
Nya varsel om uppsägningar –
eller sänkt lön och kortare
arbetstid. Det är alternativen
som företagsledningen vid
Volvo Lastvagnar i Umeå har
gett sina anställda. 

– Utpressning, säger IF
Metallklubben.

Efter att information som fack-
klubben fått om nya uppsägningar
på 150–200 anställda läckt ut till
pressen informerade företaget de
anställda direkt, utan att gå via
metallklubben. Detta agerande får
stark kritik av klubbens vice ord-
förande Jan-Olov Carlsson.

– Vår inställning är att vi först
förhandlar och därefter går ut med
information, säger han till LO-tid-
ningen.

Bakgrunden till företagets för-
slag är det så kallade ”krisavtalet”
som nyligen tecknades mellan IF
Metall och Teknikföretagen. Det
möjliggör lokala uppgörelser om
att sänka lönen och arbetstiden
med upp till 20 procent. I Umeå
pekar Metallklubben på att de
anställda redan har fått kraftiga
lönesänkningar, i vissa fall upp till
20 procent, genom att man gått
över till att arbeta enbart dagtid.

Ungefär 1 200 anställda har

sagts upp efter varsel i höstas. Om
det planerade varslet genomförs
innebär det att fabriken i Umeå
har halverat sin personalstyrka
jämfört med för ett år sedan.

Förhandlingarna inleddes i
måndags och fortsätter efter påsk-
helgen. Under tisdagen var perso-
nalen hemlovad. I övrigt var infor-
mationen knapphändig. 

– Det är tomt här, det är allt jag
tänker säga. I övrigt är det locket
på, säger metallklubbens ordfö-
rande William Frank till Arbeta-
ren.

DANIEL ÅHLIN

inrikes@arbetaren.se

Uppsägning eller sänkt
lön för Volvoanställda

Generalstrejk lamslog Grekland
TORSDAGEN DEN 2 APRIL lamslogs Grekland av en generalstrejk utlyst
av de två största fackliga centralorganisationerna i protest mot
högerregeringens nedskärningar och frysta löner för de offentlig-
anställda. Alla ämbetsverk och statliga skolor stängdes, merparten
av järnvägs- och färjetrafiken ställdes in, liksom all flygtrafik till och
från landet under tre timmar. Också journalister anslöt sig till strej-
ken, vilket innebar stopp i etern för nya program och att inga tid-
ningar kom ut på fredagsmorgonen. Upp emot 10 000 människor
tågade genom centrala Aten i en fredlig demonstration, arrangerad
av kommunistpartiet, som skanderade: ”Inga kompromisser! Kapi-
talismen måste betala för krisen”. Fackföreningarna höll senare på
dagen en manifestation utanför parlamentet.

Enad opposition i Rom
300000 DEMONSTRANTER från hela Italien slöt upp och fyllde i lördags,
den 4 april, centrala Rom med röda fanor i protest mot det sätt på
vilket Silvio Berlusconis regering har hanterat den ekonomiska kri-
sen. Manifestationen hade organiserats av CGIL, Italiens största
fackförening. Det var
också första gången
sedan förra årets parla-
mentsval som den poli-
tiska vänstern enades.
Alla ledare från opposi-
tionspartierna, Demo-
kratiska partiet, PD, De
gröna och kommunist-
partierna fanns på plats.

– Det är Demokratis-
ka Partiets plikt att stöd-
ja arbetarna som kräver
att få sina rättigheter respekterade, som är rädda att förlora sina
arbeten, och de som fredligt protesterar mot det faktum att de inte
längre kan leva på sina pensioner, sade PD:s ledare Dario
Franceschini, enligt International News.

Bolag bryter mot lagen
DEN USA-ÄGDA TEXTILFABRIKEN Hanesbrands måste upphöra med sina
olagliga avskedanden av fackligt aktiva vid sin fabrik i El Salvador,
säger Neil Kearney, ordförande i ITGLWF, Internationella Textil
och Läderarbetarfederationen, i ett uttalande. Bolaget har tagit bort
ett nattskift och avskedat 164 arbetare utan att först söka tillstånd
hos arbetsdomstolen vilket krävs enligt lag. Bland de avskedade,
som nästan alla var fackligt organiserade, fanns också sju fackliga
ledare, som när de protesterade erbjöds avgångsvederlag i två år
mot att de skrev under på att de slutat frivilligt.

– Sanningen är att bolaget bröt mot lagen för att bli av med
fackföreningen och nu måste regeringen ingripa, menar Neil
Kearney.

Fifa kräver
rättvisa
EN DELEGATION från Den globala
federationen för bygg- och trä-
arbetare, BTI, inspekterade
nyligen de arenabyggen som
pågår i Sydafrika inför fotbolls-
VM 2010, rapporterar LO
TCO Biståndsnämnd.

På en efterföljande press-
konferens lovade Fifa, Interna-
tionella Fotbollsförbundet, att
stödja BTI:s krav på rättvisa
och goda arbetsvillkor för de
20 000 byggnadsarbetare som är
i färd med att bygga tio arenor
runt om i landet. Inspektioner-
na ledde också till att andelen
fackligt anslutna på arena-
byggena ökade från 10 till 35
procent.

Snaggad protest
hjälpte inte
TIDIGARE ANSTÄLLDA vid Dusit
Hotel rakade sina huvuden
utanför Högsta domstolen i
Filippinernas huvudstad Manil-
la i protest mot att deras över-
klagan underkänts, enligt Alli-
ance of Progressive Labor.
2002 hindrades de från att
komma till sitt arbete efter att
ha snaggat sig som en protest
mot dödläget i de kollektiva
förhandlingarna.

Det ledde till att 90 arbetare
sades upp anklagade för olaglig
strejk. Facket drog då företaget
inför domstol för olagliga
avsked. Men domstolen gick på
företagets linje, även efter att
arbetarna överklagat.
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Facket i världen

Guglielmo Epifani, ledare för facket
CGIL, talar på lördagens demonstration.
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Regeringen presenterade i tis-
dags ett stödpaket på kommu-
ner och landsting på samman-
lagt 17 miljarder kronor. Men
paketet är för litet för att upp-
rätthålla sysselsättningen,
enligt Konjunkturinstitutet.

Av regeringens 17 miljarder beta-
las 7 miljarder ut 2010 och 5 mil-
jarder för respektive 2011 och
2012. Minde väntat var att inga
pengar betalas ut i år. Konjunktur-
institutet, KI, har i sin prognos
spått att 3 miljarder extra anslås
för 2009 och 9 miljarder för 2010.

– Det hade krävts för att upp-
rätthålla sysselsättningen. Vår
bedömning är att detta kommer
att bli svårt nu, säger Anna Widen-
falk, tillförordnad chef på KI:s
enhet för offentliga finanser.

Kommunals ordförande Ylva
Thörn är mycket kritisk mot att
inga pengar betalas ut i år.

– Varje dag denna vår sker stora
nedskärningar i vård, skola och
omsorg. Regeringen väljer att stå

passiv hela 2009. Därmed fortsätter
jobbkrisen i kommuner och lands-
ting att sprida sig och slår direkt
mot välfärdens kvalitet, säger hon.

Även Metta Fjelkner, ordfö-
rande i Lärarnas Riksförbund
menar att satsningen är otillräcklig.

– Det är en bit på väg men inte
vad som behövs. 

Hon hoppas och tror ändå att
många av de varsel som har lagts

nu inte kommer att verkställas.
– Men det förutsätter att peng-

arna blir specialdestinerade till väl-
färdssektorn: skolan, vården och
omsorgen, och att andra satsning-
ar får läggas på is. Det hade varit
en fördel om regeringen haft mod
att kräva detta, säger Metta Fjelk-
ner till Arbetaren.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

KI: Stödpaketet räcker inte

Förra veckan kom två dystra
prognoser för Sveriges ekonomi.
Konjunkturinstitutet bedömer
att BNP kommer att falla kraf-
tigt, med 3,9 procent, i år och
sedan återhämta sig med 0,9 pro-
cent 2010. Arbetslösheten spås
stiga till 8,7 procent i år och 10,7
procent 2010. Dessutom väntas
0,3 procents deflation i år.

Finansdepartementet förut-
spår en ännu kraftigare tillbaka-
gång. BNP faller med 4,2 pro-

cent i år och arbetslösheten stiger
till 8,9 procent i år och kommer
sedan att ligga mellan 11 och 12
procent inte bara 2010 utan även
2011 och 2012. Även Finansde-
partementet förväntar sig defla-
tion i år och en svag inflation de
följande åren.

I tisdags kom även en prognos
från Arbetsförmedlingen enligt
vilken arbetslösheten stiger till
11 procent 2010.

RIKARD WARLENIUS

Regeringen spår massarbetslöshet

1 200 anställda har redan sagts upp från Volvo Lastvagnar i Umeå. Nu kan nya varsel komma att bli aktuella.
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