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EN KVINNA kommer in till sjukhuset.
Hon har försökt framkalla abort på

sig själv och komplikationer har
tillstött, men vårdpersonalen
vårdar inte – utan tillkallar
polis. Kvinnans underliv är en
brottsplats som ska undersökas
rättsligt och inte medicinskt.
Hon riskerar nu två till åtta års
fängelse eftersom hon bor i El

Salvador. 

I VECKANS ARBETAREN kan du läsa om hur
vänstervågen nu har nått det lilla central-

amerikanska landet vid stillahavskusten, som efter många
år har fått något annat än en högerpresident. Nyvalde
Mauricio Funes har dock inga planer på att riva upp värl-
dens hårdaste abortlag, en lag som sedan 1998 tvingar
kvinnor att fullfölja oönskade graviditeter även när deras
liv är i fara. 

Funes följer alltså i de stolta spåren av vänsterledare som

på senare år tagit makten i latinamerikanska länder.
Uruguays Tabaré Vázquez Rosas, en gång medlem i vän-
stergerillan Tupamaros, blockerar varje kongressförsök att
lätta på lagstiftningen. Befrielseteologen och presidenten
Fernando Lugo från Paraguay identifierar sig ”djupt” med
katolska kyrkans abortsyn. Sandinisten Daniel Ortega slöt
under valrörelsen 2006 en svavelosande allians med kyrkan
i Nicaragua och placerade landet i samma kategori som El
Salvador och Chile. I Hugo Chávez Venezuela tillåts gene-
röst nog abort för att rädda kvinnans liv och i Evo Morales
Bolivia till och med om det gäller att bevara fysisk hälsa,
men något fritt val är det knappast tal om. Att Latinameri-
ka, trots dessa deprimerande fakta, har de högsta abort-
talen i världen säger något om hur många ingrepp som
genomförs under smutsiga och farliga förhållanden. 

VÄNSTERMÄN SOM LÅTER klass gå före kön är inget ovanligt.
Men ibland är utgången av en sådan prioritering helt
enkelt lite extra dödlig. 

KRISTINA LINDQUIST 
Reporter

Bör Wanja
Lundby-Wedin
sitta kvar?

Jan-Olov Carlsson, 
53 år, vice klubbordförande
på Volvo Lastvagnar, Umeå. 

– Nej, jag tror att hon har
förbrukat sitt förtroende.
Hon har suttit för mycket i
styrelserummet och har inte
den rätta fackliga inrikt-
ningen och kamplusten.

– När flera ledningspersoner växer sig star-
ka tyder det på att rörelsen är på väg att dö
ut. Då får man de här uttrycken. Har man en
levande och aktiv rörelse låter man inte led-
ningen bli en ny elitgrupp. 

Miljonbonusar och bort-
förklaringar. Trots massiv kritik
och krav på avgång försöker
LO:s ordförande Wanja Lundby-
Wedin rida ut stormen och åter-
få medlemmarnas förtroende.

AV DANIEL ÅHLIN

Petter Nilsson,
27 år, pressekreterare 
Vänsterpartiet, Stockholm. 

– Det tycker jag inte, fack-
ets främsta valuta är deras
medlemmars förtroende.
Men jag tror inte att det
spelar någon större roll om
hon sitter kvar eller inte.
De beslut hon tagit speglar nog vad de när-
maste tjugo under henne också skulle ha
beslutat.

– Facket har identifierat sig för mycket med
näringslivets intressen och jämställt dem med
sina egna. 

Sonja Eriksson,
60 år, kokerska, Halmstad.

– Självklart inte, det vore
ett hån mot alla LO-med-
lemmar om hon gjorde det.
Även om det skulle ligga
någonting i hennes bort-
förklaringar så ska hon
vara så pass duktig och
påläst att hon inte låter detta ske. 

– När man gjorde dessa avtal för några år
sedan var ekonomin bättre och man var inte
så mån om att hålla i pengarna. De flesta för-
söker väl sko sig så gott de kan och har en
”kliar du min rygg så kliar jag din”-mentalitet.
Jag hoppas att hon inte får sitta kvar eller att
hon själv har moral nog att gå själv.
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Skogsarbetarna
och syndikalismen
Följ med Syndikalistiska Kamratföreningen på bussresa! Fär-
den går till skogsbygderna i Härjedalen och Hälsingland hel-
gen 5–7/6.

Chartrad buss utgår fredag eftermiddag 5/6 från Stock-
holm med stopp i Uppsala, Gävle och Ljusdal. Vi övernattar
i Ängersjö. Lördag förmiddag 6/6 åker vi till Kvistabäcken,
för att vara med om den årliga Flottardagen. På eftermidda-
gen blir det återfärd till Ängersjö där det bland annat blir gu-
idning i skogsmuseet och klassisk skogsarbetarförtäring som
kolbulle och kaffe.

Programmet är inte helt klart men det blir också två före-
drag: Ella Johansson som är etnolog om mäns och kvinnors
villkor i skogslandskapet. Kristian Falk som är ekonomhis-
toriker om syndikalismens roll bland skogsarbetarna.

Bussresan tillbaka söderut startar söndag eftermiddag 7/6.
Deltagaravgiften är ännu inte fastställd, men beräknas ham-

na på cirka 1.200 kronor. Kost och logi ingår förutom plats i
den chartrade bussen. OBS! Begränsat deltagarantal! För att
kunna planera alla praktiska frågor behöver vi få in en för-
handsanmälning genom att 500 kronor betalas in till för-
eningens plusgiro: 15 72 75-9, senast 17/4!

För mer information, frågor eller problem: kontakta Lilian
Kennegård på telefon 08-37 07 49 eller styrelsen via mejl:
syndikalistkamrater@gmail.com

Arrangörer: Syndikalistiska Kamratföreningen i samar-
bete med Hede LS och Ljusdals LS samt SAC:s Studieråd.
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