
Kvinnor betraktas som med-
borgare i förslaget till ny
grundlag som lämnades till
regeringen strax innan jul. Men
det är den enda förändringen
som rör jämställdhet som har
gjorts efter kritiken om bris-
tande genusperspektiv.

Arbetaren har återkommande rap-
porterat om jämställdhets- och
genusperspektiv i grundlagen och i
direktivet till utredningen. Vän-
sterpartiet har som enda parti i två
motioner uppmärksammat grund-
lagens fåordighet på området. När
utredningen presenterades för
pressen sade Mats Einarsson, v, att
detta är den mest moderna grund-
lagen och han sade sig vara nöjd

med att ett könsmaktperspektiv nu
har införts.

I FÖRSLAGET TILL en ny regerings-
form omskrivs medborgaren nu
som både han och hon – konse-
kvent i den ordningen. Det är en
symbolisk markering och kanske
snarare ett minimum för en stat
som kallar sig jämställd än ett
uttryck för ett könsmaktperspektiv. 

Inte på någon annan punkt har
man tagit hänsyn till statsvetaren
Lenita Freidenvalls genomgång
Regeringsformen ur ett könsper-
spektiv (2007). Freidenvalls slutsats
var att grundlagen återspeglar en
syn på jämställdhet från 1970-talet.
Och så kan det nu förbli i kanske 35
år till, för senast grundlagen utred-
des var i början av 1970-talet.

Det finns flera områden där ett
jämställdhets- och könsmaktper-
spektiv är relevant, enligt Freiden-
valls, som personval, domarutnäm-
ningar och diskrimineringsskyddet.
Betänkandet innehåller ingen pro-
aktiv formulering för främjande av
jämställdhet. Området kroppslig
integritet hade kunnat innehålla en
paragraf om frihet från könsbaserat
våld.

Däremot har skyddet mot dis-
kriminering på grund av sexuell
läggning stärkts. Från att ha
nämnts enbart i portalparagrafen
finns det numera också i den rätts-
ligt bindande paragraf 15. Diskri-
minering på grund av funktions-
hinder eller ålder har inte fått

samma status, vilket ter sig märk-
ligt med tanke på den nya diskri-
mineringslagstiftningen.

FÖRSTÄRKNINGEN AV skyddet mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning skulle innebära att äkten-
skapslagstiftningen särbehandlar
homosexuella eftersom personer
med samma kön endast får ingå
partnerskap.

Utredningen menar dock att
särbehandlingen inte är kraftig
nog för att vara diskriminerande.
Återstår att se vad riksdagen tyck-
er i den motion om ny äktenskaps-
lag som väntas.
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Svagt genusperspektiv
i grundlagsförslaget

Lyckad ockupation i Chicago
NÄR DE 250 ARBETARNA på Republic Windows and Doors i Chicago
fick reda på att fabriken skulle stängas med bara tre dagars varsel
ockuperade de fabriken. Arbetarna krävde att få betalt för lagstad-
gade 60 dagar plus semester – och håller Bank of America ansvariga
för nedläggningen. Banken erhöll nyligen 25 miljarder dollar som en
del av regeringens bankgaranti, men ströp ändå krediten till fabriken. 

I sympati med arbetarna beslöt delstaten Illinois att tillfälligt
avbryta sina affärer med Bank of America. Även tillträdande presi-
denten Barack Obama uttalade sitt stöd till arbetarnas kamp och pas-
tor Jesse Jacksson besökte fabriken och sade att ”det här är början på
en mycket större rörelsen för massaktion mot ekonomiskt våld”.

Efter fem dagars ockupation nåddes den 10 december en för-
handlingslösning som fabriksarbetarna – som tillhör den oberoende
fackföreningen United Electrical, Radio and Machine Workers of
America (UE) – enhälligt röstade ja till. Enligt denna fick arbetarna
lön och sjukförsäkring i två månader och ersättning för intjänad
semester. Pengarna är ett lån från Bank of America till företaget
men förs direkt vidare till en särskild fond med enda syfte att
ersätta arbetarna.

Arbetslösheten är nu högre i USA än på 15 år, och 600 000
fabriksarbeten försvann under 2008.

Nya gripanden i Iran
DEN 27 DECEMBER greps Ebrahim Madadi, viceordförande i Teherans
bussarbetarfack (Vahed) av civilklädda poliser, och han tros hållas på
en polisstation i staden. Madadi greps även den 9 augusti 2007 under
de världsomfattande protesterna mot
fängslandet av bussarbetarfackets
ordförande Mansour Osanloo. Mada-
di dömdes då till fängelse men släpp-
tes senare och domstolen beordrade
Teherans bussbolag att återanställa
honom. I ett protestbrev från Inter-
nationella Transportarbetarfedera-
tionen krävs frisläppandet av Madadi, Osanloo och andra gripna fack-
liga aktivister, däribland Mohsen Hakimi. Han greps den 22 decem-
ber av civilklädd polis. Hakimi är medlem i Irans författarförbund och
en centralfigur inom Irans fria arbetarrörelse.

Mahallaaktioner
fortsätter
HUNDRATALS ANSTÄLLDA vid Nile
Cotton Company i Mahalla,
Beheira och Minya genomför
denna vecka sittstrejker i pro-
test mot att decemberlönerna
inte har betalats ut.

I slutet av december beslu-
tade arbetarna vid en annan
stor textilindustri i Mahalla,
Misr Spinning and Weawing,
att bilda en egen oberoende
fackförening. Förra året sam-
lades 15 000 underskrifter in i
området för bildandet av en
oberoende fackförening, och
flera tusen lämnade det offi-

ciella, regeringstrogna textil-
arbetarfacket, uppger tidningen
El-badeel.

Aktionsdag
i Grekland
DE TRE GREKISKA lärarfacken har
utlyst en landsomfattande akt-
ionsdag den 9 januari. Facken
solidariserade sig tidigt med de
studenter och elever som revol-
terat efter polisens mord på 15-
åringen Alexandros Grigoro-
poulos den 6 december. I en
gemensam ”bildningsaktions-
dag” i december deltog mellan
15 000 och 20 000 personer,
uppger Jungle World.
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Facket i världen

Jublande arbetare i Chicago efter avslutad ockupation.
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Osanloo och Madadi.

Grundlagsförslaget
av Maria Jacobson

ANALYS XX
Genusperspektiv

Syndikalisterna var under
2008, precis som året innan,
den fackliga organisation som
lade flest antal varsel om kon-
fliktåtgärder. Det flesta varsel
gällde dock blockader, medan
antalet strejker var få.

Enligt Medlingsinstitutet lades 55
syndikalistiska konfliktvarsel 2008,
vilket är en ökning från 37 varsel
2007. Varslen handlade, enligt tid-
ningen Lag och avtal, i stor
utsträckning om rätts- och lönet-
vister. Som exempel nämns en
blockad mot Systembolaget för en
kvinnlig anställd som ansågs ha
fått för dålig löneutveckling. En
tydlig tendens är dock att antalet
strejkvarsel minskat till förmån för
blockadvarsel.

SAC:s förhandlingssekretare
Erik Mägi:

– SAC har inte lagt några cen-
trala varsel under 2008, det gjorde
vi för övrigt inte året innan heller,
men det har ändå lagts ett flertal
varsel från LS, syndikat och sek-
tioner.

– Men trots många konfliktvar-
sel har det varit färre strejker i år.
Strejker kostar ju ganska mycket
eftersom vi betalar ut strejkun-
derstöd till alla strejkande med-
lemmar. Man ska använda sig av
den taktik som passar och trenden

i år är att man använt sig mer av
blockader. De har visat sig vara ett
effektivt vapen mot till exempel
restauranger och hotell, där till-
gänglighet är en del av varumär-
ket, säger Mägi.

BLAND DE MER uppmärksammade
blockader som syndikalisterna har
genomfört kan nämnas dem i kon-
flikterna med rederibolaget Åned-
inlinjen, de två stockholmsrestau-
rangerna Lilla Karachi och Josefi-
na samt Systembolaget.

När det gäller LO-förbunden

och Hamnarbetarförbundet var
antalet varsel om stridsåtgärder
2008 rekordlågt, bara 13 jämfört
med 45 år 2007. I nästan samtliga
fall handlade de om att förmå före-
tag att teckna kollektivavtal, vilket
också har lyckats utan att någon
strejk behövde utlösas. 

Tre strejker genomfördes ändå,
med sammanlagt 100 000 strejk-
dagar. De rörde lönefrågor och
omfattade sjuksköterskor, buss-
förare och sjöbefäl.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

Få strejker under 2008

Blockaden mot Ånedinlinjen var en av SAC:s mer uppmärksammade.
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