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GÖTEBORG. På tisdagen vars-
lade Volvo ytterligare 900
anställda. I skärningspunkten
mellan den ekonomiska krisen
och klimatkrisen behövs nya
allianser – och extraordinära
åtgärder från samhället. Det
menade talarna på ett möte i
Göteborg, anordnat av anställ-
da på Volvo och Klimataktion.

Volvos energiska annonskampanj
om grönare bilar, som just nu kan-
tar nästan varje väg i Göteborg,
rimmar illa med den känsla som
råder bland de anställda på Volvo. 

– Det är begravningsstämning
på fabriken. Folk är uppgivna,
även om de förstås hoppas att allt
ska ordna sig, sade Lars Henriks-
son, som arbetat på Volvo i 30 år,
innan mötet.

Han har fört fram tanken på att
Sveriges bilfabriker skulle kunna
tas över av staten och användas till
något annat än att bygga bilar (se
Arbetaren 43/2008). I förra veckan
ordnade han tillsammans med
Klimataktion ett diskussionsmöte
under parollen ”Rädda jobben –
rädda världen!”

– Det här är inte i första hand
ett försök att bedriva en upplys-
ningskampanj, utan ett försök att
organisera på fabriken och bygga
allianser. Hot och elände leder
nästan aldrig till aktivitet, utan
oftast till missmod. Men nu skulle
vi kunna göra något.

DE RUNT 70 PERSONER, varav ett antal
Volvoanställda, som närvarade lyss-
nade först på anföranden från
inbjudna gäster. Andreas Malm,
författare, styrelseledamot i Klima-
taktion och Arbetarenmedarbetare,
talade om hur klimatförändringar-
nas konsekvenser slår ojämnt och
manade till att försöka koppla ihop
de två stora svårigheter som värl-
den nu står inför: klimatkrisen och
den ekonomiska krisen.

– Båda två är i grunden orsakade
av samma system, av samma före-
tagsledningar som bedriver samma
kortsiktiga vinstpolitik, sade han.

Gunnar Falkemark, docent i
statsvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet, målade upp en bild av hur
inflätad bilismen är i det moderna
samhällsbygget och talade om hur
mycket staten bör satsa på nya lös-
ningar. Något som kan vara svårt
att åstadkomma, men inte omöj-
ligt, menade han och påminde om
utryckningen i samband med att
GM hotade att flytta produktio-
nen från Saab i Trollhättan till
tyska Rüsselsheim 2004.

– Då gick staten in med tio mil-
jarder för att bygga dubbelspårig
järnväg och motorväg. Det säger
en del om vilka belopp som skulle
kunna satsas.

Under andra världskriget ställde

USA på bara några månader om
sin produktion från bilar till bomb-
plan. På frågan om vilket politiskt
tryck som skulle behövas för att
sätta igång en lika radikal kursför-
ändring i dag, svarade Gunnar Fal-
kemark att problemet är att krisen
kommer relativt odramatiskt.

– Under andra världskriget var
krisen extremt snabbt uppblos-
sande och ledde till en totalmobili-
sering av staten. Det ser vi ingen-
ting av i dag, möjligen med undan-
tag av bankkrisen. Men när det
gäller klimatet sätter inte folk poli-
tikerna under lika starkt tryck.

EFTER MÖTET SAMLADES de när-
varande Volvoarbetarna för att dis-
kutera hur de kan gå vidare.

Montören Per Andersson
underströk nödvändigheten av
hållbara jobb och menade att det
krävs stora investeringar från sam-
hället för att komma dit.

– Bilindustrin själv tror jag var-
ken vill eller kan åstadkomma det
nu, med de tremånaders vinstrap-
porter vi har. Men görs det inte
investeringar kommer vi att ha

tomma fabriker och stor arbetslös-
het inom relativt kort tid. För det
är inte bara en tillfällig långkon-

junktur inom bil-
industrin, det är
produkten som
inte fungerar i
längden, sade han
till Arbetaren.

Camilla Börjes-
son har arbetat
som montör på
Volvo sedan 2004
och vet inte vad

som kommer att hända med hen-
nes jobb:

– Stämningen på Volvo är kata-
strofal. Alla går och oroar sig och
många kan bara fokusera på att ta
en dag i taget. Men det är klart att
vi skulle kunna arbeta med att till-
verka annat än bilar. Bara att få vara
kvar är just nu det som känns vikti-
gast. Sedan får man ta det därifrån.

SARA JESWANI

sara.jeswani@arbetaren.se

Arbetarsvar på varslen
Volvoanställda vill se gröna investeringar för att rädda jobben

Stämningen på Volvofabriken i Göteborg beskrivs som uppgiven. På ett möte i förra veckan diskuterades möjligheter till klimatomställning.

Trots en krisande bilindustri
och dystra siffror hos ägar-
företaget Ford tror inte fack-
klubben på Volvo i Göteborg
på att radikalt ställa om pro-
duktionen. 

– Jag tror att den enda fram-
komliga vägen just nu är att de
bilar vi faktiskt tillverkar ska vara
bättre för klimatet än de är i dag,
säger Mikael Sällström som är
förhandlingsansvarig för IF
Metall på Volvo i Göteborg.  

I den rapport som ägaren
Ford presenterade på fredagen
framgår att Volvo Personvagnar
under det tredje kvartalet gjorde
en förlust på 3,6 miljarder kro-
nor. Ford har tillsammans med
Saabs ägare General Motors sökt
stöd på 75 miljarder dollar av
den amerikanska regeringen och

planerar dessutom ytterligare
sparåtgärder. 

Mikael Sällström har ingen-
ting emot statliga ingripanden,
framför allt om det kan rädda
sysselsättningen på fabriken, men
avvisar tanken på att Volvo skulle
kunna producera annat än bilar. 

– Industrin är oerhört anpas-
sad till bilproduktion och vi har
till och med svårt att flytta
modeller mellan fabrikerna utan
att det kostar oerhört mycket. 

Han vill inte kommentera
pågående förhandlingar, men
menar att klubben alltid jobbar
hårt för att företaget ska balanse-
ra produktionen bättre – dagens
situation är väldigt ofördelaktig,
både ur konkurrens- och klimat-
synpunkt.  

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Facket säger nej till
radikal omställning

Camilla
Börjesson

Läs en längre version av artikeln
på hemsidan.
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