
Fackordförande fick jobbet åter
ARBETARE VID NESTLÉ i Hong Kong gick nyligen ut i strejk efter att
företaget avskedat deras fackföreningsordförande Chan Pong Yin.
Efter fem timmar gav ledningen med sig och återanställde Chan
Pong Yin. Ron
Oswald, general-
sekreterare för IUF,
Livsmedels-, Jord-
bruks- och Hotell-
internationalen,
kommenterar:

– Vi är glada att
Nestlé visat förnuft i
detta fall och vi gratu-
lerar våra medlemmar
för deras målmedvet-
na och modiga aktion
i försvaret för sin
fackförening.

Starka protester på Guadelope
EN GENERALSTREJK PÅGÅR sedan 20 januari i den franska kolonin Gua-
deloupe i Västindien. Demonstrationer övergick förra veckan i
våldsamma protester. Förra onsdagen sköts en 50-årig fackför-
eningsman ihjäl och tre poliser skottskadades av gärningsmän som
sades vara protesterande ungdomar. På torsdagen besköts franska
säkerhetsvakter som skickats till ön.

Trots att fackliga företrädare har satt sig i förhandlingar med
den franska regeringen har generalstrejken fortsatt även denna
vecka. Den franska regeringen har erbjudit 580 miljoner euro för
att få slut på strejkerna och oroligheterna. De strejkande kräver
högre löner och lägre matpriser. 

Gatorna i Guadeloupes största stad Pointe-a-Pitre är fulla av
sopor och de flesta regeringsbyggnader, butiker, banker och skolor
är stängda. På måndagen öppnade affärerna men fick stängas igen
på grund av fortsatta gatuprotester.

Guadeloupe är en fransk koloni och proteterna härstammar ur
en uppdämd ilska mot ojämlika förhållanden mellan den inhemska
befolkningen och kolonialmakten. Ättlingar till forna slavägare har
kontroll över stora delar av öns ekonomi.

Regimkritiska bilfack i Ryssland
DEN FACKLIGA RÖRELSEN i Ryssland har hittills hållit sig utanför parti-
politiken, men detta håller på att förändras i den ekonomiska kri-
sens spår. Framför allt gäller det bilarbetarnas fackföreningar, som
i landsomfattande protester har krävt rättvisa för medlemmar som
avskedats eller fått sina löner sänkta, men också samarbetat med
den politiska oppositionen.

– Några fackföreningar samarbetar redan med regimkritikerna
och deltar i deras aktioner. Ingen har ännu tagit kontakt med oss,
men om så sker kommer vi att överväga samarbete, säger en av
bilarbetarnas ledare, Alexei Etmatov, till Moscow News.

Piskad efter
demonstration
TVÅ IRANSKA KVINNOR piskades
för att ha deltagit i förra årets
första maj-demonstrationer.
Domstolen i Sanandaj dömde
Susan Razani till 70 piskrapp
och nio månaders villkorlig
dom och Shiva Kheir till tre års
villkorlig dom och 15 piskrapp.
Under förra året blev ytterligare
fyra arbetare piskade för samma
”brott”, vilket ses som ett led i
förföljelsen av fackförenings-
aktivister. Så blev Taha Azadi,
styrelsemedlem i Irans fria
arbetarfackförening, nyligen
fängslad anklagad för att brott
mot den nationella säkerheten.

Japansk arbets-
rätt får kritik
DET RÅDER GRAVA missförhållan-
den på Japans arbetsmarknad.
Särskilt allvarliga är förhållan-
dena för de offentligt anställda,
konstaterar den fackliga inter-
nationalen ITUC i en ny rap-
port. Offentliganställda har inte
rätt till kollektiva förhandlingar
och saknar strejkrätt. ITUC
uppmanar nu den japanska
regeringen att rätta till detta i
enlighet med ILO:s konven-
tioner.

I rapporten påpekas dessut-
om att kvinnor ofta diskrimine-
ras på arbetsmarknaden trots
att det är förbjudet enligt lag.
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Facket i världen

Strejkande arbetare på Nestlé i Hong Kong.

Den feministiska rörelsen
måste bestämma sig för om
den är höger eller vänster. 
Det sade S-studenternas 
ordförande Kajsa Borgnäs på
Feministiskt forum i Stockholm
i helgen.

Även om den borgerliga regeringen
slår antifeministiska rekord måste
utrymmet för feministiska frågor
återerövras även inom oppositio-
nen. Om detta var deltagarna på
seminariet ”Ett feministiskt alter-
nativ från vänster” eniga om. Vän-
sterpartiets Hanna Löfqvist med-
gav under samtalet att partiet tidi-
gare har lagt större tonvikt på femi-
nism. Samtidigt menade hon att
arbetsmarknadsfrågor som rätt till
heltid och fler jobb i offentlig sek-
tor i grunden är jämställdhetsfrå-

gor. Hon fick medhåll av S-studen-
ters ordförande Kajsa Borgnäs, som
också efterlyste ett tydligare ställ-
ningstagande från feminister utan-
för partipolitiken.

– Den feministiska rörelsen
måste bestämma sig för om den är
vänster eller höger – många talar
till exempel om att facket ska vara
mer queer, men utan att själva gå
med i facket, sade hon.

PANELDELTAGARNA ställde sig delvis
kritiska till att jämställdhet inte
finns med som ett eget tema i de
rödgröna arbetsgrupper som
oppositionen nyligen satt sig i.
Löfvist framhöll att sådan ”main-
streaming” kan vara ett sätt att
slippa undan ansvar.

Victor Bernhardtz, programle-
dare och ledarskribent på Dagens

Arena, varnade i sin tur för Miljö-
partiets ”lurendrejeri” i jämställd-
hetsfrågor.

– Det finns ingen feminism
bortom omfördelning av makt och
resurser och det förstår inte Miljö-
partiet. Där saknas kunskap och
kompetens vad gäller att tänka för-
valtningspolitiskt i feministiska
frågor och vänstern måste börja
lära upp dem.

ENLIGT MOA ELF KARLÉN på ABF var
detta tredje feministiska forum det
hittills mest välbesökta. Bland pro-
grampunkterna fanns feministisk
”speed-dating”, debatt om surro-
gatmödraskap och seminarier kring
jämställt sex, fundamentalism och
transpersoners rättigheter. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

”Vänstern måste lära
upp MP i feminism”

En enig LO-styrelse antog i
förra veckan förslaget till nytt
huvudavtal. Men kritik kom-
mer nu från flera av de för-
bund som saknar ordinarie
ledamöter i styrelsen. Samti-
digt ger den fackliga delegatio-
nen förhandlingarna max en
månad till. 

– Vi har svag tillit till arbetsgi-
varsidan på grund av hur de har
agerat i samband med bland annat
Lavaldomen, säger Elektrikerför-
bundets ordförande Stig Larsson.

Han frågar sig varför Svenskt
Näringslivs respekt för den sven-
ska modellen skulle öka bara för
att parterna kommer överens om
ett nytt huvudavtal och vill inte
heller vara med om att ge ökade
befogenheter åt medlare. Den
främsta kritiken rör dock förslaget
om inskränkningar i rätten att
vidta sympatiåtgärder, som bland
annat innebär att en sådan får
träda i kraft först sju dagar efter
den primära stridsåtgärden.

– Med våra små avtalsområden
blir det väldigt tungt att själv bära
en konflikt så länge. Vi gillar inte
alls det här, säger Stig Larsson.

TRANSPORTS TILLFÖRORDNADE ordfö-
rande Clas Linder ska ha uttryckt
kraftig kritik i samband med att
förslaget antogs, men vill vara
”sparsam med kommentarer” i
väntan på hur avtalsförhandling-
arna utvecklar sig. 

– Men vi tillhör knappast entu-
siasterna inför beslutet, säger
Mattias Håkansson, som är Trans-

ports informationssekreterare.
Transport har sedan i höstas

ingen ordinarie plats i LO:s sty-
relse då dåvarande förbundsordför-
anden Per Winberg lämnade sina
uppdrag. Lars-Åke Lundin från
Målarförbundet, som inte heller är
ordinarie i styrelsen, framhåller i
en artikel i LO-tidningen att det
var Transports frånvaro som möj-
liggjorde ett enigt beslut.

– Det är bara att konstatera att
Lundin inte har fel om den saken,
säger Mattias Håkansson.

Bland övriga förbund som sak-
nar ordinarie ledamöter i LO-sty-
relsen finns också Pappers, som
dock ställer sig bakom förslaget till
nytt huvudavtal.

– Vi får se vad förhandlingarna
leder till, men vi har fullt förtro-
ende för Erland Olaousson, säger
Mikael Sterbäck, pressansvarig på
Pappers.

OLAUSSON, LO:S chefsförhandlare,
har gett förhandlingarna med

arbetsgivarsidan en månad att lyck-
as – är man inte klara innan mars är
slut blir det inget nytt avtal, rappor-
terar Kommunalarbetaren. En av
knäckfrågorna är frågan om avtal
för utländska arbetare i företag som
gästar Sverige. Facken vill åstad-
komma så kallade hängavtal för
dessa företag, där löner och grund-
läggande arbetsvillkor ska regleras. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

LO-förbunden oeniga 
om förslag till huvudavtal

� Som ordinarie ledamöter i LO:s
styrelse sitter de sju förbundsord-
förandena från Byggnads, Grafiska
Fackförbundet, Handels, Hotell- och
Restaurang, IF Metall, Kommunal och
Seko. Transports ordförande Per 
Winberg har en plats men lämnade
den i höstas.

� Av LO:s 15 förbund saknar där-
utöver Elektrikerna, Fastighets, Livs,
Musikerförbundet, Målarna, Pappers
och Skogs- och trä ordinarie leda-
möter i LO:s styrelse.

LO:s styrelseFakta

Utländska
arbetare i före-
tag som gästar
Sverige är en
av de svårlösta
frågorna i
huvudavtalet.
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