
Arbetaren 47/20096 Utrikes Redaktör: Bella Frank, 08-522 456 66, utrikes@arbetaren.se

Militanta tunnelbanearbetare
stoppade i en 24-timmars-
strejk i förra veckan Buenos
Aires t-bana genom att sätta
sig på spåren. Konflikten är
bara en av många i en ny
strejkvåg som sveper över
Argentina, ett land där fack-
föreningsrörelsen ser ut att
vara på frammarsch.

I mitten av oktober tog den
utdragna konflikten på Kraft
Foods (se Arbetaren 41/2009)
slut. Företaget accepterade att
återta majoriteten av de avskedade
arbetarna, inklusive hela fack-
klubbsstyrelsen, medan en mindre
grupp köptes ut med avgångsve-
derlag. Samtidigt skrinlade Kraft
Foods planerna på att införa tolv-
timmarsskift och säga upp 750
anställda. Men det innebar på
inget sätt slutet på den nya strej-
kvåg som drar genom Argentina. 

Under november har en nästan
identisk konflikt – företaget vill
sparka hela fackklubben och arbe-
tarna har svarat med strejk kom-
binerat med vägblockader – brutit
ut på det största slakteriet i Gua-
leguaychu, i provinsen Entre Rios
norr om Buenos Aires. Och i
förra veckan strandades tusentals
flygpassagerare när piloter och
andra anställda på det statliga
flygbolaget LAN gick ut i strejk. 

DEN MEST UPPMÄRKSAMMADE kon-
flikten har dock utan tvekan varit
tunnelbanearbetarnas. Efter en
lång eskalering med flygbladsut-
delningar, ”öppna spärrarna-aktio-
ner” och fyra-timmarsstrejker
stoppade de i förra veckan Buenos
Aires tunnelbana under 24 tim-
mar, med trafikkaos som förutsäg-
bar följd. Entreprenadföretaget
försökte hålla igång trafiken med
arbetsledare som personal, men de
strejkande satte sig helt enkelt på
spåren. Polis sattes in och situatio-

nen under jord blev kaotisk med
knuffande och rusningar, som
dock aldrig övergick till regelrätt
våld. Inga tåg kom iväg.

Tunnelbanearbetarna strävar
efter att frigöra sig från det min-
dre radikala Transportarbetarför-
bundet och bilda sin egen fackför-
ening, och deras krav är ett juri-
diskt erkännande från staten och
företaget. 

Under måndagen kallade
arbetsministeriet fackklubbsdele-
gaterna till ett panikinkallat möte
för att försöka hindra en utlovad
48-timmarsstrejk inför denna
vecka. Vid Arbetarens presslägg-

ning i tisdags var det fortfarande
inte klart om arbetarnas stormöte
skulle acceptera att skjuta upp
strejken eller inte. Fortsatta för-
handlingar är utsatta till nästa
vecka. 

DEN EKONOMISKA återhämtningen
efter 2003 har samtidigt stärkt
fackföreningsrörelsen i Argenti-
na, med en ökande anslutnings-
grad och bättre förhandlingsposi-
tion, konstaterar Le Monde
Diplomatique, som i sin argentin-
ska upplaga ägnar halva numret åt
de nya arbetskonflikterna. Den
vita sektorn har ökat på den

”informellas” (nästan helt fack-
föreningsfria) bekostnad. Under
1990-talet, påpekar tidningen,
utgjorde den kollektivavtalade
delen av lönen bara runt 60 pro-
cent av den faktiska, medan resten
var godtyckliga individuella
påslag – i dag står kollektivavtalen
för nära 100 procent. Löneök-
ningarna har varit betydligt över
inflationen under samma tid. 

Samtidigt har det skapats en
spricka mellan de försiktigare för-
bundsledningarna och radikalare
lokala fackklubbar. Efter uppgö-
relsen i Kraft Foods-konflikten
möttes 400 delegater från en lång

rad självbenämnt ”stridbara” fack-
klubbar till en nationell konferens i
Buenos Aires, med målet att bilda
ett nätverk och utarbeta en gemen-
sam strategi inför framtiden. 

Som för att visa att de inte helt
akterseglats av de anställda 
arbetarna blockerade arbetslös-
hetsgruppen 9 de Julio, en av
Buenos Aires största genomfarts-
leder, under mer än ett dygn förra
veckan, den största vägblockaden
på länge, med krav på större till-
delning av arbetslöshetsunder-
stöd. 
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Strejkvågen fortsätter
Argentina: Tunnelbanearbetare strejkade i 24 timmar

Tunnelbanearbetare i Buenos Aires strejkade i förra veckan under 24 timmar. När företaget försökte hålla igång trafiken med arbetsledare som 
personal stoppade de strejkande även detta genom att helt enkelt sätta sig på spåren.

Motstånd mot filippinsk lag om p-piller
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Subventionerade preventivme-
del och sexualupplysning kan
efter påtryckningar från FN
komma att bli verklighet i
Filippinerna. Motståndet i det
katolskt präglade landet är
dock stort, både i och utanför
kongressen. 

– Den här lagen skulle ge
kvinnor möjlighet att utnyttja sina
grundläggande mänskliga rättig-
heter, säger kongressledamoten
Edcel Lagman från Lakaspartiet
till tv-kanalen al-Jazeera. 

– Det handlar om att under fri-
het och ansvar få avgöra hur
många barn man vill ha, och
avståndet mellan barnen, fortsätter
han. 

Filippinerna är ett av få länder i
världen som inte har någon lag som

reglerar tillgången till reproduktiv
hälsa. Abort är visserligen uttryckli-
gen olagligt, men preventivmedel
och sexualupplysning är tillgängligt
för de som har råd med privat häl-
sovård. Omkring 40 procent lever
på upp till två dollar om dagen och
många förlitar sig på hjälp från fri-
villigorganisationer. Ett lagförslag
som skulle tvinga staten att tillhan-
dahålla mottagningar där kvinnor
kan få tillgång till preventivmedel
och rådgivning har legat på kon-

gressens bord i flera år, men har
aldrig kommit längre. 

– Jag är emot att använda
gemensamma resurser för sådana
här saker, säger den oberoende
kongressledamoten Roilo Golez,
till al-Jazeera. 

– Preventivmedel är dyrt och
de som tjänar pengar är läkeme-
delsföretagen, fortsätter han. 

Bland de som motsätter sig
lagen finns också presidenten,
Gloria Arroyo. 

I en ny FN-rapport uttrycker
nu kommittén som övervakar
implementeringen av Barnkon-
ventionen oro över situationen i
landet och uppmanar den politiska
ledningen att anta lagen. Kritiken
gäller bristande tillgång till pre-
ventivmedel och upplysning och
de höga siffror för tonårsgravidite-
ter samt mödra- och barnadödlig-
het som detta leder till. Oron 
gäller också att ”religiösa tros-
förställningar” tillåts stå i vägen
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Vindkraft gick om kärnkraft
I SÖNDAGS UPPMÄTTES ETT TOPPVÄRDE i Spanien – då levererade vind-
kraften 53 procent av landets totala behov av elektricitet, enligt
officiella siffror. Under fem och en halv timme stod vindturbinerna
för mer än hälften av landets elbehov. José Donoso, från spanska
vindenergiföreningen, säger att man för några år sedan hävdade att
vindenergin inte kunde stå för mer än 14 procent av behovet av
elektricitet, men att det inte är omöjligt att tänka sig att vindkraften
skulle kunna leverera 40 000 megawatt runt år 2020, nästan fyra
gånger den toppnotering som uppmättes i söndags. Under de första
dagarna i november levererade vindkraften 913 000 gigawattimmar,
mer än de 908 000 gigawattimmar som levererades från gasturbiner
eller de 594 000 gigawattimmarna från kärnkraften. Spanien har
kraftledningar in i Frankrike och Portugal och två kraftledningar
under havet till Marocko, men än är inte kraftnätet tillräckligt
utvecklat för att kunna hantera överskott och underskott av elektri-
citet. Under flera år har Spanien haft planer på att utöka sina för-
bindelser med Frankrike, men arbetet har ännu inte kommit igång.
Det beror bland annat på protester från miljöorganisationer som
befarar att stora områden ska komma till skada i och med lednings-
byggen. 

– Folk är medvetna om att utan järnvägar kan vi inte ha några
höghastighetståg, men de förstår inte att utan kraftledningar kan vi
inte satsa på förnyelsebar energi, säger Luis Atienza, vd för Red
Eléctrica de España, Spaniens ledande energibolag. 

Han menar att dragningen av kraftledningarna skulle innebära
att Spanien har möjlighet att uppfylla sina miljömässiga åtaganden. 

IPS

Israel trotsar USA 
I TISDAGS GAV LOKALA MYNDIGHETER i Jerusalem klartecken till bygget
av 900 nya bostäder i den illegala israeliska bosättningen Gilo som
ligger på ockuperad palestinsk mark. Enligt den israeliska tidningen
Haaretz kommer beslutet trots amerikanskt motstånd mot planer-
na. Tisdagens besked innebär enligt tidningen en betydande expan-
sion av bosättningen, som dock bara är ett första steg i en mer
omfattande utbyggnad – planer finns på en sammanlagd utbyggnad
om 4 000 bostäder i Gilo med omnejd.

Gordon Brown
kräver plan 
för Afghanistan
DEN BRITTISKE premiärministern
Gordon Brown kräver en
reträttplan för landets trupp-
närvaro i Afghanistan. Det
framgick av hans årliga utrikes-
tal tidigare i veckan. Brown
erbjöd sig också att tidigt nästa
år stå värd för en internationell
konferens med syfte att åstad-
komma en tidsplan för att över-
föra säkerhetsansvaret till
afghanerna själva. I vad som
beskrivits som ett sätt att tona
ned talet om reträtt sade David
Miliband, Storbritanniens utri-
kesminister, dagen därpå att
konfikten i Afghanistan visserli-

gen inte är ”ett krig utan slut”
men att det krävs en tydlig poli-
tisk strategi, med både militära
och civila komponenter, för att
nå önskvärda resultat.

Oljeplattform
stormades
HUNDRA PERSONER stormade och
stängde ned företaget Conoils
oljeplattformar utanför Nigeri-
as kust i måndags. En talesman
för ockupanterna, som uppges
tillhöra den militanta gruppen
Gwama Boys, säger att storm-
ningen är en protest mot att
oljeföretaget inte har uppfyllt
sin del av en tidigare överens-
kommelse, som syftar till att
förbättra arbetsmiljön.

för flickors och kvinnors repro-
duktiva rättigheter. Omkring 80
procent av den filippinska befolk-
ningen är katoliker och de huvud-
sakliga protesterna uppges också
ha religiös bakgrund. Många mot-
ståndare hävdar att lagen är ett
steg till att legalisera abort. 

– Det är ett faktum att oön-
skade graviditeter leder till abort,
och nu ska vi alltså gå ut och pre-
dika preventivmedel, som leder till
ännu fler aborter, säger prästen
Clemente Ignacio till den katolska
tidningen Asia News.  

– Preventivmedel ger en falsk
trygghet som får människor att
begå fler själviska sexuella hand-

lingar, vilket ju leder till fler oön-
skade graviditeter.  

NATIVITETEN PÅ FILIPPINERNA är bland
den högsta i Asien och ett av
huvudsyftena med det aktuella lag-
förslaget är att stävja landets kraf-
tiga befolkningstillväxt.  

– De fattiga har flest barn och
minst utbildning – det är tydligt att
de höga födelsetalen står i vägen för
utveckling, säger Solita Monsod,
professor i ekonomi vid University
of the Philippines, till al-Jazeera. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Den franska strejken i vilken
omkring 5 500 papperslösa
arbetare kämpar för arbetstill-
stånd har nu gått in på sin sjät-
te vecka. 30 arbetsplatser är
fortfarande under ockupation.
Nyligen gick ett av företagen
med på de papperslösas krav.

Den fackliga kampanjen för
arbetstillstånd för papperslösa
har fortsatt stark uppslutning.
Nyligen ockuperades ännu en
arbetsplats, av papperslösa
anslutna till fackföreningen Soli-
daire. Ockupationen avslutades
dock kort därefter då företaget
Arpege lovade att underteckna
en ansökan om arbetstillstånd för
de anställda papperslösa. Enligt
den fackliga aktivisten Jerome,
som inte vill uppge sitt efter-
namn, har Solidaire två mål. Ett
taktiskt fackligt mål – att företa-
gen skriver under ansökan om
arbetstillstånd,  och ett strate-
giskt politiskt mål – att myndig-
heterna formaliserar godkännan-
det av tillstånden. 

– Vi försöker att ha en balans
mellan strategi och taktik. 
Man får inte bortse från de tak-
tiska segrarna för det är viktigt
med segrar som märks. Men i
det här fallet anser jag att vi var
lite för ivriga att ge upp det stra-
tegiska. 

Företaget Arpege driver res-
tauranger inom kommunala verk-

samheter, bland annat i skolor.
Och att de papperslösa i så hög
grad är anställda även inom kom-
munala verksamheter säger myck-
et om vilken viktig del de pap-
perslösa utgör i den franska eko-
nomin. Av de 30 arbetsplatserna
som är ockuperade runt om i
Parisregionen finns även andra
som är av symbolisk betydelse.
Det prestigefyllda byggandet av
en ny spårvagnsringlinje runt
huvudstaden har stått stilla i sex
veckor då bygget sedan den 12
oktober ockuperas av 30 pappers-
lösa anställda.

– Omständigheterna är svåra,
de papperslösa sover i tält, men
ockupanterna är oerhört beslut-
samma. Ockupationen sker i ett
arbetarklassområde och stödet är
stort. Lokala bagare skänker dagli-
gen bröd och smörgåsar, säger
Jerome.

DE FLESTA AV DE FRANSKA fackför-
eningarna, däribland CGT, Soli-
daire och syndikalistiska CNT,
har sedan sex veckor drivit en

kampanj för att ge papperslösa
arbetare arbetstillstånd (se Arbe-
taren 46/2009), så kallad regulari-
sering. Regeringen har tidigare
beslutat om möjligheten att bevil-
ja arbetstillstånd i yrken där det
råder brist på arbetskraft, men det
är upp till de lokala myndighe-
terna att själva bestämma om möj-
ligheten ska utnyttjas. De olika
franska regionerna har starkt
självstyre och behandlar enligt
fackföreningarna ärendena på ett
godtyckligt sätt. Med strejker och
arbetsplatsockupationer försöker
därför facken nu förmå regeringen
att regulariseringen ska ske på
samma villkor över hela landet. 

Över 1 800 företag har hittills
berörts av strejken.

– De papperslösas situation
innebär ju också att de i nuläget
inte har något att vinna på att
sluta strejka. Den allmänna käns-
lan bland de strejkande är att vi
fortsätter tills vi vinner, säger
Jerome.

AXEL GREEN
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Delseger för franska
papperslösa arbetare

� Filippinerna är med sina 89 miljo-
ner människor världens tolfte folk-
rikaste land och har en befolknings-
tillväxt på 2 procent. 

� 36 procent av de filippinska
kvinnorna använder någon typ av
modernt preventivmedel. År 2000

gjordes 473 000 aborter och 79 000
sökte läkarvård för komplikationer
efter abort. Det relativa aborttalet
är 27 per 1 000 kvinnor i fertil ålder,
vilket kan jämföras med Sverige där
siffran samma år var 18,3. 

Källa: Guttmacher Institute, Socialstyrelsen

FilippinernaFakta

Papperslösa i Paris har ockuperat runt 30 arbetsplatser under hösten.

Vindkraftsparken Sos del Ray Catolico i Spanien.

”De papperslösas
situation innebär
att de i nuläget
inte har något att
vinna på att sluta 
strejka”


