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Arbetarna betalar
IF Metall är pressade. Var femte
medlem är arbetslös. Men genom
krisavtalet, som handlar om sänkta
löner och förkortad arbetstid, hävdar facket att de har räddat 12 000
jobb. Medlemmarna är splittrade i
sin inställning till avtalet. Lasse
Henriksson har jobbat på Volvofabriken i Torslanda sedan 1978, och
är mycket tveksam till den siffran.
Kanske kan sänkta löner rädda
några jobb på marginalen på kort
sikt, säger han, men på Torslanda
märks bieffekterna.
– Vi jobbade övertid nu i lördags och ska jobba övertid på lördag igen – ändå gäller avtalet. Vi
går mot en total ﬂexibilisering av
arbetstiden.
Volvo har sedan länge planerat
att stoppa banden för ombyggnation den 18 september. Nu utnyttjar arbetsgivaren avtalet och låter
arbetarna gå hem med lägre lön,
enligt Henriksson. Och lönehöjningen som skulle kommit den 1
april har frusit inne till nästa år.

IF Metall hävdar att deras krisavtal har räddat tusentals jobb. Men på Volvo i Torslanda märks bieffekterna.
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Jämställdhet i EU
På första mötet sedan EU-valet i
somras var det mycket som skulle
hinnas med. Förutom att diskutera
jämställdhetsutskottets arbetsformer röstade utskottet om ändrade
direktiv vad gäller antal veckor
som kvinnor kan stanna hemma
efter förlossningen, från sex veckor till tolv veckor. Något som EvaBritt Svensson motsätter sig, när

Arbetaren talar med henne före
mötet:
– Förslaget om obligatorisk
mammaledighet kan påverka den
svenska föräldraförsäkringen och
lagstiftningen. Barnen är bägge
föräldrarnas ansvar, säger EvaBritt Svensson.
Före sammanträdet hyste hon
förhoppningar att Sveriges jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, FP, som också deltog på
sammanträdet som representant
för ordförandelandet skulle vara
överens med henne i frågan. Vid
tidigare diskussioner har hon varit
det, säger Svensson.
Som ny ordförande räds hon
inte ett ökat tempo och inte heller
att ta upp kontroversiella frågor.
De mest akuta, anser Svensson, är
att driva rätten till mänskliga rättigheter internationellt, att erkänna kvinnans rätt att bestämma över
sin egen kropp och om abort, sex-
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Eva-Britt Svensson ny ledare
för EU:s jämställdhetsutskott
I tisdags tillträdde den svenska
EU-politikern och vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som
ordförande för EU:s jämställdhetsutskott. Som ordförande
vill hon involvera fler kvinnoorganisationer i arbetet mot
ett mer jämställt EU och införa
en jämställdhetskommissionär.

slavhandel och
våld i nära relationer. Utskottet och
ordföranden ska
öka proﬁleringen
och verka för att
involvera
fler
kvinnoorganisaEva-Britt
Svensson
tioner i arbetet,
som The European Women’s Lobby.
Det tröga regelverket inom EU
är ett hinder men ingen omöjlighet att överlista, enligt Eva-Britt
Svensson. Hon anser att det
behövs tillsättas en jämställdhetskommissionär eftersom det ﬁnns
27 andra områden med varsin EUkommissionär.
anser liksom EvaBritt Svensson att försörjningen är
en mycket viktig del för att stärka
kvinnans självständighet. Under
Sveriges ordförandeskap i EU ska

NYAMKO SABUNI

Banden fortsätter att rulla på
Volvo i Torslanda. Det krävs till
och med övertidsarbete. Men
lönesänkningarna som IF
Metall gick med på i våras
består. Arbetsgivarna utnyttjar
krisen för att uppnå full flexibilisering av arbetskraften,
menar IF Metall-medlemmen
och Volvoarbetaren Lasse
Henriksson.

regeringen lyfta fram kopplingen
mellan jämställdhet, ekonomisk
tillväxt och ökad sysselsättning.
– Bara 58 procent av EU:s
kvinnor förvärvsarbetar, jämfört
med 73 procent av männen. För att
kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden på lika villkor som män
behövs tillgång till barnomsorg och
att medlemsstaterna gör det ekonomsikt lönsamt för både kvinnor
och män att arbeta. Det är hög tid
att EU fullt ut tar tillvara kvinnors
kompetens, säger Nyamko Sabuni.
LILIAN ANDERSSON
inrikes@arbetaren.se

Fakta Utskottet
I Jämställdhetsutskottet i EUparlamentet har 35 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Den
1 juli valdes Eva-Britt Svensson som
ordförande i utskottet efter att ha
varit vice ordförande i fem år.

Farstabor
Två husockupationer ägde
rum i fredags. I Farsta i
södra Stockholm gick Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF, in i Västbodaskolan och i Liljeholmen
ockuperade gruppen
”Kommando Carl Bildt”
gamla kontorslokaler.

”I protest mot att ﬁna lokaler
överallt i Stockholms stad får
stå tomma och oanvända valde
vi att under helgen 28–30
augusti ockupera Västbodaskolan i Farsta”. Det är SUF
Stockholms förklaring till den
helglånga ockupationen av den
omstridda Västbodaskolan i
Farsta.
– Skolan stod olåst och vi
gick bara in. Det är ﬁna lokaler,
säger Daniel Wiklund som är
aktiv i SUF Stockholm.
När aktivisterna installerat
sig i skolan, byggt upp en kafeteria, ﬁxat i ordning en ﬁlmvisningssal och skrivit på skyltar
att alkohol, droger och våld
inte ﬁck förekomma på skolan,
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krisen
en kontroversiell fråga när krisen slog som
värst. Näringsminister Maud
Olofsson gav till slut med sig och
presenterade i december ett krispaket. ”Jobben ska stanna och
utvecklas här i Sverige”, sade hon.
Regeringspropositionen börjar:
”Den globala klimatutmaningen
ställer stora krav på en omvandling
och förnyelse av hela samhället”.
Det är ett ställningstagande som
Lasse Henriksson håller med om.
– Det är inte ett självändamål
att producera vad som helst. Den
enda strategin som vår fackförening har är att göra ﬂer lyxbilar
när vi står inför en klimatkatastrof.
Man borde ifrågasätta vad arbetare
gör och hur mycket arbetare som
behövs för det.
Regeringens klimatanpassade
omvandling av det svenska samhället låter vänta på sig. Enligt
Svt:s Agenda i söndags har inte en
krona betalats ut till industrin från
regeringens krispaket.
Däremot sprider sig trenden av
sänkta löner. Coops inköpsbolag
rev upp ackordsavtalet i juni och

FORDONSINDUSTRIN VAR

”Vad Metall gjorde
var att de gick ut
tillsammans med
företagen och sade:
problemet är arbetarnas löner.”

enda sättet att rädda jobben och
öka sysselsättningen är att satsa på
landsting, kommuner och statliga
jobb. Då kan produktionen också
styras mer efter expanderade välfärdsbehov, i ljuset av en krympande fordonsindustri.
– I stället för att rädda arbeten
ska vi rädda arbetarna.

Lasse Henriksson, Volvoarbetare.

I DAG ÄR DET kontroversiellt att
prata om att expandera den offentliga sektorn.
– Det beror främst på två fenomen som pågått sedan 1980-talet:
realsocialismens fall, och nyliberalismens frammarsch.
Det har bidragit till att arbetarrörelsen är allvarligt försvagad,
menar Ankarloo. Den är stark på
pappret, men organisatoriskt och
ideologiskt förvirrad nu när
arbetslösheten ökat dramatiskt och
socialdemokratisk politik inte har
styrt. Nu är arbetarrörelsen historiskt svag, säger Ankarloo, vilket
gör att vissa arbetare går med på
kortsiktiga avtal för att försöka
rädda sig själva.
– Det enda positiva är att förra
gången vi ﬁck ett stort uppsving i
svensk arbetarrörelse var 1969–
1970 med gruvarbetarstrejken och
allt som hände då – det var ingen
som förutsåg det heller, man kan ju
hoppas att det händer nu.
– Men det ser inte så ut just nu.

krävde sedan sänkta ackord. Mer
än 90 procent av arbetarna på
Coops lager i Bro röstade nej till
kravet. Coop lät då förklara att
minimilönen gäller: 117 kronor i
timmen. Det handlar om en sänkt
månadslön på omkring 3 800 kronor, enligt Handelsnytt. Efter
fackliga protester har Coop gått
med på nya förhandlingar.
att så många som
100 000 anställda har eller kan
komma att se sina löner sänkta. I
den här krisen är arbetarna förlorarna, menar Daniel Ankarloo,
ekonomisk historiker vid Malmö
högskola.
– På de lokala klubbarna tänker
de ”okej, man varslar några och vi
gör några sådana här krisavtal, och
sedan är det över.” Men det är inte
över. Även om strategin lyckas är
den felaktig, för man går med på
att det är lönen som är problemet.
Daniel Ankarloo menar att det

TT RAPPORTERAR

CHRISTOPHER HOLMBÄCK
christopher.holmback@arbetaren.se

och SUF ockuperade skola

GÖTEBORGS HAMN gick i måndags med på att Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning fyra, får en dag i veckan för fackligt arbete.
Detta rapporterar Sveriges Radio Göteborg. En av stridsfrågorna i
den pågående konﬂikten har just varit att möjlighet att arbeta fackligt på arbetstid drogs in strax före sommaren.
– Jag vill egentligen inte uttrycka det som att vi har fått igenom
något, eftersom vi tidigare hade en heltidstjänst för det fackliga
arbetet, säger Peter Annerback, ordförande i Hamnfyran, till
Arbetaren.
De varslade stridsåtgärder som skulle ha utlösts i hamnen för
mer än två veckor sedan är fortfarande frysta, sedan Sveriges Hamnar lämnat ett förslag om ett centralt hängavtal (Se Arbetaren
34/2009). Efter utvärdering har Hamnarbetarförbundets styrelse
meddelat att de ställer sig positiva till fortsatta överläggningar med
arbetsgivarsidan. Peter Annerback ställer sig avvaktande till att ett
hängavtal skulle lösa problemen. På ett möte med Hamnfyran i
förra veckan framkom en del kritik mot det liggande förslaget. Det
rör sig om ett så kallat ”rakt hängavtal”, som anses ge Hamnarbetarförbundet samma skyldigheter som avtalsbärande Transport,
men inte samma rättigheter. Det senare gäller bland annat tolkningsföreträde och likställdhet vid avtalsförhandlingar.

KRISTINA LINDQUIST

Kravbrev till Tobias Billström
27 augusti samlades ett hundratal personer på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot att hbt-personer utvisas
till Irak. Svensk lagstiftning anger förföljelse på grund av
sexuell läggning som
asylskäl, men trots
detta har fyra Irakiska män utvisats de
senaste två veckorna.
Efter en rapport
från Human Rights
Watch som varnar
om sexuell rensning
Fotografiet som överlämnades till Billström.
i landet krävde
arrangörerna RFSL
tillsammans med
Ung vänster, SSU, LUF, CUF och KDU att alla avvisningar av
hbt-personer till Irak stoppas.
Manifestationen inleddes med en installation som fotograferades
av Elisabeth Ohlson Wallin. Fotograﬁet lämnades senare på dagen
över till Migrationsminister Tobias Billström tillsammans med
kravbrevet från RFSL.

TORSDAGEN DEN

Hjälptelefon för papperslösa
för papperslösa drar denna vecka i gång en
hjälptelefon, skriver LO-tidningen. Det har nu gått ett år sedan
centret öppnade och antalet besökare har sedan dess blivit allt färre,
vilket lett till en förändring av verksamheten. Öppettiderna dras
ned samtidigt som personal varje vardag ska kunna ge rådgivning
via telefon på svenska, engelska och möjligen spanska.
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DET FACKLIGA CENTRET

här skolan har varit hjärtat i området. En knytpunkt för alla möjliga
här i Farsta, från barn som bott i
miljonprogram till de som bott i
radhusområden.
Innan politikernas slutgiltiga
beslut om att lägga ned Västbodaskolan 2007 hade Aktionsgruppen
Rädda Västbodaskolan anordnat
demonstrationer, skolstrejker och
samlat in mer än 12 000 namnunderskrifter. Sedan nedläggningen har också förslag kommit från
den rödgröna oppositionen om att
lämna över skolan till Kulturkampanjen, vars lokal Cyklopen i Högdalen, Stockholm, brändes ned i
vintras.

I den ockuperade Västbodaskolan anordnades ett antal olika aktiviteter.

började elever som gått i Västbodaskolan att ansluta sig.
– Under hela helgen kom och
gick ett hundratal barn, ungdomar,
lärare, föräldrar och fältassistenter.
Till och med de som hade gått i
skolan på 1970-talet var här och
tackade oss, säger Wiklund.
Han berättar att de ﬁck inspiration från ockupationerna av fri-

tidshemmet Romano Trajo i Lund
och att de ville inspirera Farstaborna.
– Vi har varit noga med att ha
kontakter med folk som bor i Farsta och som har gått i den här skolan. Den är ju väldigt speciell
eftersom elever, lärare och föräldrar för några år sedan stred för att
skolan inte skulle läggas ned. Den

I LILJEHOLMEN VILL aktivisterna använda det ockuperade huset som
ett aktivitetscenter.
– Det är ett fantastiskt funktionsdugligt och fräscht hus, säger
en av aktivisterna.
Företaget Cementa AB som
äger fastigheten vill att ockupanterna lämnar huset.

SHORA ESMAILIAN
shora.esmailian@arbetaren.se

Politisk flykting
torterad i Sverige
misshandlades den politiske ﬂyktingen
Yossef Marehoum av marockanska män:
– De höll fast mig och brände mig på ryggen, skrek att jag
inte ens var värd att döda, säger
han till Arbetaren.
Misshandeln är ännu inte
polisanmäld, något Jan Strömdahl, ordförande för Föreningen Västsahara, tror har att göra
med hot mot Marehoums
familj i Sverige, just som han
ånyo skulle ansöka om politisk
asyl. Lars Blomström på Läkare
i Världen beskriver i sin läkar-

I BÖRJAN AV AUGUSTI

undersökning att misshandeln
genererat i posttraumatisk
stress och ärrbildningar på
ryggen.
År 2006 gick Marehoum
under jorden efter att ha riskerat avvisning till hemlandet
Marocko. I Marockos ögon är
han en landsförrädare eftersom
han kritiserar ockupationen av
Västsahara och landets brist på
demokrati. I Sverige har
marockanska intressen med
kopplingar till ambassaden två
gånger misshandlat och hotat
honom till livet, enligt Marehoum själv som 1992–95 satt
fängslad till följd av politiskt
engagemang.
KLAS LUNDSTRÖM
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– Man kan inte alltid vinna,
man kan tvingas till eftergifter och
nederlag, men man måste som
fackförening börja med att slåss.
Lite i alla fall. Vad Metall gjorde
var att de gick ut tillsammans med
företagen och sade: problemet är
arbetarnas löner.

Hamnfyran får rätt till fackligt
arbete i Göteborgs hamn

