
Facklig strid om minister
DE REPUBLIKANSKA kongressledamöterna blockerar Barack Obamas
nominering av Hilda Solis till arbetsmarknadsminister med hänvis-
ning till hennes ideella uppdrag i den pro-fackliga organisationen
American Rights at Work. Men i fredags gick såväl John Sweeney,
ordförande i den största fackliga federationen AFL-CIO, som Andy
Stern, ordförande för SEIU som tillhör ”utbrytarfederationen”
Change to Win, till hård attack mot republikanerna.

– Kongresskvinnan Hilda Solis förkroppsligar den amerikanska
drömmen. Att konservativa republikaner väljer att obstruera hennes
nominering är en förolämpning mot varje arbetande människa i
Amerika, sade Stern.

Hilda Solis är dotter till två fackligt aktiva latinamerikanska
immigranter och är känd för sitt arbete med fackliga frågor och
miljörättvisa.

EU-PARLAMENTET RÖSTADE i onsdags för ett regelverk som redan god-
känts av EU-länderna och kommissionen om straffskärpning för
arbetsgivare som använder papperslösa arbetare. Enligt lagförslaget
kommer sådana att få böter och kunna dömas till att betala ut löner
som motvarar minimilönen, kollektivavtalslönen eller branschprax-
is. Sådana arbetsgivare kan också förbjudas att delta i offentliga
upphandlingar. Vid upprepade eller grova lagbrott kan även åtal
väckas enligt brottsbalken.

Såväl socialister som konservativa och liberaler stödde förslaget,
som lagts av den italienska socialisten Claudio Fava. Europafacket
ETUC uttryckte dock oro över att lagen snarare gör svartarbete
mer underjordiskt och den gröna parlamentsledamoten Jean
Lambert från Storbritannien sade i en parlamentsdebatt att lagen
i nuvarande form inte garanterar att medlemsstaterna verkligen
ser till att arbetarna får betalt.

Mellan 4,5 och 8 miljoner människor uppskattas arbeta utan
papper i EU:s 27 länder. Lagen ska implementeras under 2011.

Browns löfte avbröt oljestrejk
DEN VILDA STREJKEN på Totals oljeraffinaderi i Lindsey, Storbritanni-
en – som även utlöste många sympatistrejker – upphörde i torsdags.
Strejken startade efter att Total gett ett kontrakt till en italiensk
firma som tog med
sig italienska och
portugisiska arbetare
för att utföra jobbet.
Enligt fackförbundet
Unite fick firman
jobbet på grund av
lägre löner. 

Oljearbetarna rös-
tade för att återgå till
jobbet efter att Total
erbjudit 101 anställ-
ningar åt arbetare i
Storbritannien och att premiärminister Gordon Brown har tillsatt en
kommitté som ska se över EU:s direktiv om fri rörlighet för arbets-
kraft. Tyskland har tidigare krävt en översyn av EU:s utstationerings-
direktiv, vilket då Storbritannien liksom Polen och EU-kommissio-
nen motsatte sig. Nyligen rapporterades dock att den ansvarige kom-
missionären Vladimir Spidla är beredd att studera problemet.

Medlemsrekord
för norska LO
MEDAN MEDLEMSANTALET sjunker
för de flesta fackföreningar
världen över – däribland sven-
ska LO, som bara under 2007
minskade med 130 000 med-
lemmar – har LO i Norge sla-
git medlemsrekord. Vid årsskif-
tet var antalet medlemmar uppe
i 865392 – 2,5 procent mer än
ett år tidigare.

Nya protester
väntar Sarkozy
DE FRANSKA fackföreningarna är
missnöjda med president Sar-
kozys uttalanden efter protest-
dagen den 29 januari, då uppe-
mot 2,5 miljoner fransmän gick
ut på gatorna.

Nu planerar facken ytterli-
gare en strejk- och protestdag,
uppger Le Figaro. 
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Facket i världen

Oljestrejken i Storbritannien har upphört.

Sopåkarnas enighet
gjorde vild strejk effektiv
Sopåkarna i Stockholm är till-
baka på jobbet efter en inten-
siv vild strejk.

Det nya avtalet ska innehål-
la ett tak för hur mycket sopor
som får bäras varje dag: en
seger för sopåkarnas kroppar.

Det är tisdag morgon och sopåkar-
nas reflexjackor skimrar i morgon-
solen när de samlas för strejkmöte
utanför återvinningsstationen i
Högdalen i södra Stockholm.
Efter en kort diskussion och
omröstning ringer en av strejk-
ledarna upp arbetsgivaren. Först
uppstår en stunds väntan – sedan
bryter jublet ut. Det meddelas att
företaget har gett med sig och att
sopåkarna har fått igenom sina
krav: poängsystemet blir kvar och
ett belastningstak införs för hur
mycket arbete som maximalt får
utföras under en dag.

På någon minut har alla sop-
åkarna gett sig iväg in mot stan för
att återuppta sophämtandet.

En av dessa är Jonatan Källman.
Efter den korta strejken som
inleddes i fredags i förra veckan
beskriver han känslan att få börja
jobba igen som ”hur skönt som
helst”.

Enligt Jonatan Källman och de
andra sopåkarna har arbetsgivaren
nu givit ett muntligt löfte om att
acceptera de krav som ställts, även
om detaljerna kommer att behöva
diskuteras.

– För oss är det början till en
drägligare vardag där vi får betalt
för vad vi gör. Med belastnings-
taket innebär det att vi får mindre
lön, men också mindre jobb vilket
gör att vi kan jobba mer effektivt
och ergonomiskt.

Detta har varit en av de vikti-
gaste frågorna i konflikten – att
minimera skadorna på kroppen i
det hårda jobb som det innebär att
vara sopåkare.

– Det är viktigt för att vi ska

hålla tills vi går i pension. I dag är
det inte många sopgubbar som gör
det, säger Jonatan Källman.

Han har själv jobbat i fyra år,
men tror inte att han skulle klara
sig till pensionen i det tempo som
har gällt hittills.

– Det viktigaste med den här
strejken är att folk förstått att det
vi gör inte är lätt. Att vårt jobb har
blivit tyngre och tyngre.

DEN VILDA STREJKEN blev effektiv
eftersom sopåkarna var så eniga.
Konflikten startade redan för ett år
sedan när renhållningsföretaget
Liselotte Lööf AB, LLAB, vann en
upphandling om sophanteringen
inom Stockholm stad. Redan då
började sopåkarna diskutera hur
man skulle möta LLAB:s överta-
gande, som skulle innebära mer
jobb för lägre lön. I huvudsak har
sopåkarna organiserat sig själva.
När det väl beslutades om strejk
gick det snabbt att få med alla.

Jonatan Källman tycker att det
var trist att det var tvunget att gå
till strejk och tror att det hade
kunnat undvikas om alla parter
ansträngt sig mer från början.

– Det här var den sista utvägen
och även om jag inte är stolt över

strejken i sig, så är jag stolt över att
vi varit så fruktansvärt eniga.

SOPÅKARNAS REPRESENTANTER ska nu
förhandla vidare med arbetsgi-
varna. Parallellt förhandlar även
deras fackförbund, Transport. De
har inte stött strejken, men stämt
LLAB i Arbetsdomstolen för kol-
lektivavtalsbrott. Jim Lassinantti,
ombudsman på Transport, är
också kritisk till de kommunpoliti-
ker som gjort upphandlingen.

– Om kommunen förstod att
det skulle innebära en lönesänk-
ning om man valde Liselotte Lööf
AB tycker jag det är förjävligt,
säger han.

Flera av de renhållningsföretag
som sopåkarna jobbar för stämde i
måndags de strejkande sopåkarna i
Arbetsdomstolen. Den stämningen
är nu tillbakadragen efter att sop-
åkarna återgick till arbetet. Hans-
Göran Grännby, vd för LLAB,
säger dock att detta inte innebär att
parterna är eniga. Enligt Hans-
Göran Grännby har hans företag
inte gett några löften alls, utan bara
sagt att man är villig att sätta sig i
samtal när strejken avbrutits.

DAVID JONSTAD

david.jonstad@arbetaren.se

Trots att många av de stimu-
lansåtgärder som genomförs i
EU marknadsförs som gröna,
går bara drygt 1 procent av
satsningarna till miljöomställ-
ning, visar en ny genomgång.

1,2 miljarder eller sammanlagt 1,3
procent av de 90 miljarder som de
13 största EU-ekonomierna satsat
på ekonomiska stimulansåtgärder
från den 1 september 2008 fram till
den 28 januari 2009 har varit på
gröna investeringar, enligt den
Brysselbaserade tankesmedjan
Breugel. Trots att regeringarna ofta
har marknadsfört sina stimulansåt-

gärder som ”gröna” har alltså näst-
an alla resurser satsats på offentlig
byggnadsverksamhet, transportsys-
tem, skattesänkningar och olika
typer av bidrag exempelvis till barn
och arbetslösa. Väldiga summor
har också avsatts för att stötta upp
den krisande bilindustrin.

– Bilden är densamma överallt.
Räddningspaketen är utformade
för att ge oss vår gamla livsstil till-
baka. Allt handlar om att rädda
jobben inom bilindustrin, säger
Staffan Leastadius, professor på
Tekniska Högskolan i Stockholm
till danska Mandagmorgen.

Ekonomen Jakob von Weizäker

från Breugel konstaterar att de
europeiska regeringarnas ekono-
miska stimulanspaket bygger på
ett traditionellt och föråldrat sätt
att tänka och menar, enligt Euob-
server, att mycket mer kan göras
inom energi- och klimatområdet.

Som i USA, där Barack Obama
aviserat att landet kommer att
satsa stort på grön teknologi under
de närmaste tio åren. I det stimu-
lanspaket som han presenterade
för kongressen föreslås att 85 mil-
jarder dollar ska gå till gröna och
klimatvänliga investeringar.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

Små gröna europeiska satsningar

Tillbaka till jobbet. Sopstrejken avblåstes i tisdags.
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Skärpta straff mot företag
som använder papperslösa
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