
Miljoner arbetslösa i Kina
TJUGO ÅR EFTER MASSAKERN på
Himmelska fridens torg står
Kina nu inför samma explo-
siva blandning av stigande
arbetslöshet och ekonomisk
osäkerhet som ledde fram till
massprotesterna 1989, skri-
ver nyhetsbyrån IPS. Över
sex miljoner nyutbildade
studenter kommer att gå ut i
arbetslivet i år, vilket är över
en halv miljon fler än förra
året. Men de kommer att
möta en tuffare arbets-
marknad.

En av Kinas mer frisprå-
kiga tidskrifter, magasinet
Outlook, har varnat för att
den sociala oron i landet
kan komma att öka under
året i takt med att arbetslösheten stiger. Enligt Outlook har landets
myndigheter beräknat att fler än tio miljoner migrantarbetare redan
förlorat sina jobb.

Obama vill ena facken
ÅR 2005 SPLITTRADES USA:s dominerande fackliga centralorganisation
AFL-CIO när sju förbund bröt sig ur och bildade federationen
Change to win. Efter att Barack Obamas talespersoner har sagt att
de föredrar att arbeta med en enad fackföreningsrörelse har dock
initiativ tagits till att ena förbunden i en federation, uppger New
York Times. 

I januari träffades ordförandena för USA:s tolv största förbund
och enades om att försöka ena fackföreningsrörelsen. Bakom försö-
ket står förbund från både AFL-CIO och Change to win, men även
lärarförbundet NEA – USA:s största förbund med 3,2 miljoner
medlemmar – som står utanför båda federationerna.

Förhoppningen är att förhandla fram ett förslag om ett enande
till den 15 april. För att det ska vara möjligt ställer utbrytarförbun-
den krav på att AFL-CIO förnyar sina arbetsmetoder. Vissa fackliga
ledare har svurit att aldrig åter bli medlemmar i AFL-CIO och krä-
ver att den sammanslagna federationen får ett nytt namn. 

Lokförarstrejk för Gaza
DEN 8 JANUARI genomfördes en aktion av norska lokförarförbundet i
solidaritet med Gaza. Alla persontåg i trafik stannade i två minuter
extra vid den station som passerades närmast klockan 16. Under
stoppet lästes en text upp i högtalarna: ”Detta är ett meddelande från
lokföraren. Med bakgrund av den aktuella situationen i Gaza har
Norsk Lokomotivmannsforbund, som organiserar alla lokförare i
Norge, beslutat att uttrycka sin solidaritet med det palestinska folket
[…] Vi kräver ett omedelbart tillbakadragande av israeliska trupper
från Gaza! Tack för er förståelse.”

Lettland: Fackliga
protester i Riga
10000 PERSONER gick genom
Lettlands huvudstad Riga den
14 januari i det största demon-
strationståget sedan landets
självständighet 1991. Några
hundra personer, främst unga,
bröt sig ur tåget och försökte
storma parlamentet. Polisen,
som ingrep med påkar och
batonger, hade efter tre timmars
bråk gripit 126 demonstranter
medan 27 hade skadats. Det var
Lettlands politiska opposition
och fackföreningar som kallat
till protester mot de åtstram-
ningar som regeringen och
Internationella valutafonden

kom överens om den 23 decem-
ber – som en sänkningen av de
offentliganställdas löner med 15
procent (se vidare sid 6).

Australien: Varning
för lönepress
AUSTRALIENS centralorganisation
ACTU med två miljoner med-
lemmar varnade i veckan för att
den ekonomiska krisen nu
används för att pressa ner löner
och arbetsvillkor i landet. Före-
tagsvinsterna liksom företagsled-
ningarnas ersättningar har varit
rekordhöga och facket manar
därför till kamp för att det är
ledningarnas ersättningar som
måste sjunka, inte arbetarnas.
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Facket i världen

Arbetslösheten stiger i Kina.

 personal”

 arbetsgrupper

att Volvo AB med sina väldiga vin-
ster – 14, 15 respektive 16 miljar-
der kronor de senaste åren – själva
borde kunna ta ansvar för sina
anställda. Efter massiva aktieutdel-
ningar återstår dock ingenting av
dessa vinster. Gunnar Ek, bolags-

bevakare på Aktiespararna, har räk-
nat ut att Volvo mellan 2003 och
2007 gjorde en totalvinst på 56,8
miljarder, som efter rekordstora
aktieutdelningar förvandlades till
ett minus på 2,6 miljarder.

Olle Ludvigsson, som är facklig

representant i Volvo AB:s styrelse,
vill inte gå i god för dessa siffror
men håller med om att utdelning-
en, pådriven av stora aktieägare
som ”riskkapitalisten” Christer
Gardell, varit alldeles för frikostig.

– Vi reserverade oss i bolagssty-
relsen mot den stora extrautdel-
ningen 2007 och tyckte att mer
pengar skulle investeras och spa-
ras. Självklart hade företaget stått
starkare i dag om så hade skett,
säger han.

JAN-OLOV CARLSSON tycker att Vol-
vos sätt att förvalta vinsterna gör att
fackföreningsrörelsen måste kom-
ma med starkare systemkritik.

– Extrautdelningen 2007 var
på 21 miljarder – mer än årsvin-
sten. När nu företaget drabbas av
kris och ska sparka flera tusen
arbetare säger man att det inte
finns pengar för att lindra effek-
terna. Inga åtgärder, inga
avgångsvederlag, inga utbild-
ningsinsatser – det är blankt nej
till alla krav. Den kopplingen gör
folk här heltokiga! De som får gå
nu har ju faktiskt varit med och

jobbat ihop de här vinsterna.
För att få igång diskussionen

planerar nu IF Metall-klubben på
Volvo en tribunal i Umeå till
våren, där de som drabbas och ris-
kerar att gå i personlig konkurs
kan beskriva sin situation. De ska
också bjuda in debattörer som kan
beskriva bakgrunden.

– Vi kommer att kräva att den
högsta fackliga ledningen och
ledarna för den politiska opposi-
tionen deltar. Vi tror att man
genom lokala initiativ kan tvinga
arbetarrörelsen att ta radikala
ställningstaganden som de inte
skulle göra utan press underifrån,
säger Jan-Olov Carlsson.

SARA JESWANI

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

� Nedgången i Volvo Lastvagnars
orderingång kom plötsligt som ett
resultat av finanskrisen. Orderin-
gången för Europa har minskat med
100 procent och hela orderstocken
uppgår nu till 115 lastbilar. 

� Efter rekordvinster de första två
kvartalen 2008 sjönk vinsten under
det tredje kvartalet till 2,9 miljarder.
Siffrorna för fjärde kvartalet presen-
teras den 6 april, men analytiker för-
utspår att det blir en rörelseförlust
på mellan en halv och två miljarder.
Sammantaget gör koncernen då
ändå en storvinst även 2008.

� Varslen har följt slag i slag. På
monteringsfabriken i Tuve med 2 100
anställda har 1 210 kollektivanställda
varslats, det vill säga mer än varan-
nan anställd. På hyttfabriken i Umeå
med 2 200 anställda har 1 190 vars-
lats, också det drygt en halvering av
antalet anställda. Även Volvo Power-
train, som framför allt tillverkar die-
selmotorer, har varslat nära hälften
av de 6 100 anställda, flertalet i
Köping.

VolvovarslenFakta

”Det här är en
extrem situation
och facken
måste ta tydlig
ställning.”
Jan-Olov Carlsson, vice klubbordförande
för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå.

pekar på att oppositionen är över-
ens om att Sverige ska stå utanför
Nato och framhåller att vi ska ha
en ”rationell och rimlig” politik
mot Ryssland.

– Ryssland är visserligen ett
auktoritärt samhälle med många
oroande tendenser, men det är
ingen stalinistisk diktatur och att
det skulle utgöra något akut mili-

tärt hot mot Sverige är bara löje-
väckande, säger Per Gahrton. 

HAN MENAR att det kan bli vissa
samarbetsproblem partierna emel-
lan vad gäller försvarets storlek
och vapenexporten, där miljöparti-
et och vänsterpartiet vill ha skärp-
ta regler. På sin partikongress
efterlyste dock socialdemokraterna
samma reglering för vapenimport
som för export, vilket Gahrton ser
som ett framsteg. 

– Vi ska knyta an till den starka
freds- och solidaritetstradition som
ändå finns i socialdemokratin och
tillsammans med dessa krafter se
till att skapa den kritiska massa som
bestämmer regeringspolitiken.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se
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� Gruppen för jobb
och ekonomi: Thomas
Eneroth och Berit Hög-
man, s, Ulf Holm och
Per Bolund, mp, Ulla
Andersson och Josefin
Brink, v.

� Gruppen för stor-
stadens utmaningar:
Mikael Damberg och
Anna Johansson, s,
Yvonne Ruwaida och
Kia Andreasson, mp,

Anneli Philipson och
Kalle Larsson, v.

� Gruppen för klimat
och miljö: Anders Yge-
man och Lars Johan-
son, s, Åsa Romson och
Lennart Olsen, mp,
Wiwi-Anne Johansson
och Jens Holm, v. 

� Gruppen för väl-
färd och rättvisa: Ylva
Johansson och Veroni-

ca Palm, s, Gunvor
G Ericson och Lage
Rahm, mp, Ingrid
Burman och Emil
Berg, v.

� Gruppen för en
rättvis och hållbar
värld: Urban Ahlin och
Lena Hjelm-Wallén, s,
Annika N Christensen
och Per Gahrton, mp,
Hans Linde och Ulla
Hoffmann, v.

Rödgröna arbetsgrupperFakta
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