljö-
direktiv. 

– Det är viktigt att medlemsstater respekterar EU:s lagstiftning
som har utformats för att försvara miljön och våra medborgares
hälsa, säger Dimas till den brittiska tidningen Evening Standard.

Liberaldemokraternas talesman Norman Baker säger till samma
tidning:

– Budskapet från transportdepartementet är att ”Titanic är på
väg och isberget måste flytta på sig”.

Klimataktivister använder nu nya siffror för att slå hål på det
ekonomiska argumentet för en utbyggnad av flygplatsen. Dessa siff-
ror visar att av det totala passagerarunderlaget är en ökande andel
transitpassagerare, det vill säga passagerare som bara byter plan på
Heathrow och därmed inte bidrar inte till den brittiska ekonomin.

Årets fackliga bild har utsetts av den internationella nätsidan
Labourstart. Vinnare blev Robert Day med denna bild från 
en demonstration arrangerad av lärarfacket i Birmingham 
i Storbritannien i april i år. 

Palestinsk familj vräkt
DEN PALESTINSKA FAMILJEN al-Kurd, som bott i sitt hus i Sheikh Jara 
i Jerusalem i ett halvt sekel vräktes av israeliska poliser i söndags
morse. Direkt efter vräkningen tog bosättare över al-Kurds del av
huset. Flera solidaritetsgrupper och mänskliga rättighetsorganisa-
tioner på plats vittnar nu om att bosättarvåldet och trakasserierna
mot palestinier i Jerusalem och på Västbanken ökat markant under
de senaste månaderna.

Området Sheikh Jara, nära den västra delen av staden hyser – för-
utom de sex eller sju bosättarfamiljer som redan tagit hus i besitt-
ning – till största delen palestinska flyktingar från fördrivningen
1948 som tilldelades sina hus i en överenskommelse mellan FN och
Jordanien. Fawzia al-Kurd, som tillsammans med sin familj bott i
huset sedan 1952 säger att de verkliga problemen började 1999.

– När jag lämnade huset för ett sjukhusbesök med min man 
flyttade bosättarna in i den del av huset som vi ansökt om att få
renovera och sedan dess har vi inte känt oss säkra. Nu är vi vräkta
från vårt eget hus och tvingas bo på gatan.

USA har protesterat mot vräkningen, som kom efter en lång
rättstvist. 

PER ERIXON

Jerusalem

Hemlig order om
USA-operationer
EN HEMLIG ORDER som skrevs
under av förre försvarsministern
Donald Rumsfeld 2004 har
använts för att godkänna ett
dussintal operationer utförda av
amerikanska specialförband i
bland annat Syrien och Pakistan.
Ordern gav rätt att attackera al-
Qaida och andra grupper även i
länder som USA inte är i krig
med, enligt New York Times.

En av de attacker som utförts
med hjälp av ordern var den i
Syrien för några veckor sedan
som krävde minst åtta liv, och
USA ska också tidigare ha utfört
flera andra operationer i landet.

Rwandier åtalas
för folkmord
ROSE KABUYE, en av den rwan-
diska presidentens närmaste
rådgivare, har arresterats i
Tyskland. Den franske anti-
terroristdomaren Jean-Loius
Bruguirère anklagar henne för
att vara en av de ansvariga för
folkmordet 1994 på 800 000
tutsier och väckte redan för 
två år sedan åtal mot henne. 

Rwandas informations-
minister Louise Mushikiwabo
avvisar beskyllningarna och
menar att detta är Frankrikes
sätt att dölja sitt eget ansvar 
för folkmordet 1994, skriver
The Guardian. 

� I förra veckan höll flera delstater
egna folkomröstningar i olika frågor.
I Kalifornien vann förslaget Proposi-
tion 8 vilket innebär att äktenskap
kommer att definieras som mellan
man och kvinna. Därmed kommer
homosexuella inte längre att kunna

gifta sig i delstaten, vilket har varit
fallet sedan i våras.

� Flera abortomröstningar
genomfördes också, och förslag som
hotade aborträtten i Colorado och
South Dakota röstades ner.

Flera andra omröstningar i USAFakta

”Lagen är styrd av
företagsintressen
och vi behöver
uppdatera den.”
Steve Smith, talesman för  AFL-CIO.

Byggnadsarbetare i Albuquerque. I det amerikanska presidentvalet röstade 67 procent av 
de fackanslutna på Barack Obama.
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