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”DET HANDLAR OM oändlig målmedvetenhet. Trotsa värk i
muskler och leder. Ignorera gnagande hunger och rädslan
för björn. Bara fokusera på att tjäna så mycket pengar som
möjligt.”

Sakkapan Pannakham, risbonde från Thailand, berättar
för Värmlands Folkblad att han är i Sverige för att plocka
bär för femte året i rad. Han går upp från madrassen i den
värmländska skolan klockan fyra på morgonen, äter fru-
kost i bussen på väg ut i skogen och går sedan, lätt fram-
åtböjd, och plockar bär i 14 timmar. Så håller han på i 70
dagar innan han återvänder hem med förtjänsten.
10 000–15 000 kronor får en normalplockare ihop efter att
utgifter för flyg, mat och uppehälle är betalt. 

Det motsvarar en lön på 10-15 kronor i timmen.
Under ett normalår, vill säga. Efter några frostnätter i

juli finns knappt några bär i Norrland i år. Trots de långa
arbetstiderna får plockarna där bara ihop omkring 20 liter
per dag. De svenska bäruppköparna betalar larviga 14 kro-
nor kilot och tar dessutom omkring 150 kronor per dygn
för kost och logi. De tar inget ansvar för att plockarna får
ihop tillräckligt med pengar för att betala de omkring
15 000 kronor som resan hit kostat. Att många bärplock-
are nu riskerar att komma hem fattigare än när de for är
förstås en katastrof. Inte undra på att det strejkas och pro-
testeras i skogarna.

SÅ VAD GÖR FACKET och staten åt denna grova utsugning av
arbetskraft på svensk mark? Ingenting.

Senast Kommunal, som organiserar lantarbetare, hade
ett bärplockarärende var 2005. Då rörde det polska
jordgubbsplockare som inte fick ut avtalsenlig lön. Men
för bärplockarna i skogen finns inget kollektivavtal.
Vad värre är, det finns ingen som helst reglering av lön
och villkor.
Migrationsverket utarbetade 2007 på uppdrag av

Arbetsförmedlingen särskilda regler för denna arbetar-
grupp. Dessa ger svenska ambassader i bland annat Thai-
land och Ukraina rätt att bevilja bemanningsföretag där
arbetstillstånd i Sverige – utan de sedvanliga minivillkoren
för utländsk arbetskraft om minst 13 000 kronor i månads-
lön och kollektivavtalsliknande villkor. Samtidigt har de
svenska bäruppköparna inget ansvar utöver att köpa de bär
som plockas.

LO-UTREDAREN Tordh Pettersson uppger sig vara förvånad
över reglerna och förstår inte hur de har kunnat komma
till. LO-tidningens Martin Lindblom dundrar om svenskt
slavarbete och att facken inte ska acceptera att ha blivit
förda bakom ljuset utan bör kräva kollektivavtal av alla
bäruppköpare – och sätta dem som vägrar i blockad.

Det verkar vara ett rimligt krav, och krasst sett hade
detta nog redan skett om de bärplockande risbönderna
hade konkurrerat med svensk, fackligt ansluten arbets-
kraft. Men det finns kanske en hake.

Sakkapan Pannakham springer runt i de värmländska
skogarna och tänker bara på en sak: ”Snabbare, snabbare”.
Varje minut han inte är i skogen betyder mindre förtjänst,
och ”jag är här för att plocka bär, inget annat”.

I Värmland är skörden bättre än i Norrland och kommer
dessutom lingonen upp kan han få med sig 30000 kro-
nor hem – tre gånger mer än han tjänar som risbonde på
ett helt år. Han skulle knappast motsätta sig bättre lön
och villkor, men han förstår säkert att han tillhör globali-
seringens lägsta kast. Högre löner kan innebära att job-
bet går till någon annan. Innan 2007 var det främst rys-
sar – ett pinnhål högre upp – som slet i skogen. 
För Sakkapan Pannakham är bärplockandets vedermö-

dor inte slaveri utan något högst frivilligt.
Till Värmlands Folkblad säger han: ”Gör jag mitt bästa

förändrar det hela min familjs liv”.

Den lägsta kasten

Rikard Warlenius

DET ÄR VERKLIGEN intressant att se hur allians-
regeringens retorik plötsligt gör en kovändning 
när vi närmar oss ett valår. Inför förra budgetför-
handlingarna hette det, trots att vi var på väg in i en
ekonomisk kris av sällan skådat slag, att staten ändå
måste samla i ladorna, hålla hårt i plånboken och så
vidare. Nu är det, trots att konjunkturen till och
med visar vissa återhämtningstecken, däremot okej
med ett underskott på minst omkring 120 miljarder
kronor. Några hävdar att underskottet till och med
kan hamna på nivåer som motsvarar dem i början
av 1990-talet, rekordunderskottsåren före Perssons
saneringspolitik och närmast heliga överskottsmål. 

Men bara alla partierna i högeralliansen får sig
några fläskbitar var till sina kommande valrörelser
– må nu ändamålet helga medlen.

VI ÄR MÅNGA, inte bara från vänster, som länge
hävdat att det varit hög tid för staten att lätta på
plånboken. Den bör inte stillatigande se på när
stora delar av tillverkningsindustrin går i stå samti-
digt som det behövs en klimatomställning. Och
varför ska den acceptera att arbetslösheten fördub-
blas, vilket skett på bara ett år, trots att det hade
varit möjligt att anställa massivt för att stärka både
välfärd, forskning och utveckling för ett framtida
hållbart samhälle? 

Men att Kd kräver mer åt pensionärerna, Fp åt
skolorna, C vill sänka arbetsgivaravgiften medan
Moderaterna prioriterar ett ytterligare jobbskatte-
avdrag, innebär knappast en sammanhållen politik
för att ta ett land ur en kris. 

Däremot visar Moderaterna återigen, genom sin
benhårda ideologiska linje att till varje pris fortsätta
sänka skatterna, att det inte finns några ”nya”
moderater bakom förra valets pr-framgång.

Anne-Marie Lindgren, utredningschef för Arbe-
tarrörelsens tankesmedja visar i en aktuell analys av
vad hon kallar det pågående ”systemskiftet” att
skatteuttaget nu är nere på cirka 45 procent av
BNP. 

På gruppboenden, vårdcentraler och skolor runt
om i landet upplever både personal och välfärds-
konsumenter den smärtsamma insikten av vad det
innebär i praktiken. Från fyra sjuksköterskor till en,
samtidigt som patienterna på ett gruppboende i
Norrland blivit fler. Låter det vettigt? Det är den
krassa verkligheten. Och detta är bara början. 

Först omkring 2015 kommer de låga skattenivå-
erna att bli riktigt kännbara för välfärden, menar
Lindgren. Och vad händer när bara ett urholkat
grundskydd återstår? Jo, de privata försäkringarnas
tid tar vid. Det är en typ av systemskifte som det
faktiskt inte varit politiskt rumsrent att prata högt
om i det före detta Folkhemmets förlovade land.
Ändå är det en smygande men pågående process
som snart kan vara genomförd i full skala. 

EN VÄXANDE STATSSKULD är inget självändamål.
Däremot vore det motiverat att spräcka utgiftstaket
för att åstadkomma en långsiktig politik där ledor-
den är klimat, hållbar utveckling, jobb och solida-
ritet. 

RB

”Kraven kommer att
ligga lägre än i förra

avtalsrörelsen.”
Det är arbetarna som ska betala
krisen, tycker LO:s avtalssekrete-
rare Per Bardh i LO-tidningen.

Fel fokus
Förra året gjorde Sveriges ca 100 000 skyddsombud
omkring 60 skyddsstopp. Det torde innebära ett
minimalt svinn, men ändå menar Svenskt Närings-
livs Eva Kovar att skyddsombuden lägger stopp av
”okynne” och kräver att deras rätt inskränks, upp-
ger tidningen Arbetarskydd. Hon borde i stället
fundera över hur de 67 människor som dödades
på jobbet hade kunnat räddas.
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Har vänt på retoriken.

Sänker kraven.
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