”Man kan förlora en strejk,
men man kan aldrig förlora
på att strejka.”
1 maj 2010. Under det senaste året har antalet
vilda strejker, ockupationer och protester mot
nedskärningar ökat i både Skåne, Köpenhamn och
Sverige. Här följer ett axplock av några av de vilda
strejkerna under 2009 - 2010.
Februari 2009, Stockholm: Över 500
sopgubbar gick ut i vild strejk när renhållningsföretagen ville införa månadslöner
istället för sopgubbarnas kollektivavtal
som var uppbyggt efter ett poängsystem.
Sopgubbarna menade att de nya reglerna skulle ge dem sänkta löner och höjd
arbetsbelastningen

Juni 2009 Stockholm: Veckan innan
midsommar gick omkring 70 personer ut i
vild strejk på företaget Lagena, som är en
underleverantör till Systembolaget. Konflikten handlade om att företaget ville säga
upp 33 personer och ersätta tjänsterna
med bemanningsföretag. Tills sist lyckades
man förhandla ner antalet varsel till 26

Är detta ett lund du vill bo I?
Alla vill ha det fint där man bor. Roliga affärer, rent och prydligt. Men vad
händer egentligen när kommunen läger
miljoner på att fräscha upp innerstaden?
I förra numret berättade vi att “Lunds
Handlarförening” hade lobbat igenom
en ny plan för Klostergatan, som ska
göras om till gågata. Lunds dyraste och
mest exklusiva butiker (Scandinavian
Sportsman, Indumenti, Klostergatans
delikattes, Grand Hotel, Gourmet Grön,

St Jakobsstenugnsbagari, osv...) fixar
alltså ett beställningsjobb av kommunens stadsplanerare. Kommunen och
skattebetalarna står för notan när gatan
sak bli fin, butikerna och fastighetsägarna drar in vinsterna. Att sen alla Lunds
busslinjer måste dras om, vilket kommer
kosta miljoner om inte miljarder som tas
ut i dyrare biljetter, är ännu vidrigare.
En annan gata som kommunen satsat
på är Mårtensgata, som går från Mårten-

istället för 33. Men Lagenarbetarna menar
att: ”Man kan förlora en strejk, men man kan
aldrig förlora på att strejka.”
November 2009 Köpenhamn: 330 förskolor stängdes för en dag i Köpenhamn
när personalen gick ut i vild strejk mot
kommunens planerade nerdragningar på
47,7 miljoner danska kronor. Konflikten
handlade om ett speciellt bidrag som gick
till förskolor som hade sina lokaler i ”gamla”
och ”opraktiska” lokaler. Med hjälp av
bidraget kunde förskolorna anställa extra
personal, vilket Köpenhamns kommun
ville spara in pengar på.
Mars 2010, Malmö: Skriver arbetsbloggen
”Euromaintbloggen – för oss på golvet” att
de kommer strejka vilt när uppsägningsbeskeden kommer. Tre dagar senare drar
företaget tillbaka planerna på att varsla
de 91 anställda. Företaget hade planerat
att säga upp dem och sedan erbjuda dem
anställning inom ett bemanningsföretag.
Arbetarna på ombyggnadsverkstaden i

storget till Spyken. Här la kommunen
stor pengar på ny beläggning, och fastighetsägarna rustade upp, byggde om
och kickade ut alla de billiga butikerna
(Thai-affären, Oves, Sesams pizzza, osv).
Det har tagit ett par år att hitta hyersgäester som har råd med de nya lokalerna.
In flyttade någon lyxoptiker, en dyr
glassbar, en Tapasresturang som visserligen är trevlig men inte direkt har priser
man har råd med varje dag. Men de som
verkligen har hittat till Mårtensgatan är

Malmö visste att det då väntade sämre och
mer otrygga anställningar, om företagsledning skulle få igenom sin vilja. De satte ner
foten och med hot om vild strejk drog en
nervös ledning tillbaka varslet – och företagets VD var den som fick sparken!

LÄSTIPS:
”Raka ryggar på Lagena efter vild
strejk”
www.socialisten.se/content/
view/510/68/
Euromaintbloggen – För oss på golvet
www.euromaint.wordpress.com/

mäklarna. Hela fem märklarfirmor har
flyttat in. Konstigt att de som har råd att
hyra en lokal på Mårtensgatan är de som
tjänar mer och mer ju dyrare det blir för
alla andra hyra eller köpa lokaler eller lägenheter i Lund. Vinnarna och förlorarna
i det Lund som kommunen vill skapa
kunde inte vara tydligare.
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Stockholm 1890:
8 timmars arbetsdag

Malmö 1914: För
allmän Rösträtt

LUND 1968: USA UT UR
VIETNAM

Lund 2009: vi betalar
inte kapitalismens kris

Lund 2010: Kämpa tillsammans! Revolutionär 1 maj

demonstration kl 18.00 Knut den Stores Torg. Picknick efferåt
Mer info: 1maj.net
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