Specialnummer Knegare i Katalonien

OBEROENDE ARBETARTIDNING FÖR SLAKTHUSOMRÅDET # 5. 2015
Inifrån en styckningsanläggning i Ir la carnica

Ruin från en gladiatorarena i Tarragona

Pedro, invald i Panricos fabrikskommitte
och som fortfarande jobbar kvar


Strejkare i Panrico
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Det här är den första tidningen
som är skriven och publicerad
av arbetare själva här i
Slakthusområdet.
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Vi är ett antal personer som jobbar på olika företag,
tjejer och killar, med olika bakgrunder och livs
erfarenheter, som valt att gå samman och skriva
den här tidningen.
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Det vi har gemensamt är att vi ser behovet av en
arena för oss charkuteriarbetare att kunna öppna
upp för diskussion och dela med oss av åsikter och
problem, som inte bara rör våra egna fabriker, utan
området i stort. Frågor som berör oss alla och som
bara kan föras upp i ljuset om vi som jobbar på oli
ka arbetsplatser knyts närmare varandra. Den här
tidningen är ett försök till det. Vi inser nämligen att
flera av de problem som finns på våra jobb inte kan
lösas genom samtal med cheferna, utan kräver en
bredare organisering och nya metoder där vi själva
jobbar fram positiva sätt att lösa dessa på, utifrån
våra egna förutsättningar.
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Den här tidningen är en partipolitiskt obunden
klassröst, som är till för att stärka oss som kollektiv
gentemot arbetsgivarna. Vi kommer därför också
att belysa frågor om jämlikhet och jämställdhet,
inte som en moralisk pekpinne, utan snarare utifrån
övertygelsen om att rasism och sexism enbart tjänar
cheferna genom att hålla oss arbetare splittrade.
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För att den här tidningen ska bli en röst för oss som
arbetar i Slakthusområdet så krävs det att fler som
jobbar här deltar (dock inte tjänstemän, arbets
ledare eller arbetsgivare, dessa får använda sig av
sina egna kanaler). Vi kommer ta in insändare och
debattartiklar som skickas till vår mail:
vaccslappet@gmail.com. Man kan skriva om vad
som helst relaterat till jobb, saker rörande området
i stort eller inlägg i en pågående samhällsdebatt.
Rent rasistiska, homofobiska eller kvinnofientliga
texter kommer vi dock ta oss friheten att sålla bort
omgående.
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Namnet Vaccsläppet är temporärt och vi är öppna
för förslag och åsikter, så skriv!
Till sist vill vi nämna att anledningen till att ingen
går ut med sina riktiga namn i tidningen är för att
vissa av oss kan jobba under osäkra anställnings
villkor eller inte vill att cheferna ska veta om vår
inblandning, därför skrivs alla artiklar under
pseudonym.
Med vänlig hälsning,
Vaccsläppets redaktion
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VACCSLÄPPET
BEHÖVER
DIN HJÄLP
med att nå ut med tidningen till alla
arbetsplatser i Slakthusområdet.
Vill du vara med och sprida den?
Bli distributör idag!



Maila vaccslappet@gmail.com för
mer information.



VAD HAR
HÄNT?



kämpa mot attacker, inte bara ifrån arbetsgivarna, utan
många gånger även mot sina egna fackliga organisatio
ner. Intervjuer och reportage om detta går att läsa om i
var sitt uppslag.

I det här specialnumret av Vaccsläppet kommer vi att be
rätta om den studieresa till Katalonien som medlemmar
ur redaktionen och Knegarkampanjen gjorde tillsammans
under vecka 40. Målet med resan var att träffa andra ar
betarkollektiv inom framför allt livsmedelsbranschen, för
att höra hur regeringens och näringslivets offensiv mot
arbetsrätten och arbetarklassens villkor i allmänhet, ta
git sig uttryck i och med den ekonomiska krisens inträde.
Vi slogs även av den kaotiska partipolitiska situation som
uppenbarat sig i landet. Årtionden av tidigare dolda kor
ruptionshärvor, förskingringar och outredda systemtrau
man från Francotiden har nu bubblat upp till ytan, med
ett utbrett politikerförakt spritt bland befolkningen som
resultat. Med detta som bakgrund kunde vi orientera oss
i det politiska landskap som skapades i och med det Ka
talanska regionvalet som hölls under samma tid vi befann
oss i landet, där vi även agerade valobservatörer. En mer
utförlig artikel om valet och den inre essensen av de frik
tioner och motsättningar som finns mellan de olika politis
ka lägren, går att läsa om längre fram i tidningen.

Slutligen gjorde vi en intervju med Demetrio López. Han
jobbar som lagerarbetare för IKEA i Tarragona. Tillsam
mans med hundratals andra arbetare har han fått erfara
hur regeringen, genom att damma av antifackliga lag
paragrafer sedan diktaturen, kunnat döma strejkande
till miljontals kronor i skadestånd och flera års fängelse
(straffen går att likställa med vad du får om du mördat
någon i Sverige) för den oskyldiga handlingen att ha gått
strejkvakt. Det är lätt att se på situationen i Spanien som
helhet, som något väldigt undantagsmässigt och olikt det
vi är vana vid i Sverige. Men trots olika kulturer och histo
riska erfarenheter, bör vi ändå ta i beaktning att kapitalet
och marknaden i och med globaliseringen, inte längre har
några landgränser och många av de angrepp vi skriver
om i det här numret går även att se tecken på i Sverige.
Frågan vi måste ställa oss blir följaktligen: Hur bör vi or
ganisera oss och vilka lärdomar kan vi ta till oss nu, för att
inte stå handfallna när krisen kommer till Sverige?

Som ett direkt resultat av den politiska och ekonomiska
krisen, utbröt nyligen en våg av arbetarprotester i landet
med strejker vars omfattning och hållbarhet inte har setts
på 40 år. Våra spanska kollegor inom köttbranschen och
livsmedelsarbetare på munkfabriken Panrico har behövt

Redaktionen
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LARSBODA;
DE TROR INTE LÄNGRE PÅ
POLITIKERNAS PLANER
I Vaccsläppet nr 4 rapporterades
om att kommunen nu tagit fram
ett inriktningsdokument för det
nya slatkhusområdet i Larsboda. Det skulle behandlas i olika
nämnder inför det kommande
beslutet i kommunfullmäktige.
Redaktionen gjorde efter det flera
försök att få närvara på nämndmötena och få lyssna på debatten
och prata med beslutsfattarna,
men fick bara svaret att de inte
var öppna för ”allmänheten”.
Efter det beslöt Knegarkampanjen att skicka ett öppet brev till
nämndpolitikerna och höjdarna
i stadshuset för att få svar på
frågor och ställa centrala krav.
Dessa var:
•
En redig och förståelig
redogörelse för vad som sker
med flytten och om inflyttningsdatumet står kvar.
•
Information om vilka företag som ingår skall redovisas.
•
Att fackklubbarna i Slakthusområdet skall bli remissinstans för frågor rörande slakthusflytten.
•
Att möjligheterna till ett
Arbetarnas Hus i området utreds.
Vi ser behov av ett eget utrymme
för oss som jobbar i området för
möten, träning, sociala aktiviteter med mera. Det som behövs är
att vi kan komma fram med en
finansieringsplan och medgör-

lighet från politikernas sida. Som
det ser ut nu finns det ingen möjlighet att diskutera dessa frågor
för oss utan det är överlämnat till
gruppen av politiker, chefer och
tjänstemän.
Den enda politikern som svarade var en miljöpartist som tyckte
brevet var bra och föreslog att vi
skulle skicka det vidare till tjänstemännen inför hanteringen i
kommunfullmäktige. Men de ansvariga borgarråden har inte ens
bekräftat att de fått brevet eller
skrivit något om vad de ska göra
med det.
De offentliga protokollen från
nämndmötena visar i alla fall att
inriktningsbeslutet antogs utan
invändningar, så nu är det fritt
fram för kommunfullmäktige att
klubba det.
Men om det leder till någon
handling är väl mer tveksamt.
När Vaccsläppets försäljare träffade företagsfolk i området förra
månaden, kunde de berätta att de
kände till att flera företag planerar att stanna i gamla området i
minst fem år till och att de inte
längre tror på politikernas planer
som bara handlar om miljonrullning till utredningar. Så knegarkampanjens krav verkar i högsta
grad relevanta och rimliga! Öppna processen för dem den berör!
Annika
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Besök i katalanska
Slakthusområdet
Isla carnica är en av
Spaniens motsvarigheter till Slakthusområdet i Stockholm, fast i
betydligt större skala.
Här centraliseras all
köttproduktion i Katalonien till ett område
bestående av fyra stora
slakterier med mindre
styckningsanläggningar kopplade till sig, där
den huvudsakliga industrin baseras på fläskkött.
Grisarna slaktas här i området och därefter exporteras 80 % av produktionen
till bland annat Tyskland, Holland och
Danmark. Där grovstyckas grishalvorna för att därefter säljas vidare till
inhemska köttföretag eller som export
till andra delar av Europa (kanske även
till Slakthusområdet?) för finstyckning
och förädling. Vaccsläppsredaktionen fick under besöket i Vic, staden
där köttområdet är placerat, gå på en
rundtur inne i ett av områdets näst
största slakterier (Matadero frigorifico
de Osona) som fram tills nyligen även
räknades som det största i Europa. Här
slaktas mellan 15-20 000 grisar per
dag (700 i timmen, en gris var sjätte
sekund). Därefter gjordes en intervju
med den fackliga representant ifrån
UGT som ansågs ha mycket kunskap
om arbetsförhållandena i området,

samt om hur industrin påverkats av
den ekonomiska krisen.
Kan du ge oss en översiktlig beskrivning av arbetsförhållandena i området
och berätta vilka frågor ni tampas med
som fackligt aktiva?
- Ungefär 20 % av Vics befolkning arbetar inom livsmedelsindustrin och
den stora majoriteten anställda kommer
ifrån länder så som Marocko, Nigeria,
Senegal och Ghana. Arbetsuppgifterna
är enkla och väldigt monotona, vilket
innebär att de flesta inte klarar av att
arbeta längre än tio år innan arbetsskadorna blir för stora. Industrin här är
inte fokuserad på kvalitet och utveckling som man hade önskat, utan snarare på mervärdesproduktion och låga
priser, vilket tjänstemän på kommunen
gjort en utredning om, och detta medför givetvis många miljöproblem. Ett
sätt som detta tar sig uttryck i är genom
det högerextrema partiet ”Plattform för
Katalonien”, som vuxit mycket i staden
de senaste åren där skulden läggs över
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på de utländska arbetstagarna istället
för på de som driver företagen. En fråga
på tal om ägarförhållanden som irriterar både anställda och fackföreningar,
är att de största fabrikerna kontrolleras
av riskkapitalister i norra Europa, vilka givetvis inte själva behöver se eller
beröras av de konsekvenser som uppkommer. I området finns även mindre
företag som inriktar sig på småskalig
och ekologisk köttproduktion. Dessa är
antingen familjeföretag eller har ett litet
antal anställda.
Vilken inverkan har den ekonomiska
krisen haft på arbetsförhållandena?
- Den här branschen har klarat sig väldigt bra trots krisen, exempelvis har
inga avsked gjorts och omsättningen
har ökat otroligt mycket, medan nästan
alla andra branscher har fallit med nästan 15-20 %. Det vi däremot har märkt
är att företagen använder krisen för
att på olika sätt inskränka arbetsrätten
och förändra arbetsvillkoren. Detta har
gjorts genom att starta så kallade ”koo-

perativ” inom företagen, som ger sken
av att innebära medarbetarkontroll och
ökat inflytande för de anställda, men i
praktiken har detta lett till motsatsen.

DEN FACKLIGA MODELLEN I SPANIEN
En stor skillnad mellan fackligt arbete i Sverige
och Spanien är att de har flera olika fackförbund som konkurrerar och har olika politiska
och fackliga inriktningar. Eftersom de har
flera olika förbund så förhandlar inte facken
var för sig direkt med arbetsgivaren, utan det
sköts via en fabrikskommitté dit arbetarna får
rösta in representanter från de olika facken.
Det kommunistiska facket CCOO har flest
medlemmar och är störst i de flesta fabrikskommittéerna. Alla arbetare får rösta i valen
till fabrikskommittén, även de som inte är med
i något fack. Fabrikskommittéerna förhandlar och sluter lokala avtal med arbetsgivaren
ungefär som fackklubbarna gör i Sverige, men
en viktig skillnad är att man i Spanien har rätt
att strejka lokalt för att få till bättre avtal och
därför strejkas det betydligt mer i Spanien än
i Sverige. De spanska facken har mycket färre
medlemmar än de svenska. Ungefär 68 % av
arbetarna i Sverige är med i facket, mot ca
18 % i Spanien. Men i Spanien ökar andelen
medlemmar och i Sverige minskar den. Andra
stora fackförbund i Spanien är det Socialdemokratiskt dominerade UGT och anarkistiska
CGT.

Berätta mer om kooperativen, hur fungerar de?
- Det fungerar så att de etablerade företagen startar så kallade ”kooperativ”
under sig, där de splittrar upp arbetarkollektiven så att vissa får börja jobba inom de nya kooperativföretagen. I
dessa anställs arbetskraft som vare sig
kan prata spanska eller kan prata med
varandra (arbetarna ifrån Ghana pratar franska och arbetare ifrån Senegal
pratar engelska), vilket gör det väldigt
svårt att organisera dessa och därmed
har facken ingen representation inom
kooperativen. Dessa språkbarriärer och
att de anställda inte har någon kännedom om sina rättigheter gör att arbetsgivarna kan sänka lönerna, ta bort semestern, ge de anställda dåliga kontrakt
och öka arbetstempot.
Tillåter ni som fackförening och de anställda att detta sker? Har det inte uppstått några protester?
- Jo! När ett av slakterierna i området
försökte starta ett kooperativ inne i fabrikslokalerna rann bägaren över. De
ville att tarmhanteringen i en av byggnaderna skulle delas upp så att de anställda i ena halvan av rummet skulle
arbeta inom företaget och den andra
halvan inom kooperativet, med lägre
löner och sämre arbetsvillkor. Det enda
som skulle skilja dem åt var en tunn
vägg trots att de utförde samma arbetsuppgifter på båda sidor! De anställda
som jobbade med tarmhantering gick ut
i en fyra dagars strejk som till slut innebar att företaget fick dra tillbaka förslaget. Vissa ville dra strejken ännu längre
för att statuera ett exempel gentemot
företagsägarna, men många var rädda
för att bli av med jobbet och därmed avslutades strejken. När det gäller fackens
agerande förlorade UGT en rättegång
mot ett företag för tio år sedan när kooperativföreteelsen precis hade börjat
lanseras. Nu har vi istället anmält hela
industrin till arbetsinspektionen och
hoppas att det ska gå att få stopp på de
falska kooperativen på det sättet istället.

Vid första anblick kan den här modellen för
fackligt arbete verka mer representativt och
mindre stelbent än den svenska fackmodellen,
vilken totalt domineras av Socialdemokratin
och mer går att likna vid en byråkratisk koloss
än kamporganisation, men även den spanska
har sina nackdelar. Till exempel gör fenomenet att man inte behöver vara medlem för att
representera en fackförening i en kommitté
och att arbetsgivarna lätt får in sina medlöpare i fabrikskommittéerna. Dessutom lever de
etablerade facken av statsbidrag, vars summa
är beroende av hur många delegater de har i
kommittéerna, inte av hur många som faktiskt
är medlemmar.
El Minero

Lilla Haggan
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PANRICO
Strejken för mera deg
BAKGRUNDEN
Panricoarbetarna hade redan 2011 insett företagets planer på att försämra
arbetsvillkoren, då man skar ner 25% av
lönen och avskedade cirka 100 personer,
med fackens godkännande. Amerikanska riskkapitalbolaget Oak, som tidigare
varit inblandade i flera nedskärningar
och slakter av arbetarmotstånd, köpte
upp Panrico. Efter ett tag ville de säga
upp ytterligare 135 av de 210 anställda
och sänka lönerna för de som varit anställda i mer än 30 år till 1 000 euro (=
cirka 10 000 kr i månaden). Detta ledde till att det snart utbröt en strejk som
skulle vara i åtta månader och bli den
längsta sedan demokratins införande i
Spanien.
STREJKEN INLEDS
Panrico har flera fabriker i Spanien och
företagskommittéerna (fackklubbarna)
som väljs av de anställda, men som på
grund av diffusa valregler ofta styrs av
företagsledningen, hade kallats till huvudkontoret för att informeras om neddragningarna. Företagskommittéerna
övertalades då att inte vidta några åtgärder. Fabrikskommittén i Vallés hade
dock redan utlyst en strejk mellan 1316 oktober, men fackförbunden avlyste
strejken den 15:e för att istället sätta
igång förhandlingar. Då arbetarna inte
återvände till arbetet blev fabrikskommittén både strejkledare och företagets
springpojkar, medan fackledningarna
för UGT och CCOO fanns vid förhandlingsbordet om nedskärningar.
AKTIONER, STÖDKOMMITTÉ
OCH STREJKKASSA
Det sattes upp strejkvakt dygnet runt,
det slogs upp ett tält med information
för allmänheten och livsuppehållande
faciliteter för strejkvakterna. Det informerades om strejken på skolor, universitet, i kvarteren, samt i radio och tv.
Aktioner som utfördes var bland annat
att tömma varuhyllorna på Panricoprodukter och reklamera dem i kassorna.

De strejkande hade en stödkommitté
som anordnade flera stödmanifestationer, men tyvärr lyckades de inte att få
upp panricofrågan till den politiska nivå
som var nödvändig för att få ett rikstäckande stöd.
En motståndskassa startades för att finansiera strejken. Det såldes julgranar
och handarbeten, det bakades och man
hade insamlingar. Den 23:e april 2014
fick de till exempel in 15 000 € då de
sålde rosor och annat. Även andra fackföreningar hade insamlingar och solidaritetsmiddagar för de strejkande. De
hade strejkvaktskedjor för att förhindra
varorna från att komma ut ur fabrikerna och vid butikerna försökte de hindra
Panricos varor att komma in.
MÖTTES MED POLISVÅLD
Det uppstod skärmytslingar med polisen, vilket gjort att arbetare blivit åtalade och mist sitt arbete. Det värsta var
när de strejkande lurades till ett möte av
fabrikskommittén. Under mötet bröts
strömmen och de såg att företaget körde
in lastbilar i fabriken. När de strejkande
försökte ta sig ut för att stoppa bilarna
möttes de av polispatruller som misshandlade allihop. Efter detta förstod de
strejkande att de blivit lurade av strejkkommittén (fabrikskommittén), vilket
gjorde att de krävde att få in tre representanter i strejkkommittén, vilket de
fick. De fick även veta av det politiska
partiet CUP att det fanns en överenskommelse med företagsledningen.
INGET STÖD FRÅN
ETABLISSEMANGET
De etablerade partierna har bara visat
solidaritet för att vinna röster och inga
av de rikstäckande organisationerna,
varken fackförbund eller politiska partier, har försökt sprida frågan nationellt.
Regionsparlamentet, som styrs av Arturo Mas, vars bror har en ledande ställning i Panrico, har sprungit företagets
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ärenden och regionens polisstyrka har
hjälpt till att forsla ut produkter ur fabrikslokalerna. Företaget har dragit de
strejkande inför domstol och anklagat
dem för illegal strejk, samt krävt dem
på fem miljoner euro. CCOO har bara
en gång under dessa åtta månader kallat
till protestmöte och inget av de protestmöten som de strejkande har genomfört, har stöttats av CCOO. Det har även
framkommit att det gått ut instruktioner till deras avdelningar att de inte ska
hjälpa till med att stödja strejkkassan.
NEDERLAG
De strejkande försökte ta kontakt med
andra grupper som låg i konflikt med
företagen för att komma ur isoleringen från UGT och CCOO, men fick ingen hjälp med att sprida strejken till de
andra panricofabrikerna. Istället fick de
använda andra kanaler och man lyckades inte bygga upp den samordning som
hade krävts för att vinna konflikten.
På de andra fabrikerna fick de jobba
över och använda sig av underentreprenörer med fackets goda minne. Facket
förhandlade fram ett bud om att företaget skulle dra tillbaka anklagelserna
mot de strejkande i utbyte mot att de
gick tillbaka till arbetet, samt att antalet
uppsagda skulle reduceras något. Budet
godtogs inte av de strejkande. I maj kom
ett slutbud. Domstolen beslutade att
nedskärningen skulle genomföras och
att företaget skulle få förmånliga krediter på åtta miljoner euro. I juni 2014
hölls ett möte där en majoritet av arbetarna röstade för att avbryta strejken
och återgå till arbetet. Resultatet blev
att företaget genomförde sina planerade personalminskningar. Strejken avbröts 13 juni 2014. Anklagelserna mot
de strejkande ligger kvar, men har ännu
inte gått till rättegång.
Matarife

Politiska rättegångar
mot strejkande
arbetare
Under en av flera intensiva dagar i Spanien
åker vi från Vaccsläppet, tillsammans med
några från Knegarkampanjen, till staden Tarragona, som ligger nån
timme från Barcelona.
Där ska vi möta några
fackligt aktiva, vilka
ska berätta mer för oss
om de politiska rättegångar som väntar där
mot fackliga.

Vi blir uppmötta på centralstationen och
först visade runt bland gamla ruiner av
det som en gång var huvudstaden i den
regionen av Romarriket, vilket märks
klart på arkitekturen och omgivningen.
De visar oss en gammal amfiteater där
de haft gladiatorspel och en hästlöpningsbana som underhöll folket på den
tiden. Dagens sportande är mindre våldsamma, men fortfarande väl så farliga,
då hårt rivaliserande lag tävlar med
varandra genom att bygga mänskliga
torn så högt som möjligt och med ett
barn på toppen. Detta tornbyggande är
en av Kataloniens största sporter – efter
fotbollen så klart.

STATUERA EXEMPEL
Frågan om de som nu väntar rättegång,
eller los 300 som den kallas här, har
inte fått någon medial uppmärksamhet
i Sverige. I Spanien har medierna försökt svartmåla fackliga som strejkat
som aggressiva och våldsamma. Framför allt har man gått hårt åt åtta stycken
från företaget Airbus. De riskerar nu
ett maxstraff på åtta års fängelse för att
ha deltagit i en strejkvaktskedja. Airbus
avtal är styrande för andra avtal och
därför ville arbetsgivarna statuera ett
exempel genom att knäcka deras strejk.
Samtidigt ser makthavarna det som en
möjlighet, att visa för andra arbetare
som vill gå till strid, att det kan kosta en
dyrt. Så de har många mot sig, men som
skydd har de solidariteten dem emellan
och med andra arbetare i landet och internationellt.
STREJKLAG FRÅN DIKTATURTIDEN
Det som ligger till grunden för dessa
väntande åtal, är en lag som finns kvar
från francotiden i Spanien. Den ger ar-

Efter den guidade turen kommer vi till
UGT:s lokala kontor i Tarragona. UGT
är den största fackföreningen i Spanien
och domineras av socialdemokrater. Väl
där får vi träffa fackliga representanter
för UGT och en av advokaterna runt fallet för de 300 som riskerar långa fängelsestraff för fackligt agerande, Miguel
González Mendoza.
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betare rätt att strejka, men inte att hindra någon att arbeta. Lagen är ganska
diffus, men används för att hindra strejkande att sätta upp strejkvaktskedjor.
Lagen har inte använts sedan Francos
död tills runt år 2011, då premiärminister Rajoy återaktivera den. Runt den tiden bubblade Spanien av protester mot
nedskärningar och arbetslöshet, i kölvattnet av den finansiella krisen 2008
och den bostadsmarknadskollapsnsom
slängt ut hundratusentals familjer på
gatan. Anti-strejklagarna blev ett sätt
för regeringen att kontra denna rörelse.
STÖDKOMMITTÉ OCH
INTERNATIONELL SOLIDARITET
Miguel berättar att när de började nysta
i frågan så upptäckte de att det inte var
300 det handlade om, vilket man trott
från början, utan runt 600. 320 av dessa
var medlemmar i UGT och de resterande var antingen medlemmar i CCOO,
anarkisternas CGT eller icke-fackligt
anslutna. Enligt Miguel så har facken
enbart hjälpt ett fåtal, men inte tagit

frågan i sin helhet. Därför har det skapats en kommitté till försvar av arbetarna och mot politisk repression. Den
20 november ska folk från hela världen
samlas i Madrid för att sätta upp en
internationell kommitté för att sprida
kampanjen utanför spanska gränsen.
FLERA SEGRAR
Vårt besök i Tarragona sammanfaller
med en hel rad legala segrar. Till exempel hade arbetsgivarna precis dragit
tillbaka anklagelserna mot de strejkande arbetarna på traktorfabriken John
Deere och Acerolarbetarna hade fått
reda på att de inte kommer få fängelse,
utan enbart behöva betala skadestånd.
Det är också en stor dag för Demetrio
López som vi fick äran att träffa. När
han kommer så berättade Miguel att
alla som känner Demetrio vet att han
inte är det minsta aggressivt lagd, som
åklagarna hade menat, utan genomsnäll
och trevlig. Tolken, som också verkar
känna honom väl, översätter detta till
att han är som en teddybjörn. Om det
stämmer för stå för honom, men det vi
möter är i alla fall en väldigt sympatisk
knegare, som fått möta rättsväsendets
mörka sida och vunnit.
DEMETRIO TOG STRID
MOT ORÄTTVISAN
Allt började med generalstrejken den
24 mars 2013, en strejk som slog ut
90 % av logistiksektorn, som Demetrio
jobbar inom, i Tarragona. Själv stod han
strejkvakt utanför det Ikealager där
han jobbar tillsammans med sina arbetskamrater. Arbetsgivarna hade hyrt
in ett vaktbolag som trakasserade de
strejkande och vid ett tillfälle ramar en
vaktbil strejkvaktskedjan. Ingen skadar
sig allvarligt, men en vakt hoppar ur
bilen med kniv och går till attack mot
Demetrio. Som tur var fanns det en polisbil utskickad för att hålla koll på de
strejkande och de var tvungna och gå in
och stoppa knivattacken.
Demetrio gjorde självklart en anmälan
mot vakten, som efter rättegång tvingas betala honom ett skadestånd på 200
euro. När de trodde att det hela var över
och de kunde lämna rättssalen, vänder
sig domaren och anklagar Demetrio
för att ha deltagit i strejken med risk
för tre års fängelse. Nu klarade han sig
som tur är från alla anklagelser, men
det hela är ett exempel på den orättvisa

S E PARATISTE R N A
GÅR TILL OFFENSIV
NYTT 27 oktober
Anti-kapitalistiska och vänsternationalistiska partiet
CUP har drivit igenom en katalansk självständighetsdeklaration, trots att bara ca 48% av dem som röstade i valet stödjer att Katalonien ska skiljas från Spanien. CUP
lyckades med detta genom att villkora sitt stöd till en ny
regionsregering med att den före detta regionpresidenten Artur Mas avgår.
Självständighetsdeklarationen innehåller inga krav eller åtaganden när det gäller bostadsbristen, inte heller
när det gäller förtrycket av fackliga rättigheter eller de
osäkra anställningarna. Inga investeringsprogram för
arbetstillfällen och ingen brytningsdeklaration med EUs
politik och bankräddarprogrammen.
Arbetarrörelsen har hittills varit tyst när det gäller de
senaste turerna och inga rapporter har kommit Knegarkampanjen till del om att CUP förankrat sina nya parlamentariska manöver i arbetarkvarteren.
Inte heller har CUP vänt sig till arbetarkollektiv i andra
länder i Europa för att vi tillsammans ska dra upp roten till den katalanska befolkningens nedpressade läge.
Det finns med andra ord inga tecken på att den aktuella
självständighetsrörelsen kommer att lyfta ett finger för
den katalanska arbetarklassen, utan att den måste organisera sin befrielsekamp på egen hand.
Annika
som arbetare som tar strid möter. Han
är en av många som mött strejkbrytare
och vaktbolag som med våld försöker
bryta strejker och han är en av de 600
(som man nu känner till) som mött ett
orättvist rättsystem anpassat till chefernas behov.

fera poliser utan deras godkännande
gör det svårt att dokumentera polisövervåld. Spanien är ett land i ekonomisk
och politisk kris och som alltid är det
arbetarna som ska betala för det. När de
gör motstånd möter de en repressiv stat
och våld.

NY ODEMOKRATISK LAG
Anti-strejklagarna är inte det enda. I
juli i år trädde en ny lag, som i folkmun
kallats munkavelslagarna, i kraft. Den
inskränker rätten att demonstrera genom hot om höga skadestånd och fängelse. Att den gör det olagligt att fotogra-

Vi lämnar Tarragona med tankar runt
hur vi ska kunna stödja de kämpande arbetarna och få ut deras historia i
svensk media. Dessa tankar tar vi med
oss till Slakthusområdet för att jobba
vidare med.
Egon
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Lärdomar från Katalonien
AN GÅE N DE R EG I O N A LVA L E T 2 7 S E P T E MB E R

Medlemmar från
Knegarkampanjerna
besökte Barcelona
med omnejd, i samband med regionalvalet i Katalonien 27
september.
Den kroniska krisen för den globala
kapitalismen och systemchocken 2008
har kastat ut den spanska arbetarklassen i massarbetslöshet - närmare 5
miljoner är arbetslösa - och fundamental osäkerhet. 30% av alla anställningar
är ”prekära” och av en befolkning på
drygt 40 miljoner kan 12 miljoner
räknas till de fattiga. 500 hushåll har
vräkts per dag under flera år på grund
av bostadslån man inte kunnat betala.

Det politiska systemet och styrsättet
har försvagats oerhört som en följd av
de brutala åtgärder som makthavarna
tagit till och de två dominerande partierna Partido Popular (höger) och PSOE
(socialdemokrater) smulas nu sönder
under trycket från missnöjet. De har
dessutom visat sig insyltade i stora och
djupa korruptionshärvor. Nya partier
har sett dagens ljus, till exempel vänsterpopulistiska Podemos och Ciudadanos till höger. I Katalonien där Barcelona ligger, har flera regionala varianter
uppstått, men ingenstans har en oberoende arbetarkraft visat initiativkraft
eller framtidsperspektiv som pekar mot
en lösning.
I Katalonien har ledarskapstomrummet
inom arbetarrörelsen tagit sig uttryck
i ett växande stöd för de separatistiska
stämningar som vill bryta loss regionen ur Spanien. Inför valet i september

9

hade ett regionalt högerparti (Convergencia) och ett vänsterparti (Esquerra
Republicana) gått ihop på en gemensam
valplattform för att ensidigt deklarera
Kataloniens oberoende från Spanien
inom 18 månader. Det kravet hade även
fått stöd från ett antikapitalistiskt lokalt
parti, CUP, vilka vill bryta med både EU
och den spanska staten. CUP vill bygga
ett nytt och eget land baserat på rättvisa
och jämlikhet.
Inför regionalvalet hade självständighetsrörelsen sagt att om de fick mer än
50% av rösterna i regionalvalet skulle
de betrakta det som grönt ljus att lämna Spanien. Regeringen i Madrid hade i
gengäld då hotat att dra in deras rätt att
ha egen polis.
Arbetarklassens företrädare hade inför
valdagen intagit olika positioner: för
katalansk självständighet (CUP), för

förhandling om en ny konstitution med
större regionalt självstyre (Podemos,
socialdemokraterna), blankröst (olika
vänstergrupper). Ciudadanos - ett borgerligt parti som lockar många arbetare med liknande tricks som de svenska
moderaterna använt och påstår att borgerlig politik gynnar arbetare - vill inte
förändra Kataloniens ställning överhuvudtaget.
Dagen efter valet åt några medlemmar i
Knegarkampanjen lunch med UGT:s avdelningsstyrelse (motsvarande LO-distriktet) i Tarragona. Debattens vågor
gick höga för alla åsikter fanns representerade och alla hade röstat olika dagen innan. Valresultatet blev dock ett
antiklimax. Självständighetspartierna
vann de flesta mandaten men fick ändå
inte mer än 50% av de avlagda rösterna.
Dessutom är självständighetsförespråkarna oense mellan antikapitalister och
EU-lojala. Man har ännu inte lyckats
bilda regionalregering och det hela kan
sluta i nyval nästa år.
Det mest intressanta för Knegarkampanjen blev att analysera hur rösterna
föll i industribältena runt Barcelona
där arbetarklassen och huvuddelen av
de arbetslösa lever och där industriföretagen finns. Här har socialdemokratin haft sitt starka fäste historiskt och
självständighetsrörelsen har väldigt lite
stöd här. I valet var följaktligen stödet

för självständighetspartierna signifikativt lägre i industribältena, men socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val
någonsin. Stödet för Ciudadanos, som
vill stanna i den befintliga spanska staten, var istället påtagligt. Men även CUP
som tredubblade sina mandat från tre
till tio och vill bryta helt med både EU
och Madrid, hade vuxit i industriförstäderna. Podemos som allierat sig med
andra vänstergrupper och miljöpartier
gjorde däremot ett katastrofval.
Vi talade med en strejkledare i en av industriförstäderna som berättade att han
röstat på CUP, men inte på grund av deras separatism, utan för att de var det
enda parti som stöttat dem handgripligt
under konflikterna med företaget och
regionen.
”Det är inte viktigt för oss om det är
katalansk eller spansk polis som bryter upp våra strejker, utan vilka som
hjälper oss i våra strider för jobb och
säkerhet” sa han. ”Podemos hade satt
upp en fackpamp som skrivit på alla
pakter med regeringen på sin valsedel
så dem kunde vi inte rösta på” fortsatte
han och avslutade med att säga: ”Det var
en CUP-ledamot i kommunen som gav
oss pappren som bevisade att våra fack
samarbetade med företagsledningen
och polisen bakom ryggen på oss.”
Arbetarklassen i Katalonien identifierar

sig vare sig med Spanien eller Katalonien, för man kommer från alla håll. Industrin runt Barcelona har alltid varit
ett av Spaniens ekonomiska nav. Man
har tagit emot stora invandringsvågor
från södra Spanien och andra länder. I
köttindustrin utanför Barcelona bor och
arbetar den största koncentrationen av
ghaneser, utanför Ghana i västra Afrika. Det som är påtagligt i Katalonien är
också hur många kvinnor som ställt sig
i spetsen för den sociala kampen. Till
exempel som strejkledare, anti-vräknings-aktivister och som kandidater till
lokala parlament. Krisbördorna har särskilt drabbat de spanska kvinnorna som
pressats tillbaka till hemmen för att ta
hand om både gamla och unga. Det är
signifikativt att Barcelonaborna i våras
röstade fram en kvinna som kommer
ur kampen mot vräkningarna, som sin
borgmästare.
Erfarenheterna under valdagarna i Barcelona visar att nationell yra och isolerad separatism är en splittrande faktor
arbetare emellan i Katalonien och att
en ny arbetarrörelse måste ta ut stegen för att befria sig från EU:s diktat
och bolagsmakten från en annan utgångspunkt. Runt Barcelona finns ett
koncentrerat av industriarbetare och i
norra Katalonien finns dessutom viktiga zoner inom livsmedelsproduktion
och gruvindustri. Överallt har man
gjort erfarenheterna av bolagsmaktens
dagordning: rättslöshet på jobbet, massavsked, polisvåld och fängelsehot mot
strejkande med mera. Arbetarklassen
här har gjort många och gemensamma
erfarenheter av vad det globala kapitalet och dess politiska utskott i EU har
att erbjuda. Kataloniens arbetare skulle
kunna ta initiativet till en all-europeisk
arbetarfront för social upprustning och
för att ställa industrin och investeringarna i samhällets tjänst för att inte bara
Katalonien ska befrias från strypgreppet som vi befinner oss i, utan vi alla
som delar dessa villkor i EU.
Knegarkampanjen kommer fortsätta utbyta erfarenheter med arbetare i Barcelona-regionen och vi hoppas att kunna
utvidga våra internationella kontakter
inom EU för att knyta oss närmre kamrater på kontinenten. Det är bara tillsammans och gränsöverskridande som
vi kan finna lösningarna.
Annika
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Strejkvaktskedja utanför slakteriet i Ozona

Demetrio, strejkvakt
på IKEAs lager
Kyrka i Barcelona

Pedro, Augustin, Mari Carmen och Jaquinto
Strejkledare under Panricokonflikten
Vy ifrån ett berg i Tarragona

