
Hur det än går i det tyska valet
till förbundsdagen på söndag
kommer förbundskanslern även
i fortsättningen heta Angela
Merkel. 

Detta trots stora framgångar
för vänsterpartiet Die Linke.

Angela Merkel leder det stora 
kristdemokratiska partiet CDU,
som väntas få omkring 35 procent
av rösterna. Det högerliberala par-
tiet FDP ligger i opinionsmät-
ningarna på omkring 14 procent,
och partiet har avvisat alla andra
koalitionspartner än CDU. Valets
stora fråga är om högerpartierna
kommer att kunna bilda egen
majoritetsregering.

Det socialdemokratiska partiet
SPD, som den gångna mandatpe-
rioden har regerat tillsammans
med CDU i en ”stor koalition”,
har spurtat de senaste veckorna
och väntas få cirka 25 procent av
rösterna. Vänsterpartiet Die Linke
ligger på drygt tio procent, och det
gäller även De gröna. Men även
om de röd-gröna skulle få egen
majoritet vägrar SPD att sätta sig i
en regering med Die Linke, samti-
digt som De gröna har avvisat en
koalition med högerpartierna.
Därmed är det enda återstående
alternativet i så fall en fortsatt stor
koalition – med Angela Merkel
som förbundskansler.

Valrörelsen utspelar sig i en
djup ekonomisk kris som det dock
har varit förvånansvärt tyst om.
Enligt tidningen Wirtshaftswoche

kommer ”tyskarna att vakna upp i
ett annat land” morgonen efter
valet, då alla måste tala om vad
ingen talade om innan valet: ”om
152 miljarder Euro i skattebortfall,
om 320 miljarder i nya skulder, om
läckor i socialförsäkringssystemet,
om 90 000 hotade jobb i bilindus-
trin, om 180 000 hotade jobb i
finansbranschen, totalt snart fyra
till fem miljoner arbetslösa”. Då
inträder ”de bittra sanningarnas
höst”, enligt tidningen.

EN BIDRAGANDE ORSAK till att den
ekonomiska krisen inte diskuteras
före valet är en informell pakt
mellan tyska storföretag som nyli-
gen avslöjades av Financial Times.
För att stödja Merkel och för att
undvika att göra arbetslösheten till
en valfråga har företagen kommit
överens om att inte genomföra
några stora uppsägningar innan
valet. En fråga som blivit het i val-
rörelsens slutskede gäller de 4 200

tyska soldaterna i Isaf-styrkan i
Afghanistan. I början av september
dödades uppemot 135 afghaner
efter att talibaner kapat två tankbilar
och kört fast i en sandbank. Den
tyske militärbefälhavaren begärde
en flygattack mot tankbilarna, som
vid det laget lockat till sig mängder
av civila afghaner. Attacken kritise-
rades starkt från internationellt håll,
och enligt opinionsundersökningar
vill nu nära hälften av tyskarna ome-
delbart avsluta landets militärinsats i
Afghanistan. Att 35 tyska soldater
hittills har dödats under insatsen
bidrar också till missnöjet.

Frågan har gynnat vänster-
partiet Die Linke, som ensamt dri-
ver frågan om trupptillbakadra-
gande. Efter att västra Tyskland
under hela efterkrigstiden saknat
ett parti till vänster om socialdemo-
kraterana i förbundsdagen är fram-
gången för Die Linke, som ser ut
att få 11–12 procent av rösterna,
närmast sensationell. Partiet bil-
dades 2007 genom en sammanslag-
ning av PDS, som främst varit
baserat i östra Tyskland och som
härrör från DDR:s statsbärande
parti, samt WASG, som bestod av
missnöjda socialdemokrater och
fackligt engagerade i främst västra
Tyskland.

Partiet leds av Lothar Bisky, tidi-
gare ordförande för PDS, och
Oskar Lafontaine, som bland annat
varit finansminister i en rödgrön
regering innan han lämnade PDS.
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Företag skjuter upp varsel för att stödja Merkel 

Facket i världen

Vänsterpartiet Die Linke väntas få
dryga tio procent i valet.
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Bojkott av bosättarvaror
DEN BRITTISKA CENTRALORGANISATIONEN Trades Union Congress,
TUC, har fattat beslut om en bojkott av israeliska varor med
ursprung från bosättningar. Syftet är att sätta press på Israel att
upphöra med ockupationen av palestinskt territorium och att riva
både bosättningar och muren på Västbanken. Som en följd av vin-
terns attacker mot Gaza uppmanar TUC Storbritanniens regering
att fördöma Israels offensiv och blockad, att frysa vapenhandeln
med Israel, att på EU-nivå söka få till stånd ett importförbud mot
varor från bosättningar samt att häva Associationsavtalet som ger
Israel fördelaktiga handelsmöjligheter med EU. TUC skriver i ett
uttalande att fred och stabilitet i Mellanöstern endast kan åstad-
kommas genom att en suverän, självständig och demokratisk pales-
tinsk stat lever sida vid sida med Israel.

Minister träffar Vestas-arbetare
ED MILIBAND, STORBRITANNIENS energi- och klimatförändringsminister,
har nu gått med på att träffa en delegation från Isle of Wight för att
diskutera framtiden för vindkraftsfabriken Vestas, rapporterar Isle
of Wights lokaltidning County Press. Drygt 20 arbetare inledde en
ockupation av fabriken i juli i protest mot att Vestas lade ned fabri-
ken för att flytta produktionen till USA där efterfrågan uppges vara
större. Sedan ockupanterna utrymdes i början på augusti har de
blockerat tillgången till de dyrbara vingarna, vilket försvårar Vestas
transporter till USA. Ockupationen fick snabbt ett brett internatio-
nellt stöd från klimataktivister och fackföreningar. Förra torsdagen
hölls en nationell aktionsdag. Kravet är att den brittiska regeringen
nationaliserar fabriken och för att på så sätt visa att den menar all-
var med utlovade storsatsningar på förnybar energi.

Te-arbetare kräver högre lön
ARBETARNA PÅ SRI LANKAS TEPLANTAGER kräver att deras löner höjs från
nuvarande 18 kronor till 30 kronor om dagen. Hittills har dock
teindustrins företrädare vägrat att gå med på kraven. Löneförhand-
lingarna mellan plantagearbetarna och arbetsgivarna har pågått i
flera månader, men bröt nyligen samman. 

– Vi har inte lyckats nå fram till ett avtal, säger O A Ramiah,
generalsekreterare för fackföreningen JPTUC. 

Ramiah företräder en av tre fackföreningar som gemensamt för-
handlar med arbetsgivarföreningen EFC, vars stora producenter
står för ungefär 40 procent av Sri Lankas teproduktion. Bakom den
övriga teproduktionen står flera tusen små företag eller enskilda
odlare med småskaliga odlingar. De tre fackföreningarna företräder
ungefär hälften av landets organiserade plantagearbetare.
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Arbetare i
Trinidad ställer
ultimatum
ARBETARE VID Trinidad Genera-
tion Unlimiteds kraftverk har
gett sina chefer ett ultimatum
– återanställ alla eller ingen,
rapporterar tidningen Trinidad
Express. Det var i förra veckan
som fler än 300 anställda fick
besked om uppsägning, varpå
uppgifter började komma om
att en del av dem skulle
komma att återanställas.

– Det är bara rykten, inga
garantier och jag är säker på att
de skulle välja och vraka bland
oss, säger kranföraren Akeel
Francis.

Enligt arbetsgivaren sker
uppsägningen för att arbetare
ska ha deltagit i olagliga strej-
ker, medan Francis hävdar att
det rörde sig om en lockout. 

Detta ska ha skett som en
reaktion på att anställda påpe-
kat säkerhetsbrister på verket.

Plantagarbetarna vill ha 30 kronor om dagen.
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