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Ann Ighe

Syndikalism
i folkhemmet

LO och klimatet
Till slut, i tisdags, fick även LO ett
klimatpolitiskt program. En snabbtitt ger vid handen att programmet
varken är tillräckligt radikalt för att
lösa sin uppgift eller tillräckligt
visionärt för att väcka det engagemang som krävs.
Som LO är mest, alltså.

”Vi blir med stor säkerhet tvungna att öka
produktionstakten”
Har planen klar.

Finansieringen av Koenigseggs köp av Saab är ännu inte
klar. Men vilka som ska skapa de framtida vinsterna
råder ingen tvekan om, att döma av Saabchefen JanÅke Jonssons uttalande till DN.

år sedan storstrejken. Nästa år, 2010,
fyller SAC hundra år. Siffermagin ger oss anledning att
blicka bakåt. Tittar vi hela vägen tillbaka så ser vi ett
land där lönerna för de ﬂesta arbetare var mycket låga,
och där den fackliga organiseringen var en såväl livsnödvändig som riskfylld överlevnadsstrategi. Storstrejken var en kraftmanifestation, men blev också ett
nederlag. LO ﬁck en ideologiskt deﬁnierad konkurrent
i syndikalistiska SAC. Det är klassiska tider för arbetarrörelsehistoria, med massor, fanor, huvudbonader
och många allvarliga, manliga blickar från bilderna.
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I ÅR ÄR DET hundra

Men hur såg det ut halvvägs, för 50 år sedan? Vad
ville SAC då? Mitt i välfärdslandets uppbyggnad, när
Saltsjöbadsanda rådde och det fanns strejkrätt,
fredsplikt och a-kassa?

Ett enkelt sätt att ta reda på det är att titta in på
SAC:s hemsida och klicka sig vidare till dess ﬁlmarkiv.
Där ﬁnns en så kallad ”stillﬁlm” producerad av Pogo
Pedagog. Det är alltså ett bildband, med speakerröster
och pling emellan bildbytena som skickar rysningar
över ryggraden på nostalgiker över 35. En hel del
1950-talsestetiskt tilltalande svartvita bilder är det
också.
Jag tittar, och blir faktiskt lite förvånad över hur
mycket man ville, och med vilken fast stämma man
hävdade det. Kanske är tilltalet lite fånigt ibland – och
hur mycket av det som beror på tidens tand kan vara
svårt att avgöra. Men det ﬁnns en vilja att ge en
sammanhängande berättelse. Vad är organisationen,
vad har den varit, vart vill den komma?
En sökande (men märkligt uttryckslös) ung man blir
lotsad genom frågor om SAC:s ställning som facklig
organisation, inte minst relationen till LO, en och
annan försäkringsfråga samt förhållandet till partipolitiken. Arbetsplatserna illustreras av byggarbetsplatser,
fabriksbyggnader av tegel, bogserade timmernoter,
kontor och telefonväxlar.
Ett stycke folkhemsk samhällskunskap helt enkelt.
Dock inte alls utan ideologisk udd. Jag räknar inte
hur många gånger ”friheten” och ”socialismen”
nämns, men det är många.

envisas man med en tredje ståndpunkt, där det är viktigt att markera att fascismen är ett
brott men att man inte tänker ingå i en föreställning om
att proletariatets diktatur skulle vara ett alternativ.
Men det ﬁnns också en stor tonvikt lagd vid vad för
slags förändring man vill uppnå med organisering. Det
ﬁnns en klar medvetenhet om den ständiga tekniska
förändringens stora betydelse, men också en vilja att
aktivt förhålla sig till den, vilket uttrycks i tankar om
”framtida produktions- och samhällsformer”. Folke
Fridell får ge röst åt den analysen och tre alternativ
målas upp: kapitalistisk, statlig och kooperativ. Valet
faller på ”koopererandet” och vikten av internationellt
samarbete och solidaritet bortom nationalismen.
Jag tänker inte påstå att det lätt beskäftiga bildbandet med sina pling präglas av teoretisk stringens. Men
jag undrar om SAC kan upphäva samma fasta stämma
i dag? Det har förﬂutit lika lång tid mellan i dag och
det där bildbandet som mellan bildbandet och storstrejken.

I KALLA KRIGETS DAGAR

Är dagens värld svårare att navigera i? Eller har
dagens organisation bara svårare att uttrycka sig?
Hitta stillfilmen här: www.sac.se/Om-SAC/Historik/Arkiv/Filmarkiv.

Obamas junta
INGA ÖVERTYGANDE BEVIS har presenterats för
att Barack Obamas administration var direkt
inblandad i militärkuppen i Honduras den 28 juni,
då den demokratiskt valde presidenten Manuel
Zelaya kidnappades och dumpades i Costa Rica.
Men ju längre tid som förﬂyter utan att Zelaya
återinsätts desto mer uppenbart blir det att Washington åtminstone inte är missnöjda med kuppen.
Att USA fortsätter att ge pengar åt regimen och
vägrar kalla statskuppen för en statskupp är heller
inget som talar för dess oskuld.
Vidare kan knappast någonting ske i Honduras
utan USA:s åtminstone passiva stöd. USA har en
lång tradition av interventioner i landet och fortfarande ﬁnns där en amerikansk ﬂygbas med 500
beväpnade soldater. Under 1980-talet var Honduras basen för Contras och andra dödsskvadroner
som opererade mot vänstern i grannländerna Nicaragua, Guatemala och El Salvador. Fortfarande får
den honduranska armén årligt stöd i form av pengar och fortfarande tränas armén av USA. Även
US-AID är en viktig bidragsgivare till den honduranska ekonomin.
SAMTIDIGT ÄR den ekonomiska eliten i landet,

som tillsammans med militären låg bakom kuppen,
starkt uppbundet till amerikanskt kapital – och
svenskt, enligt LO-tidningen. Cohep, Honduras
motsvarighet till Svenskt Näringliv, är en av de viktigaste organisatörerna bakom kuppen, och ett av
de viktigaste och mest inﬂytelserika företagen i
Cohep är telekomföretaget Tigo – vars huvudägare
är Stenbecks svenska Kinnevikkoncern. Honduranska fack efterlyser nu att svenska fack pressar Kinnevik att sluta stödja kuppmakarna.
Det är inte den enda kopplingen till svensk bor-

gerlighet. Juntapresidenten, Liberala partiets
Roberto Micheletti, är via den liberala internationalen partikamrat med såväl Jan Björklund som
Maud Olofsson.
MOT DENNA BAKGRUND är det helt osannolikt

att inte Barack Obama med några få telefonsamtal
skulle kunna tvinga Michelettis gäng att krypa hem
med svansen mellan benen. Så varför gör Obama
inte det? Kanske för att det ﬁnns ett amerikanskt
intresse av att vänta och se. USA är måttligt förtjust i Latinamerikas många vänsterregeringar, och
en kupp i en av de svagaste är ett intressant ”test”.
Reaktionerna säger något om hur starkt stöd vänstern har bland vanliga människor och hur stark
alliansen mellan Latinamerikas länder är.
Testet har fallit illa ut för USA:s del. Zelaya har
fått ett enormt starkt stöd från civilbefolkningen och
så gott som hela världen har fördömt kuppen. Landets ekonomi och offentliga sektor har paralyserats
av strejker och blockader. Till och med amerikanska
företag som Nike och GAP som tillverkar stora
mängder varor i Honduras kräver Zelayas återinträde så att produktionen kan komma igång igen.
USA har insett att något måste göras. Enligt
argentinska Pagina 12 har Lula i Brasilien och
Obama förhandlat fram en plan: ”Lula ville att
Zelaya skulle återvända och Obama ville inte att han
skulle återta makten. Så de enades om att låta Zelaya
återvända men inte återta makten”. Stärkt av den
massiva folkrörelsen har Zelaya dock avvisat planen.
Fortsättning följer. Oavsett hur aktivt USA har
varit i själva kuppen måste den nuvarande juntan
anses vila på amerikanskt stöd. Och för detta måste
USA fördömas.
RW

