
 

 

Nyhetsbrev 2/2012 

Kvinnor demonstrerar första maj 

Kvinnor demonstrerar första maj? – Självklart! 
 

Röda flaggor och demonstrationer för arbetares 
rättigheter – ett självklart inslag över hela Pakistan 
och naturligtvis för våra samarbetspartners i alla 
fyra provinserna. Kampen mot slaveri är en facklig 
kamp. Människor som har löner som går att leva 
på, som har ömsesidiga avtal för arbetsförhållande 
och arbetstider är inte längre slavar.  
 
I år var det många åskådare som fick gnugga sig i ögo-
nen en extra gång när första maj firades i Mirpurkhas. 
Ett stort demonstrationståg där mer än 12 organisatio-
ner gått samman för arbetares rättigheter drog fram 
genom stan. Så brukar det vara varje år men i år var 
tåget längre än någonsin. På de gator där männen all-
tid annars dominerar gatulivet såväl som de demon-
strationer som förekommer drog nu stora kvinnogrup-
per fram. I år var  80% av deltagarna kvinnor.  
 
För de flesta var det första gången – de var ovana vid 
alla blickar som riktades mot dem men allt eftersom de 
gick ökade frimodigheten och de vet alla att de vill för-
ändringar – stora förändringar för arbetarna, män såväl 
som kvinnor. Från korsningen vid järnvägsstationen till 
Pressklubben drog de fram i täta led med röda flaggor 
av alla de slag.Ropen ekade mellan husväggarna: Vi 
vill ha kläder och mat, tak över huvudet, fred och rättvi-
sa!  De känner till historien och ropar också: Länge leve 
martyrerna från Chicago.  
 
Vid mötet som följde  var kraven konkreta:  
 

Högre löner. Efterfrågan på tegel är stor efter över-
svämningarna.  Priserna går upp, lönerna står stilla.  
 
Lagarna mot slaveri måste tillämpas. Högsta 
domstolen måste kontrollera noga att de följs. För-
bättring av den gamla lag som reglerar lantarbetares 
villkor krävdes. 
 
Frihet att bilda fackföreningar överallt – förbud 
mot ägarstyrda fackföreningar.  
Rättigheter för registrerade tegelbruksarbetare som 
urholkats av förra regimen ska återställas. 
 
BLLFSMardan samlades i stora hallen hos press-
klubben i Mardan. Tegelarbetare från olika områden 
fyllde platserna. 40% av dem är kvinnor. Den politis-
ka situationen är alltför ömtålig för att de ska kunna 
gå ut på gatorna i år. Kraven är ungefär desamma 
som i Mirpurkhas. Organisationen kämpar för att 
tegelbruken ska registreras och de förmåner som 
följer med detta ska tillämpas. De kritiserade  också 
hårt landets ojämlika utbildningar där de fattigaste 
inte har tillgång till någon utbildning och nivån på de 
statliga skolorna är miserabel.  
 
Ordföranden för landets starkaste oppositionsparti i 
distriktet var hedersgäst. Han hävdar att om hans 
parti kommer till makten ska de utveckla en fri och 
likvärdig skola för alla barn upp till klass 10.  Bra, 
men vi arbetare vill också delta i provinsförsamling-
en och nationalförsamlingen, hävdar representanter 
för BLLFS, men vi har inte råd att driva dyra valkam-
panjer.                               Fortsättning på nästa sida 



 

 

Ge oss kvoterade platser i nationalförsamlingen! Arbetarna måste få vara med där.  Vi vill vara med 
och påverka politiskt!.  Gästen lovade att ta upp frågan med partiets nationella ledning. 
 
I Feisalabad  demonstrerade  BLLFS Feisalabads tegelarbetare tillsammans med lokalavdelningen av 
det nationella lärarförbundet, textilarbetare, gatuförsäljare  och andra organisationer tillsammans för 
arbetares rättigheter, högre löner, regelbunden el och gasförsörjning till fabrikerna bl a. Även här del-
tog en  grupp med kvinnliga lärare och kvinnliga tegelarbetare. Demonstrationen gick till stadens cent-
rum där ett möte hölls och kraven specificerades.  
 
Balochistan har den allra svåraste politiska situationen idag. I Dera Murad Jammali demonstrerade 
BLLFS Balochistan tillsammans med sitt nätverk. 
I alla fyra provinserna återfanns rapporter från första maj firandet  i de dagliga tidningarna. Även TV-
kanalerna  spred nyheterna om kampen mot slaveri!         
             B-M Klang 

Konfliktmineraler och svältlöner 
 
IT har förändrat våra liv. Datorer, mobiler, dataspel och MP3-spelare är oumbär-
liga i vår vardag. Men vem betalar din nya mobil eller iphone? 
 
Det behövs 30 olika metaller i IT tillverkningen. I gruvsamhällen där dessa 
bryts förorenas luft, jord och vatten. Människor tvingas flytta för att nya gruvor 
ska öppnas. I Kongo-Kinshasa arbetar barn i gruvorna utan skyddsutrustning. 
Många små gruvor kontrolleras av olika miliser och finansierar fortsatt inbör-
deskrig. Gruvarbetarna tjänar mindre än 20 kr om dagen, medan bolag och 
affärsmän gör stora vinster på de värdefulla metallerna. 
 
Tillverkningen av mobiler och datorer sker i låglöneländer, Kina, Thailand och 
Mexico. Företagen pressar priserna för att kunna sälja billiga produkter och 
konkurrensen är hård. Man arbetar 12 timmar om dagen för en lön som mot-
svarar vad en caffe latte kostar i Sverige. I Kina, där 50% av mobiltelefonerna 
tillverkas, är det unga flickor från landsbygden som arbetar i elektronikfabri-
kerna. Oberoende fackföreningar är förbjudna.  
 
MakeITfair är en kampanj som arbetar internationellt för en hållbar produktion och konsumtion av elekt-
ronik. Man uppmanar konsumenter i Europa att påverka företag och regeringar att förbättra arbetsför-
hållanden för elektronikarbetare i låglöneländer och minska negativ miljöpåverkan. Det gäller hela pro-
duktionskedjan från gruvutvinning av metaller i Afrika till tillverkning i Asien och hantering av e-avfallet. 
MakeITfair stöds i Sverige av Swedwatch, Fair Trade Center och Svenska Kyrkan. Kampanjen har bi-
dragit till att industrin börjat ta ett större ansvar för att genomföra förbättringar.   
Läs mer om MakeITfairs kampanj på www.swedwatch.org/sv/makeitfair          Cecilia Karlsson 

Fortsättning från första sidan: 

Stöd kampen mot slaveri genom att ge en 
gåva till BLLF Sweden. Plusgiro 90 04 28-4 

Tidningsbild till artikel om förtamajdemonstration i Mardan 



 

 

Migration –frihet eller exploatering? 
Fattiga afrikaner söker sig till Europa och dröm-
mer om en bättre framtid. I farligt överlastade 
båtar styr de över Medelhavet och möts nu av 
gränsbevakningen redan på internationellt vatten 
och tvingas återvända. Flyktingströmmen går 
också västerut till de spanska Kanarieöarna.  

 
Bodil Ceballos, riksdags-
ledamot för miljöpartiet 
och ordförande i Forum 
Syd besökte BLLF Swe-
dens årsmöte. I samband 
med det höll hon ett före-
drag om svensk arbets-
kraftsinvandring. Hon in-
ledde med dramatiska 
bilder av denna migration 
från fattigdom och för-
tryck. Överfulla fiskebåtar 
som kapsejsar i Medelha-
vet är ovärdigt vårt sam-

hälle menade hon. Miljöpartiet vill ha en öppnare 
värld. Denna idealistiska ambition går dock hand i 
hand med det betydligt krassare målet att locka väl-
utbildade människor från fattiga länder i öst och syd 
till Sverige för att råda bot på bristen på ”rätt” arbets-
kraft. 
 
Samtidigt som murarna runt EU blir allt högre och 
svårare att ta sig över har Sverige sedan några år 
öppnat för invandring från länder utanför EU. Det 
kallas arbetskraftsinvandring. Svenska företag kan 
nu rekrytera arbetskraft från länder utanför EU. Syf-
tet är att locka hit människor med kompetens som 

företagen behöver. Någon myndighetsprövning görs 
inte. Politiken är kontroversiell. Framför allt fackliga or-
ganisationer är starkt kritiska. De anser att reglerna 
leder till missbruk, exploatering och lönedumpning.  Vi 
minns alla de thailändska bärplockarna i Norrland som 
lämnades i sticket av samvetslösa profitörer. Det finns 
företag som säljer arbetstillstånd. 
 
Bodil menade att Miljöpartiet samtidigt som man stödjer 
regeringen i denna fråga arbetar aktivt för att förbättra 
lagen och se till att regelsystemet inte missbrukas. Mi-
grationsverkets kontroll har varit bristfällig. Man måste 
följa upp att de avtal arbetsgivarna visar upp också ef-
terlevs. Arbetstillståndet är knutet till en viss arbetsgiva-
re. Därför riskerar arbetare som ifrågasätter usla ar-
betsvillkor att bli av med jobbet och därmed bli utspar-
kad från landet. Förslaget är nu att kopplingen till en 
viss arbetsgivare ska upphöra efter två år. Därefter 
gäller arbetstillståndet ett visst slag av arbete. Den an-
ställde har tre månader på sig att hitta ett nytt jobb. Re-
geringen kommer kanske också ge människor möjlig-
het att få visum för att söka arbete i Sverige. 
 
Kvar står att människor som söker sig hit ändå tar en 
stor risk. De kan inte språket och saknar oftast kunska-
per om de rättigheter som svenska lagar och kollektiv-
avtal tillförsäkrar dem. Därmed kan de utnyttjas medan 
vinsten av deras arbete hamnar någon annanstans. De 
blir globaliseringens förlorare. För oss som arbetar för 
en bättre och rättvisare värld är detta en utmaning - på 
vår egen hemmaplan! 
 
Göte Isaksson 

Låga löner och långa arbetsdagar  
Swedwatch kom i början av april med en rapport om arbetsförhållandena för de 3 miljoner textilarbetande kvin-
norna i Bangladesh, som syr våra kläder. Rapporten visar på låga löner, 240 kronor i månaden. Det är den lag-
stadgade minimilönen, men den går inte att leva på. Kvinnorna måste arbeta övertid och kan inte ta hand om 
barnen. De bor i slummen i dåliga bostäder och utsätts för övergrepp och sexuella trakasserier. Många är un-
dernärda. Arbetarna har inte rätt att organisera sig. Fackföreningsledare trakasseras. 
Många svenska klädföretag, H & M, Gina Tricot, KappAhl, Lindex och MQ, köper sina kläder från textilfabriker i 
Bangladesh. Man ger arbetstillfällen och har uppförandekoder. Man genomför fabrikskontroller och har utvecklat 
industrin och förbättrat arbetsmiljön i fabrikerna. Men låga produktionskostnader är anledningen till att man läg-
ger produktionen i Bangladesh. Det är hård konkurrens och prispress, vilket leder till låga löner och en ohållbar 
arbetssituation. Man har dålig uppfattning om levnadsförhållandena för de kvinnliga arbetarna och saknar gen-
derperspektiv.  
Textilindustrin viktig för landets ekonomi 
Klädföretagen borde kunna sätta press på staten att höja minimilönerna. Textilexporten utgör nästan 80 % av 
Bangladeshs varuexport. Den uppgick 2011 till 18 miljarder dollar, och den ökar, då man tar marknadsandelar 
från Kina. De kvinnliga textilarbetarna utgör stommen i Bangladeshs ekonomi, och svarar för 121 miljarder kro-
nor i intäkter till statskassan.   
Vad bör göras? 
Swedwatch anser att man bör kräva av klädföretagen att de tar kontakt med leverantörerna för att identifiera, 
analysera och förebygga kränkning av mänskliga rättigheter, att de tar avstånd från trakasserier av fackföre-
ningar  och fackliga ledare, hävdar arbetarnas rätt att organisera sig och delar kostnaden med leverantören för 
att göra generella löneökningar.          Läs mer på  
www.swedwatch.org  och www.dagensarena.se/nyheter/bistra-levnadsvillkor-for-bangladesh-textilarbetare/ 
 

Cecilia Karlsson 
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Ett stort tack till Kajsa 
Hedman som designat 
vår nya logga! 

 
Kajsa Hansson 
 
Jag har under min upp-
växt i Lidköping blivit en-
gagerad i frågor kring sla-
veri och då särskilt i Pa-
kistan. En god vän och jag 
gjorde en resa i Pakistan 
2004 och då fick jag på 
nära håll en inblick i ut-
sattheten bland människor 
vars tillvaro kantas av 

osäkerhet och vetskapen om att om något händer; 
om någon blir sjuk, om regnet uteblir, eller som 
förra året att det regnar för mycket, då kan hela 
tillvaron krossas. Samtidigt fick jag uppleva det 
vackra i Pakistan med allt dess färgsprakande liv 
och rörelse och fantastiskt gästvänliga människor.  
Efter studier arbetar jag nu som AT-läkare på sjuk-
huset i Lidköping, det känns naturligt att öka mitt 
engagemang i BLLF Sweden och jag gläder mig åt 
att ta plats i styrelsen. Jag hoppas kunna lära mer 
om hur den förebyggande hälsovården fungerar 
och hur man som frivilligorganisation kan arbeta 
inom det området. I höst får organisationen besök 
av en grupp pakistanska kvinnor. Jag vill engagera 
mig i det besöket och om möjligt göra deras tid här 
lika lärorik och spännande som min tid i Pakistan 
var. 

 
Gunilla Larsson 
 
Hej! Mitt namn är Gunilla, 
jag är 54 år och bor i Ska-
ra med min familj (make 
och två tonårsdöttrar). Jag 
har länge varit intresserad 
av globala rättvisefrågor 
och är engagerad i bland 
annat BLLF Sweden. År 
2003 fick jag möjlighet att 
resa till Pakistan och med 

en grupp från Lidköping, besöka BLLFS i Sind. 
Det engagemang mot skuldslaveri och arbete för 
utbildning som vi mötte där var fantastiskt och 
övertygade mig om att ett medlemskap i BLLF 
Sweden spelar roll! Med åren har vår familj haft 
glädjen att, vid flera tillfällen, gästas av BLLF-
vänner från Pakistan. Dessa fantastiska möten 
har lett till att hela familjen nu är engagerad i före-
ningen. Som medlem i styrelsen hoppas jag kun-
na bidra i arbetet mot barnarbete och slaveri. Ett 
arbete som är så oerhört viktigt 
 
Gunilla Larsson, Skara 
Nyvald suppleant i styrelsen  

Nya i styrelsen 

Räddad från trafficking 
 
Sara är tio år. För några månader sedan bestämde föräldrarna att hon 
skulle gifta sig. De hade fått ett anbud på 80 000 rupies om hon gifte 
sig med en ung man från Mardan. Detta är en stor summa pengar och 
hennes fattiga familj bländades av vad pengarna skulle betyda för de-
ras ekonomi. De hade blivit lovade att Sara få ett så bra liv utan ekono-
miska bekymmer. Pojkens familj skulle stå för bröllopet. Flickan och 
hennes släktingar som var bosatta på landsbygden utanför Mardan  
reste glada och finklädda iväg för att fira bröllop. De överlämnade flick-
an som de lovat men insåg samtidigt att det fanns ingen bröllopsplane-
ring på gång och de oroliga föräldrarna fick så småningom veta att flick-
an var såld vidare till en annan grupp och dessa hade bestämt sig för 
att ta henne med till Afghanistan. Detta var inte alls vad föräldrarna var 
beredda att gå med på. Hur skulle de kunna skydda sin flicka? 
 
BLLFS i Mardan blev räddningen. De sökte upp kontoret, berättade om 
flickans fasansfulla situation. De skämdes själva över sin roll och bad 
desperat om hjälp. BLLFS visste att här handlade det om brottslig verk-
samhet och gjorde omedelbart en polisanmälan. Polisen grep med 
hjälp av BLLFS uppgifter alla inblandade och en lättad familj kunde 
hämta sin flicka och återvända hem. Polisen fick ta hand om brottsling-
arna.  
  

fotnot: Sara heter i verkligheten något annat 

Stöd kampen mot  
slaveri genom att bli 
medlem i BLLF Sweden! 
Plusgiro 90 04 28-4 

Föreningen har haft årsmöte. Verksam-
hetsberättelse finns på www.bllf.se 
OBS ny omarbetad hemsida! OBS! 


