
Arbetaren har tagit del av
Svenskt Näringslivs kravlista i
förhandlingarna om ett nytt
huvudavtal. Med tanke på hur
långtgående kraven är kan de
knappast ha blivit förvånade
över att det inte blev något
avtal med LO och PTK.

Avser arbetsgivarna nu att 
i stället pressa regeringen till
ny lagstiftning?

Det blir inom överskådlig framtid
inget nytt huvudavtal mellan LO,
PTK och Svenskt Näringsliv efter
att de sistnämnda på morgonen den
11 mars hastigt beslöt att avbryta
förhandlingarna. Som skäl angavs
att de inte fått gehör för sina ”hjär-
tefrågor”, alltså inskränkningar av
konflikträtten och förändringar i
turordningsreglerna i Lagen om
anställningsskydd.

Men hur oerhört långtgående
Svenskt Näringslivs krav, eller sna-
rare ultimatum, är framgår av en
genomläsning av förhandlingspro-
tokollet från den 3 mars. Här krävs
att rätten till fackliga stridsåtgär-
der ska vara i enlighet med ”god
sed”, som efter vad som framgått
ska vara till för att förhindra block-
ader av den typ som den beryktade
salladsbaren Wild’n’Fresh i Göte-
borg utsattes för. Vad som är ”god
sed” ska ytterst avgöras av en nyin-
rättad Huvudavtalsnämnd. Detta
krav gick LO och PTK:s förhand-
lare med på.

Likaså gick de Svenskt När-
ingsliv till mötes när det gällde 

frågan om sympatistrejker och
föreslog en varselperiod på sju
dagar. Men Svenskt Näringsliv lät
sig inte bevekas utan krävde att en
sympatiåtgärd får utlösas först
efter att primärkonflikten har
pågått i 28 dagar – något som i
praktiken skulle ta udden av en
sådan åtgärd och blev omöjligt för
de fackliga förhandlarna att gå
med på.

Att de skulle ha accepterat ett
förbud mot att ta till stridsåtgärder
på arbetsplatser där de saknar med-
lemmar var också osannolikt. Även
de mycket höga straffsatser som
Svenskt Näringsliv föreslår för den
som har brutit mot ”god sed” måste
ha varit utmanande: Minst 10 mil-
joner i böter för organisationen och
för en anställd lägst en månadslön.

UTMANANDE VAR också Svenskt
Näringslivs förslag kring anställ-
ningsskyddet. I stället för den gäl-
lande principen i turordningarna
vid uppsägningar – ”sist in, först
ut” – föreslogs ett system som
utgår från de anställdas ”kompe-
tens” och ”skicklighet”. Det ska
visserligen förhandlas, men står det
uttryckligen: ”Uppnås inte enighet

[…] bestämmer arbetsgivaren tur-
ordningen”. Alltså: Arbetsgivaren
har alltid sista ordet, vilket kan leda
till stor osäkerhet och rädsla för att
kritisera ledningen.

ATT DENNA återgång till nära nog
enväldig arbetsgivarmakt skulle
vara svårsmält för de fackliga för-
handlarna måste Svenskt Närings-
liv ha insett. Så frågan är vad de
egentligen ville uppnå genom att på
detta drastiska sätt avbryta förhand-
lingarna och, som det påpekas i
Aftonbladets ledare den 12 mars,
mer eller mindre upphäva det som
har kallats för den svenska model-
len. Utan att vara alltför konspira-
torisk är det lätt att tro att förkla-
ringen är att Svenskt Näringsliv
tänker sig att utnyttja den ekono-
miska krisen, och därmed arbetar-
klassens och fackföreningsrörelsens
utsatta läge, för att sätta press på
regeringen att via lagstiftning stär-
ka sin maktställning. De frågor som
då uppkommer är: Kommer höger-
alliansen att ge efter, och kan fack-
föreningsrörelsen samla sig till att
slå tillbaka hotet?

HANS FALK
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Arbetsgivarsidan vill
bestämma turordningen

Sonys VD 
togs tillfånga
NÄR SERGE FOUCHER, verkställande
direktör för den franska delen av
Sony, gjorde en sista artighetsvisit
hos de 300 avskedade arbetarna
vid koncernens videobandsanlägg-
ning i Pontonx-sur-I´Adour som
slår ihop nästa månad blev han
tagen som gisslan, rapporterar
The Guardian. Foucher fick till-
bringa natten inlåst i ett samman-
trädesrum medan ingången till
fabriken barrikaderades med tre
lastbilar. På detta sätt visade 
arbetarna sitt missnöje med sina
avgångsvederlag. Foucher släpptes
fri på morgonen och fördes med
minibuss direkt till den närbelägna staden Dax för förhandlingar
med fackföreningen i närvaro av de lokala myndigheterna. 

Att ta chefer som gisslan har blivit en allt vanligare proteståtgärd
i Frankrike. Förra året blev till exempel en engelsk chef för en bil-
delsindustri kvarhållen 48 timmar på sitt kontor. Han fick sova på
ett massagebord under en filt och sa efteråt att han känt sig som en
fånge på Alcatraz.

Strejkvåg i Egypten
DEN FÖRSTA VECKAN i mars inträffade olika typer av strejker i sex pro-
vinser i Egypten, rapporterar Almasry Alyoum. I en textilfabrik i
Menoufia sittstrejkade 3 000 arbetare i protest mot att deras årliga
bonus, uppgående till en lönesumma motsvarande 228 dagars arbe-
te, inte betalats ut. I Dhakahlia gick 150 kvinnliga textilarbetare ut i
strejk mot att deras fackföreningsordförande avskedats och att deras
sociala förmåner fördröjts. I Port Said, likaså i en textilfabrik, sitt-
strejkade 300 arbetare mot dålig behandling från ledningens sida. 
I Qena strejkade 250 arbetare i fyra dagar, vid en fabrik som till-
verkar medicinska hjälpmedel, i protest mot att företaget inte 
betalat ut januari- och februarilönerna.

Förföljelsevåg mot iranskt fack
DEN FACKLIGA INTERNATIONALEN ITUC riktar en kraftig protest mot den
senaste vågen av förföljelser mot de iranska sockerarbetarnas obero-
ende fackförening Haft Tapeh. Fackföreningens ordförande Ali Nejati
arresterades den 8 mars och sitter fortfarande häktad. Nu har också
rättegången inletts mot fem fackliga ledare på sockerrörsplantager, där
i juni förra året 5000 arbetare strejkade i 46 dagar. De fem anklagas
nu för propaganda mot staten, trots att de bara, enligt ITUC, ägnat
sig åt normalt fackligt arbete som att protestera mot uteblivna löner. 

– Fängslade fackliga aktivister måste friges och alla hot om 
fängelsestraff riktade mot dem för deras legitima verksamhet 
måste upphöra, säger ITUC:s generalsekreterare Guy Ryder.

Hungerstrejk 
på stålverk
SEXTON ARBETARE vid det ryska
stålverket i staden Zlataoust i
Uralregionen har inlett en
hungerstrejk i protest mot bola-
gets planer på nedskärningar
och lönesänkningar med en 
tredjedel.

– Företaget använder hotet
om arbetslöshet för att tvinga
oss att skriva under på att bara
få två tredjedelar av vår grund-
lön, säger hungerstrejkens
organisatör Alexander Negre-
betskikh till Reuters.

Stålindustrin är särskilt illa
ute i ett Ryssland som efter år
av hög tillväxt nu med full kraft
drabbats av den internationella

krisen. I dag är 6 miljoner rys-
sar arbetslösa, vilket motsvarar
8,1 procent av den arbetande
befolkningen. 

Ny irländsk strejk 
EN LANDSOMFATTANDE strejk pla-
neras på Irland till den 30 mars.
Den irländska fackliga central-
organisationen ICTU är i färd
med att skicka ut valsedlar om
strejken till tusentals medlem-
mar i sina medlemsförbund.
Den främsta orsaken till strejk-
aktionen är oron för den sti-
gande arbetslösheten, vilket
också låg bakom den stora pro-
testdemonstration med 120 000
deltagare som ägde rum i
Dublin förra månaden.
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Facket i världen

Serge Foucher på väg 
ut från fabriken.

Inget nytt huvudavtal
av Hans Falk

ANALYS

� Det nu gällande huvudavtalet
mellan LO och Svenskt Näringsliv
undertecknades i Saltsjöbaden 1938.

� Efter att Svenskt Näringsliv länge
hävdat att det råder obalans i för-
handlingarna på svensk arbetsmark-
nad sade LO-ordföranden Wanja
Lundby-Wedin i Almedalen somma-
ren 2007 att hon kunde tänka sig att
förhandla om konflikträtten. 

� I september samma år skickade
Svenskt Näringsliv en inbjudan till
förhandlingar till LO och PTK (privat-
tjänstemannakartellen). Rubriken
löd: ”Dags att väcka liv i Saltsjöbads-
andan”. LO och PTK tackade ja.

� Arbetsgivarna krävde att LAS
skrotades och konfliktreglerna
inskränktes. LO krävde företagshälso-
vård och omställningsförsäkring.

� Efter en runda av sonderingar
beslöt LO:s styrelse i maj 2008 att
verkligen inleda förhandlingar. Sty-
relsen var inte enig. 

� Ett förslag till avtal från LO/PTK
antogs i februari 2009. Sju dagars
varseltid för sympatiåtgärder väckte
kritik från vissa LO-förbund.

� Svenskt Näringsliv drog sig ur
förhandlingarna den 11 mars.

Förhandlingar om nytt huvudavtalFakta
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Blockaden mot salladsbaren Wild’n’Fresh i Göteborg, något som skulle kunna strida mot vad 
Svenskt Näringsliv menar med ”god sed”.
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