
Norges rödgröna regering lyck-
ades behålla makten i månda-
gens jämna val. Men segern
kommer med en främlingsfi-
entlig eftersmak, menar Kari
Helene Partapuoli på Antirasis-
tisk Senter i Norge. Frem-
skrittspartiet gick framåt i
valet, stärkte positionen som
Norges andra största parti och
fortsätter att skärpa tonen mot
asylsökande och muslimer.

Det är ovanligt att en norsk rege-
ring håller sig kvar vid makten mer
än en mandatperiod. Men Arbei-
derpartiet, Sosialistisk venstreparti
och Senterpartiet lyckades alltså
med just det. Kari Helene Parta-
puoli på Antirasistisk Senter i
Norge är lättad över valsegern:

– Vi har i dag den stramaste
asylpolitik vi någonsin har haft,
och om Fremskrittspartiet och
Høyre hade bildat regering hade
det blivit ännu mycket värre. De
skulle inte ha följt internationella
konventioner.

Trots det är Norges invandrare,
asylsökande och muslimer knap-
past vinnare i valet, menar Parta-
puoli. Fremskrittspartiet gjorde
sitt bästa val någonsin och stärkte
sin position som Norges näst stör-
sta parti. En del av framgången
beror på att Fremskrittspartiet har
skärpt tonläget mot invandringen,
medan Arbeiderpartiet och de
andra stora partierna är rädda för
att ta debatten:

– Fremskrittspartiet har styrt
integrationsdebatten länge i
Norge.

Ett av de senaste främlingsfi-
entliga utspelen från Fremskritts-

partiets partiledare Siv Jensen kom
i förra veckan i en tv-debatt med
statsminister Jens Stoltenberg.

– Det vi ser i Oslo är en ström
av kriminella asylsökare som säljer
knark och våldtar tjejer utan
anledning, sade Jensen då.

ENLIGT KARI HELENE Partapuoli är det
ett bra exempel på att Siv Jensen
inte möter motstånd när hon kom-
mer med generella fördömanden
som inte baseras på fakta. Partier
som Vänsterpartier Rödt (som fick
1,3 procent av rösterna) och mindre
tidningar som Klassekampen synar
Siv Jensen och hennes parti. Men
de stora medierna ifrågasätter inte
nämnvärt och de stora partierna är
nu eniga med Fremskrittspartiet om
att det ska bli hårdare tag mot asyl-
sökande, menar Partapuoli.

– Att se asylsökande som krimi-
nella har blivit allmänt accepterat i
det norska samhället.

Asylprocessen i Norge kan ta
upp till tre år. Fremskrittspartiet
driver förslaget att den asylsö-
kande under denna tid ska vara
inlåst, och partiet vill också att de
som kommer till Norge utan id-
handlingar ska avvisas direkt.
Dessa förslag möts sällan med
argument om att de utgör brott
mot internationella konventioner.
Däremot föreslog Arbeiderpartiet
förra året ett 13-punktsprogram
för hårdare tag mot asylsökande.

ALEXANDER BENGTSSON, reporter på
tidskriften Expo, menar att de nor-
diska främlingsfientliga partiernas
framgångar stärker varandra. Sveri-
gedemokraternas självförtroende
tycks ha vuxit de senaste måna-

derna, i takt med Dansk Folkepar-
tis framgångar i EU-valet, och
Fremskrittspartiets i Norge. Men
Sverigedemokraterna och Frem-
skrittspartiet skiljer sig åt, och kom-
mer ur olika traditioner. Frem-
skrittspartiet har fått sin näring
framför allt från missnöjesrörelsen
mot den norska skattepolitiken.

– Det har handlat mer om eko-
nomisk politik. Det är främst med
Siv Jensen partiet har tagit ytterli-
gare ett steg mot det antimuslim-
ska och främlingsfientliga, säger
Bengtsson.

KRAVEN PÅ HÅRDA TAG mot asylsö-
kande, invandrare och muslimer är
alltså ett av många av Fremskritts-
partiets vapen. På så sätt skiljer de
sig från Sverigedemokraterna som
kommer från den nationella
rörelsen ”sprunget ur gamla rasis-
ter och nassar”, enligt Bengtsson.

– För SD är invandringsfrågan
den som är existensberättigande.
Det andra är mest kosmetika.

Det närmaste man kommer en
svensk motsvarighet är i stället Ny
demokrati. Men till skillnad från
Ny demokrati har Fremskrittspar-
tiet varit en faktor att räkna med i
norsk politik sedan 1990-talet.

– De har ett inflytande över
invandringsdebatten, men inte alls
på samma sätt som Dansk Folke-
parti som har blivit som en kataly-
sator i dansk politik. Fremskritts-
partiet har blivit så stora att de kan
göra lite som de vill. Men de
möter ändå ett betydligt hårdare
motstånd från de etablerade parti-
erna, säger Bengtsson.
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Självmordsvåg på arbetsplatser
DET FRANSKA FÖRETAGET FRANCE TELECOM landets största koncern inom
telekommunikation, har drabbats av en självmordsvåg bland de
anställda. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Under de senaste 18
månaderna har 23 personer ur personalen tagit sina liv, vilket fack-
föreningar delvis skyller på uppsägningar och omstruktureringar
inom företaget. Det senaste fallet var en 32-årig kvinna, som i fre-
dags kastade sig ut från ett kontorsfönster på fjärde våningen. Fran-
cois Chereque, ordförande för den franska fackföreningen CFDT,
har uppmanat France Telecom att avbryta den pågående omstruk-
tureringen och sade att självmorden handlade om något annat än
”personliga tragedier”. 

– Vi vet att självmord alltid följer på svåra personliga problem,
men när de utförs på arbetsplatsen är det en signal om att proble-
men hör dit, sade Chereque till fransk tv. 

Företagsledningen samlades på måndagen för ett krismöte i frågan. 

Fackliga gripanden i Zimbabwe
TRE FACKLIGA AKTIVISTER GREPS I LÖRDAGS under en minnesmarsch i
Zimbabwes huvudstad Harare. Marschen arrangerades av Zimbab-
we Congress of Trade Unions, ZCTU, för att uppmärksamma att
flera av deras ledare och medlemmar för tre år sedan utsattes för
misshandel av zimbabwisk polis. Trots att det finns domstolsbelsut
på att marschen var laglig, gick polis till attack mot folkmassan. De
tre som greps släpptes senare utan några formella anklagelser. Den
internationella fackföreningsfederationen ITUC har protesterat
mot händelserna och krävt att president Robert Mugabe ska vidta
åtgärder för att garantera respekten för fackliga rättigheter. 

Bagare vill ta över Bronx-fabrik 
136 ARBETARE PÅ KAKFABRIKEN Stella D’Oro i Bronx i New York, USA,
ser ut att bli av med sina jobb. Det var i förra veckan som beskedet
nådde arbetarna om att försäljningen av företaget var klar och att
verksamheten ska flytta till Ohio. Solidaritetsgruppen Stella D’Oro
Solidarity planerar nu flera protester. Dessutom diskuteras möjlighe-
ten att arbetarna själva tar över verksamheten genom att bilda ett
kooperativ, alternativt att gruppen ska jobba för att staden expropri-
erar fabriken och låta arbetarna driva den, skriver den fackliga hem-
sidan Labornotes. Samma dag som arbetsstyrkan kom tillbaka till
arbetsplatsen efter en elva månader lång facklig konflikt, som bage-
rifacket BCTGM:s lokalavdelning 50 vann, meddelade arbetsgivaren
Brynwood Partners att företaget skulle säljas inom 90 dagar. 

Få deltog i 
generalstrejk 
i Bangladesh
DEN GENERALSTREJK som Kommit-
tén till försvar för olja, gas,
mineraler, kraft och hamnar i
Bangladesh kallat till i måndags
blev inte så effektiv som arran-
görerna hoppats på. Enligt tid-
ningen The Daily Star flöt Dha-
kas arbetsliv och trafik på utan
större störningar. Syftet med
generalstrejken – den första i
landet sedan 2006 – var att sätta
press på regeringen i frågan om

utländsk inblandning i utvin-
ningen av landets naturresurser
(se Arbetaren 37/2009).  Tidigt
på morgonen demonstrerade
flera hundra av kommitténs
anhängare. Med banderoller och
utrullad taggtråd försökte de
hindra trafiken vid centrala plat-
ser i staden, dock utan större
framgång. Att regeringen i lan-
det tar kritikerna på allvar vittnar
det stora uppbådet av polis och
säkerhetsstyrkor på: närmare 
2 000 poliser hade kallats in för
att förhindra oroligheter.
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Den nya norska regeringen vågar inte ta debatten

Facket i världen

Bagarna på Stella D’Oro är intresserade av att starta kooperativ.
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