Initierat 5

Arbetaren Zenit 4/2010

anhöriga

Facket i världen
Seger för algeriska stålarbetare
ARBETARNA PÅ Arcelor Mittals stålverk i Algeriet (se Arbetaren Zenit
3/2010) har fått igenom sina krav på att rädda de 320 jobb som riskerade att försvinna när företaget hotade att lägga ner kokstillverkningen vid fabriken. Nio dagars strejk gav alltså resultat och generalsekreteraren för stålverkets fackförening, Smain Kouadria, säger
till nyhetsbyrån Reuters att den algeriska regeringen har lovat att
skjuta till pengar för en renovering av koksverket.

FYRA ARBETARE har
förts till sjukhus efter
en hungerstrejk som
påbörjades förra tisdagen i Turkiets
huvudstad Ankara.
Det var arbetare vid
det tidigare statligt
ägda alkohol- och
tobaksföretaget Tekel
som hungerstrejkade
mot privatiseringen
av företaget. Protesterna mot privatiseTurkiska arbetare strejkar mot privatisering.
ringen av Tekel har
pågått i över en månad och ﬂera tusen arbetare har demonstrerat.
Hungerstrejken hölls utanför den turkiska centralorganisationen
Türk-is kontor i centrala Ankara.

Amerikansk protest i Paris
vid det franska multinationella serviceföretaget Sodexo har ﬂugit till Paris för att protestera mot företagets personalpolitik, som man menar utnyttjar den svåra situation som ﬂera
fackföreningar i USA beﬁnner sig i. Det är facket för serviceanställda, Service Employees International Union, SEIU, som har gjort
det möjligt för några av fackets över två miljoner medlemmar att
åka till Paris för att protestera. Enligt Mitch Ackerman från SEIU
är de Sodexoanställdas löner i USA så dåliga att ﬂera tvingas söka
hjälp från sociala myndigheter och många har också tvingats ta
hjälp av organisationer som delar ut mat till fattiga. 14 procent av
de anställda vid Sodexo i USA är facklig anslutna. Enligt Mitch
Ackerman har intresset för SEIU ökat den senaste tiden, men
många oroar sig över att förlora jobbet om de går med i facket.

AMERIKANSKA ARBETARE

sjuka har sjunkt med 90 procent sedan 1990-talet. Mycket av anhörigvården sker nu som obetalt hemarbete.

Färre strejkdagar 2009
tillstånd” är detta ohållbart.
Tack och lov finns det i Stockholm, Göteborg och Malmö
ideella krafter som erbjuder
vård för dessa grupper, säger
Gunvor G Ericsson till Arbetaren Zenit.
MED 26 andra
organisationer gick Läkare i
världen i december 2009 (se
Arbetaren 51/2009) ut med ett
eget direktiv för att skynda på
den utlovade utredningen.
– Den här utvecklingen
betyder ökad press för redan
utsatta människor. En komplikationsfri förlossning kostar
till exempel 20 000 kronor och
det är pengar som inte ﬁnns för
de kvinnor som behöver. Det
vi vill få till är en lagändring så
att tillgången till hälso- och
sjukvård till slut blir en mänsklig rättighet även i Sverige,
säger Christina Lidén, verksamhetsansvarig på Läkare i
världen.
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Städares villkor och uteblivna löner för byggarbetare.
Om det handlade några av de
syndikalistiska konfliktvarsel
som lades förra året, som
dock minskade jämfört med
året innan.
Det framgår av siffror från
Medlingsinstitutets som
Arbetaren Zenit har tagit
del av.

Enligt Medlingsinstitutet lades
45 syndikalistiska konfliktvarsel
under 2009, vilket är en minskning
från 55 varsel under 2008.
– Även om detta är en minskning har vi höjt vår stridberedskap sedan 2006. Därefter har
antalet varsel om konfliktåtgärder
legat relativt stabilt. Den höjda
beredskapen beror främst på att
den lokala aktiviteten har fått en
nystart och att vi har arbetat med
att få tillbaka eldsjälar. Sådant
sprider sig som ringar på vattnet.
En annan orsak är att SAC Syndikalisterna centralt har omorganiserats under 2006 vilket har lett
till mer utrymme för lokala initiativ, säger den tidigare förhandlingssekreteraren Erik Mägi till
Arbetaren Zenit.
De varsel som lades av syndika-

lister handlade under 2009 bland
annat om städarnas arbetsvillkor
på restaurangen och nattklubben
Berns och om byggnadsarbetarnas
uteblivna löner på hotellet Grand
Residence i Åre.
Under 2009 uppgick det totala
antalet strejkdagar på den svenska
arbetsmarknaden till 1 560 vilket
är en markant minskning från
106 760 strejkdagar under 2008.
Den drastiska minskningen förklaras av att 2009 inte var något
avtalsår och att 2008 var året då
sjuksköterskorna strejkade. Bara
Vårdförbundets konflikt under
våren 2008 medförde 95 000
strejkdagar.

Fortsatt strejk i Sydafrika

Blockad mot
bilfabrik

Företag vill
knäcka fack

AV DE STREJKER som genomfördes under 2009 faller en tredjedel under kategorin olovliga, till
skillnad från 2008 då inga sådana
strejker förekom. De olovliga
strejkerna innefattar inte SAC
eller Hamnarbetarförbundet då
de inte har kollektivavtal med
fredsplikt. Bland annat sopåkarna i Stockholm samt arbetarna på Systembolagets lager,
Lagena, genomförde förra året
vilda strejker.

BELGISKA BILARBETARE sätter Opel
i Antwerpen i blockad sedan
ägaren General Motors beslutat
att stänga fabriken senare i år.
2 600 personer mister därmed
sina jobb och det är ett hårt
slag mot hela Belgien som
redan har drabbats svårt av
ﬁnanskrisen.
General Motors säger att de
lägger ner verksamheten vid
fabriken på grund av att allt
färre Opelbilar har sålts de
senaste åren.

DET BRASILIANSKÄGDA gruvföretaget i Sudbury i östra Kanada
försöker knäcka facket efter den
senaste tidens strejk, hävdar
ﬂera källor som American
Metal Market Daily har talat
med. United Steelworkers
Union har strejkat i sex månader sedan parterna inte kommit
överens om bland annat det
bonussystem facket vill ha för
arbetarna, som är knutet till
priset på nickel. Företaget har
hotat att lägga ner all verksamhet om inte strejken upphör.
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3 000 arbetare vid SAB Miller ABI i Sydafrika har
gått in på sin andra månad. Facket Food and Allied Worker’s
Union, FAWU, kräver att de anställda ska få en lönehöjning på 9,5
procent samt en rättvis övertidsersättning då de arbetar på lördagar.
Hittills har arbetsgivaren inte gått med på några krav utan har i
stället kallat in strejkbrytare som skött arbetet vid den berörda
fabriken. De strejkande arbetarna har fått stort stöd från andra
anställda inom samma företag, som bland annat planerar att
genomföra en sympatistrejk.
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Hungerstrejkande till sjukhus

