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UNDER TVÅ VECKOR i maj vinglade Libanon vid sin inre
avgrund. I sista stund vandrade landet bort mot säkrare
mark och lade risken för ett nytt inbördeskrig bakom sig,
men farorna återstår: magneter av oerhörd kraft tycks
vilja dra denna nation i fördärvet.

Den senaste krisen utlöstes av att Libanons regerings-
koalition av sunniter, druser och semifascistiska kristna
grupper fick för sig att ta ifrån Hizbollah dess interna
nätverk av telekommunikationskablar, på USA:s enträg-
na begäran och i nära samordning med FN:s sändebud
Terje Roed Larsen.

Som Israel medgett var just detta nätverk en nyckel till
Hizbollahs seger i julikriget 2006. Regeringens avsikt var
alltså att klä av Hizbollah inför nästa rond av israelisk
invasion – alla vet att den kommer – och med detta över-
skreds en välkänd gräns. På bara några timmar svepte
kommandogrupper genom de regeringstrogna delarna av
västra Beirut, oskadliggjorde den styrande Hariri-klanens
milis – vars existens västvärlden hittills inte låtsats om –
och slog en ring runt stadens maktcentrum, bara för att
sedan överlämna sina positioner till landets armé. 

Hesa röster i väst skrek om ”statskupp”. Men det var
fråga om en ren styrkeuppvisning, och resultatet blev
det avsedda: någon avväpning av Hizbollah står inte
längre på dagordningen, till största förtret för Israel
och USA.
De kommer att försöka igen. Så länge Libanon ingår i

den spelplan där USA varje dag försöker försvara sina
positioner – i Somalia, Irak, Afghanistan – så länge mot-
ståndet är en masskraft i Libanon och så länge det finns
libaneser som är beredda att gå USA:s ärenden riskerar
landet att slitas itu.

Men genom avtalet i Doha tvingades den styrande
koalitionen godta Hizbollahs fullständigt rimliga krav: en
nationell enhetsregering med tung representation för
oppositionen.

MEN AVTALET löser inte de grundläggande problemen. Den
libanesiska politiken har alltsedan självständigheten trip-
pat runt i omgångar av omfördelning mellan landets sek-
ter: ena gången är det sunniterna som tar ett steg fram,
nästa gång druserna, sedan shiiterna eller maroniterna.
Detta spel kan omöjligen bli stabilt. Så länge den libane-
siska politiken förblir inrutad i religiöst-etniska sekter
kan landet när som helst ramla bakåt i en uppgörelse med
gevär. 

Och i denna logik är även Hizbollah delaktigt. Hiz-
bollah är en shiamuslimsk rörelse, inte en panlibanesisk
rörelse och kan aldrig bli det, ty det förutsätter en iden-
titet som går tvärs över sektgränserna. Den enda tänkba-
ra identiteten av ett sådant slag är, naturligtvis, klass.

I stället har den libanesiska nationen valt en otäck led-
stång att klamra sig fast vid. Den nyvalde presidenten
Michel Suleiman främsta merit är att han, i egenskap av
överbefälhavare, utplånade det palestinska flyktinglägret
Nahr al-Bared förra sommaren. Kriget mot lägret utlös-
te en nationalistisk psykos – äntligen något vi alla kan
enas kring! – men om Libanons enighet ska byggas på
blint raseri mot palestinska flyktingar är den inte mycket
värd.

Det dialektiska alternativet är det som under 1970-
och 80-talen drevs av den libanesiska vänstern: enhet
mot imperialism, klasskamp mot den borgerligt-feoda-
la politikereliten och solidaritet med det palestinska
folket. 
I dag står ingen kraft i Libanon bakom de orden. Tills

en sådan uppstår kommer inbördeskrigets avgrund att
behålla sin morbida tjusning som utväg för landets spän-
ningar.

Libanons avgrund

Andreas Malm

FÖRRA VECKAN omkom två byggnadsarbetare på
Bottniabanan norr om Härnösand, en byggnads-
arbetare vid kraftvärmeverket Dåvamyran utanför
Umeå, en maskinförare på el-mek i Älmhult, en
lastbilschaufför och en 19-årig värnpliktig vid
Berga örloggsskolor.

Det var en svart vecka på svenska arbetsplatser.
Hittills i år har över 30 människor dödats i olyckor
på jobbet, att jämföra med 79 hela förra året. Vil-
ket i sin tur var en ökning jämfört med åren när-
mast innan dess.

Efter att antalet arbetsplatsolyckor med dödlig
utgång minskade i många decennier tyder mycket
på att trenden nu har vänt. Det går förmodligen
inte att skapa ett arbetsliv helt utan olyckstillbud,
och i någon mån kanske ökningen kan förklaras
med den höga sysselsättningen. Men varje olycka
är en stor tragedi och samhället måste göra allt för
att minimera dem. Dessvärre verkar inte den utma-
ningen tas på tillräckligt stort allvar.

Visserligen reagerade Arbetsmiljöverkets gene-
raldirektör Mikael Sjöberg snabbt på den svarta
veckan. I fredags tillsatte han en snabbutredning.
”Jag kan inte sitta overksam och hoppas på att det
är en tillfällighet. Vi ska undersöka om det har
skett några förändringar avseende rutiner och
efterlevnad av regler ute på arbetsplatserna”, sade
Sjöberg.

MEN REGERINGEN försvårar Sjöbergs arbete.
Anslagen till Arbetsmiljöverkets livsviktiga arbete
har minskat med 30 procent. Jan Andersson, den
handläggare som utreder olyckan i Älmhult, sade
till Smålands-Posten att ”vi är 25 procent färre, men
det är lika många ärenden”, vilket går ut över till-
synen. Christina Järnstedt, ombudsman på LO,

berättar att LO-förbundens skyddsombud har
märkt av besparingarna. ”Våra regionala skydds-
ombud har märkt att Arbetsmiljöverkets inspektö-
rer inte alltid har tid att komma ut. De vill att våra
skyddsombud själva ska följa upp tillbuden”, säger
hon till Dagens Arbete.

Mindre tillsyn är knappast en väg till färre döds-
olyckor.

ARBETSMILJÖVERKETS snabbutredning ska pre-
sentera sitt resultat i augusti, och innan dess får vi
spekulera om vad som har hänt. Klart är att utländ-
ska arbetare är mer utsatta för olyckor än svenska.
Av de 79 dödade förra året var sex utländska, och av
förra veckans dödsfall var det en polsk arbetare som
omkom vid Dåvamyran. Det mesta tyder på att han
saknade skyddssele när han föll ner åtta meter på ett
gallergolv av metall. Han arbetade för ett polskt
företag, som i sin tur är underentreprenör till en
österrikiska entreprenadfirma som utför arbetet åt
Umeå Energi. Enligt Byggnadsarbetaren arbetar sex
nationaliteter vid bygget. Blandningen av språk,
säkerhetskulturer och entreprenörer ställer höga
krav på den som är samordningsansvarig för säker-
heten. Inte minst kan tidspress och den stenhårda
priskonkurrensen leda till slarv med säkerheten.

Att Lavaldomen gjort det svårare för facket att
vidta åtgärder mot skumma entreprenörer lär
knappast heller förbättra säkerheten, även om det
ska sägas att de omkomna på Bottniabanan var
anställda av Skanska.

Det minsta man kan begära av ett civiliserat
samhälle är att man ska kunna gå till jobbet utan
att frukta för sitt liv. Det kräver satsningar på
arbetsmiljöarbetet, inte nedskärningar.

RW

”Lissabonfördraget är ett
steg i fel riktning vad gäller
EU:s sociala dimension.”

LO, regeringen och socialdemokraterna menar alla att den
svenska modellen kan räddas genom att enbart ändra svensk
lag och stöder det nya EU-fördraget. Byggnads advokat i
Lavalmålet, Ulf Öberg, håller inte med (Aftonbladet i tisdags).

Kongressdags
LO-ledningens stöd till Lissabonfördraget, dess
vägran att acceptera papperslösa medlemmar,
förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, konflik-
ten kring jämställdhetspotterna – det drar ihop
sig till LO-kongress och nog finns stora frågor att
diskutera. Men LO-kongresser bjuder tyvärr
aldrig på några överraskningar.

Svart vecka

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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