
600 arbetare över hela Spanien hotas av fängelse! 

 
Det var av svallvågorna efter den globala finanskris som 
drabbade världen 2008 som Spanien några år senare gick 
ifrån att ha beundrats av omvärldens ekonomer för sin 
goda tillväxt och ekonomiska utveckling till att istället falla 
ner i en djupare finansiell avgrund än andra 
västeuropeiska länder. Som en reaktion mot sänkta löner, 
avskedanden, försämrad anställningstrygghet och andra 
attacker riktade mot den arbetande befolkningen i landet 
utbröt en våg av strejker och protester till försvar av 
arbetsrätten och fackliga fri- och rättigheter.  

Regeringen i Madrid svarade med att damma av artikel 
315.3 i brottsbalken, inspirerad av diktatorn Francos 
lagstiftning ifrån 1967, som innebär att fängelsestraff  och 
böter ”kommer att dömas de som, agerande i grupp eller 
individuellt i överenskommelse med anda, tvingar andra 
att påbörja eller att fortsätta en strejk”. Denna 
formulering har från att ha varit så gott som bortglömd 
under 40 års tid nu börjat användas frekvent för att döma 
lokala fackliga aktivister till höga böter och fleråriga 
fängelsestraff  för sitt vanliga agerande under strejker, det 

vill säga för att ha gått 
strejkvakt, propagerat för 
strejk, följt majoritetsbeslut 
på möten och så vidare. I 
dagsläget beräknas minst 
600 arbetare och fackligt 
ansvariga ifrån olika 
branscher vänta åtal, vilket 
satt skräck i den spanska 
arbetarklassen.  

Lättare att få 
sparken i Sverige? 

Även om Spanien utmärker 
sig i sina metoder för att 
hämma facklig aktivitet, går 
liknande offensiver ifrån 
regeringar och arbetsgivare 
i andra europeiska länder 
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Vet du att… 

i Spanien  

dras 600 arbetare 
inför rätta för att ha 
gått strejkvakt och 

de hotas av 
fängelse i flera år 

i Sverige  

förbereder 
fackledningar och 

arbetsgivare att 
göra det lättare att 
sparka den som är 

obekväm 
*  

vill  det tredje 
största 

riksdagspartiet  
SD förbjuda  

alla sympatistrejker 

Demetrio Lopez, transportarbetare från Tarragona som hotades av flera år i fängelse efter att ha blockerat varutransporter till och 
från IKEA under en strejk. Blev frikänd i september.

…i hela EU
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att följa. Sverige är inte ett undantag. För några veckor 
sedan rapporterades i Svensk media om att IF metall och 
Handels sitter i förhandlingar med Industriarbetsgivarna, 
Teknikarbetsgivarna och Svensk Handel angående 
uppluckring av LAS (lagen om anställningsskydd). Det 
som diskuteras är att arbetsgivare hädanefter ska kunna 
avskeda vem de vill, när de vill, under en två-treårsperiod 
utan att behöva hänvisa till personliga skäl eller till 
arbetsbrist. Det vill säga: är du obekväm och har åsikter 
på jobbet får du gå. I gengäld vill LO att 
bemanningsanställda lättare ska få en tillsvidaretjänst på 
kundföretaget, samt att äldre ska få förlängd 
uppsägningstid och erbjudas omställningsutbildning 
under tiden.  

SD vill förbjuda sympatistrejker 

Samtidigt kommer attacker ifrån det arbetarfientliga 
partiet Sverigedemokraterna, som lagt in en motion i 
riksdagen om att förbjuda sympatistrejker. Skulle 
motionen röstas igenom förlorar arbetarklassen en av sina 
styrkor: möjligheten att genom sitt antal kunna stödja 
varandra i strid.   

Frågan vi måste ställas oss blir följaktligen: hur ska vi som 
arbetarkollektiv svara mot det som händer? Vilka är våra 
behov och intressen på en arbetsmarknad där vi inte 
längre bara har arbetsgivarparten emot oss utan många 
gånger även våra egna fackliga organisationer?  

Täta igen kryphålen i LAS 

Till att börja med kan vi med 400 000 arbetslösa i Sverige 
konstatera att LAS inte är ett hinder för att säga upp 
personal när det behövs, tvärtom vore det på plats med en 
förstärkning av Lagen om anställningsskydd snarare än en 

nedmontering. Att 
arbetsgivare idag kan stapla 
visstidsanställningar på 
varandra och använda 
bemanningsföretag för att 
minska andelen fast personal 
tyder snarare på att lagen är 
otillräcklig än att den spelat 
ut sin roll.  

Lokal strejkrätt! 

För det andra ligger ett av 
våra största hinder på 
arbetsmarknaden i att vi är 
förbundna till fredsplikten 
som gör det olagligt för oss 
arbetare att gå ut i lokala 
strejker för bättre avtal. 
Genom att införa lokal 
strejkrätt, som i andra EU-
länder, skulle vi ha helt andra 
förutsättningar att stå pall 
gentemot attacker på våra 
rättigheter, ha andra 
möjligheter att utveckla 
arbetsrätten så att den 
anpassas efter våra behov 
samt komma undan att 
arbetsgivare spelar ut 
arbetares krav på olika 
fabriker mot varandra.  

Knegarkampanjen 
Slakthusområdet 
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KNEGARKAMPANJEN I SLAKTHUSOMRÅDET 
Knegarkampanjen kämpar för en upprustning av facket på 
medlemmarnas villkor, för fack styrda av verkligt förtroendevalda som 
medlemmarna har makt över och som inte har privilegier. 

Knegarkampanjen kämpar för att facket ska vara partipolitiskt 
oberoende och att arbetarrörelsens alla åsikter ska kunna debatteras 
fritt. Ingen ska vara diskvalificerad utifrån politiska etiketter. 

Knegarkampanjen stödjer alla arbetargruppers självorganisering 
för likvärdighet och handlingskraft, tex för att få bukt med 
splittringsmekanismer som sexism och rasism.

Vi behöver… 

Ett anställnings-
skydd som stoppar 

staplandet av 
visstider och 

användandet av 
bemannings-
företag för att 

minska på 
fastanställda 

Lokal strejkrätt      
så att vi kan ta 

konflikterna med 
våra chefer 
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www.knegarkampanjenslakthuset.wordpress.com

http://www.knegarkampanjenslakthuset.wordpress.com
http://www.knegarkampanjenslakthuset.wordpress.com

