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Inledning
Under våra tre år på GAF har vi i After Working Class Heroes valt att fördjupa oss inom flera olika 
ämnesområden – ämnen som har gett oss djupare kunskaper inom hur svenskt fackföreningsarbete 
och dess förhållande till politiken och samhället i stort fungerar. För att kunna sätta vår kunskap 
i relation till ett annat lands verklighet valde vi efter mycket diskussioner att styra kosan mot 
Portugal, närmare bestämt Lissabon.

Portugal sågs under en lång tid av resten av Europa som ett problemland med en utbredd misär. 
Efter ett inbördeskrig och en revolution infördes demokrati fullt ut först 1974. Då Portugal 
valdes in i EU ställdes det stora krav på landet att skapa en hållbar ekonomisk politik. Textil och 
konfektionsindustrin som tillsammans med fiskeindustrin var och är en livsnerv för landet, har idag 
global konkurrens. 

Det faktum att Portugal under de senaste åren har haft en borgerlig regering har enat de båda 
stora arbetstagarorganisationerna, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) och 
General Union of Workers (UGT), i en gemensam kamp för att värna om arbetarnas rättigheter. 
Dock gör sig den forna rivaliteten samt de olika grundläggande ideologierna sig ständigt påminda. 
De båda arbetstagarorganisationerna som är sprungna ur olika ideologier, kommunism och 
socialism, har verkat som rivaler på marknaden även om deras mål i grund och botten egentligen 
varit samma – att värna om, försvara och förbättra arbetarnas rättigheter.
I det religiöst konservativa landet har kvinnorna som grupp ständigt fått göra avkall på sin strävan 
om jämställdhet.

Vårt syfte med resan är att få fördjupad kunskap och förståelse för hur man i denna relativt 
nyblivna demokrati arbetar med frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, facklig-politisk samverkan 
samt hur politiken i själva verket fungerar. De svar vi får vill vi sedan sätta i relation till hur vi har 
det på vår egen hemmaplan.I denna reseberättelse kommer vi att återberätta det vi fått vara med 
om, vilka organisationer vi har besökt och hur diskussionerna har gått.
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Ambassaden
Måndagen den 9 maj
Vårt första besök var på den svenska ambassaden för att på detta sätt kunna få en bild om Portu-
gal. Här träffade vi Sten Engdahl som är ambassadråd.

Ambassadens uppgifter                                                                                    
Ambassadens uppgifter är att vara Sveriges ögon och öron, representera Sverige i landet alternativt 
regionen. Men det ingår att också att bistå svenska medborgare som är nödställda.

Sveriges relation till Portugal                                                                                             
De diplomatiska relationerna mellan Sverige och Portugal firar i år 375 år. Detta kan man se bland 
annat genom att vi har en bred samsyn inom EU-samarbetet. Viktiga områden som ambassaden 
arbetar med är miljö, jämställdhet, trafiksäkerhet och design. Arbetet sker genom att skicka por-
tugisiska journalister till Sverige, anordna seminarium och förmedla artiklar. Ambassaden arbetar 
mycket för att öka den svenska exporten till Portugal och detta gör i ett nära samarbete med Busi-
ness Sweden (exporten 2013 var cirka 5,5 miljarder).

Portugals historia i korta drag                                                                                  
Portugals huvudstad är Lissabon som är en av Europas älds-
ta städer. Dess historia går tillbaka ända till år 200f.kr. Sta-
den var med om en jordbävning samt två tsunamis år 1755 
då två tredjedelar av staden förstördes. Portugals storhetstid 
varade under 1400-och 1500-talet där de koloniserade 
delar av världen. Detta upphörde dock år 1580 då Spanien 
erövrade Portugal. Landet blev dock åter självständigt år 
1640. Portugal var en monarki fram till år 1910. Därefter 
blev det en diktatur (leddes av António de Oliveira Salazar) 
fram till år 1974 då det genomfördes en blodig statskupp 
som blev kallad Nejlikerevolutionen. Senaste kolonin(Macao) 
överlämnades till Kina 1999.

Portugals Samarbeten                                                                                                
Portugal är ett av länderna som var med och grundade 
NATO. Utöver detta gick de med EG (nuvarande EU) 1986. 
Det finns ett stort samarbete kring de portugisisktalande län-
derna som heter CPLP (Communidade dos Paises de Lingua 
Portuguesa). De är även positiva till avtal som förhandlas 
mellan EU och USA som kallas TTIP.

Portugals närhistoria                                                                                                  
Portugal har varit en stor nettobidragsgivare inom EU och dessa bidrag har gått till att förbättra 
deras infrastruktur inom vägar och idrottsarenor. Den finansiella krisen har slagit hårt mot Portugal 
vilket lett till att de behövt ta nödlån från trojkan (EU-kommissionen, Europeiska centralbanken 
och Internationella valutafonden (IMF) år 2011. Detta i sin tur ledde till att de blev tvungna att 
acceptera ett struktureringspaket vilket innebar stora försämringar för arbetarna med nedskärning-
ar av personal och resurser inom offentlig förvaltning, löne- och pensionssänkningar för offentligt 
anställda, ”solidaritetsbeskattning” av höginkomsttagare, momshöjningar samt förlängning av 
arbetsveckan. Vidare genomfördes ett antal strukturåtgärder i form av sammanslagning av - och 
avskaffande av myndigheter, inrättande av ny hyreslag, privatiseringar av statliga bolag, arbetsmark-
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nadsreformer samt åtgärder för effektivisering av rättsväsendet.
2012 skapades ”Golden visa” ett försök att få mer kapital till Portugal. Genom att investera 
500000 euro i Portugal fick man ett visum. 2014 så greps flera högt uppsatta tjänstemän på grund 
av hanteringen av ”Golden visa”. Samma år gjordes en ”clean exit” från trojans struktureringspro-
gram vilket möjliggjorde att de kunde driva sin egen finansiella politik utan trojkans direkta påver-
kan. Hösten 2015 ägde det senaste parlamentsvalet rum där det för första gången sedan diktaturen 
föll blev en vänsterregering styrd av Partido Socialista med stöd av Vänsterblocket, Kommunistpar-
tiet och Verdes (de gröna).                                                                                             
Januari 2016 hölls senaste presidentvalet Marcelo Rebelo de Sousa vann. Han är politiskt obun-
den.

Partido Socialista
Här träffade vi Mr Paulo Afonso, International affairs departe-
ments. Han visade oss runt på partiets högkvarter som var ett 
gammalt palats och berättade historian bakom byggnaden. Han 
visade oss olika rum och vad de används till. I ett av rummen 
där de tyngsta besluten tas, fanns familjernas släktikoner som 
innan hade ägts av palatset. I korridoren fanns det bilder på 
dem olika presidenterna (ordföranden) som har varit ledare för 
Partido Socialista genom tiderna och försvarat de ideologiska 
värderingarna. Vi fick även förklarat för oss hur partiet var upp-
byggt och vilka politiska frågor som de prioriterar. Vi frågade om 
hur de arbetar med jämställdet inom partiet och han talade om 
att trots att jämställdheten genom tiderna inte varit bra, har ar-
betet gått framåt. Man har till exempel infört en regel om att på 
3 valkandidater så skall det vara två kvinnor och en man. Varför 
det just skulle vara så är för att det skulle representera befolk-
ningen. 40% av riksdagsledamöterna måste vara kvinnor. 

Vad gäller jämställdhet i allmänhet så berättade han att föräldraledigheten nyligen har förlängts 
med 1 månad vilket innebär 6 månaders föräldraledighet med nästan 100% betalt. Mannen måste 
dessutom vid barnets födsel ta ut 15 dagars ledighet. Om han inte gör detta får både han och hans 
arbetsgivare böta. När kvinnan sedan börjar arbeta igen måste mannen ta ut ytterligare 1 månad. 

Vi säger som Mr Paulo  ” Vi måste 
prata mer om kärlek och inte om 
hat, vi måste sluta prata om hatet 
och negativiteten. Vi måste prata 
om det som enar oss och inte det 
som delar oss”.

När rundturen var klar promenera-
de vi tillsammans vidare till parla-
mentet. 
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Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi till slut komma in ett anrikt och vackert bibliotek. 
Där fick vi träffa Wanda Guimaraes, nationell sekreterare för Partido Socialista och Susana Armador 
från utbildningsutskottet, fd borgmästare för en av Lissabons grannstäder.  

Före 1974 var det bara rika som fick gå gymnasiet och högskolan. Idag ser det helt annorlunda ut. 
Det är idag obligatoriskt med 12 års grundskola. Man har arbetat hårt för att få fram både fler och 
bättre skolor. Detta gäller även sjukhus. Man har lagt mycket tid på att få en bättre fungerade vård-
sektor. Till följd av den tidigare nämnda ekonomiska krisen och det åtstramningsprogram Portugal 
blev tvungna att acceptera fick de även sämre social trygghet. Man höjde pensionsåldern, sänkte 
lönerna och gjorde allmänna åtstramningar i de sociala trygghetsnäten. Stora besparingar i skolorna 
gjorde inte bara att kvalitén på undervisningen blev sämre utan även att hela 10.000 lärare förlo-
rade sina jobb. Man tog även bort flera ämnen i grundskolan så som samhällskunskap och konst. 
Sedan nya regeringen tillträdde förra hösten har man genomfört reformer som innebär att läroböck-
erna i grundskolan för första gången är gratis. Detta ser man som en väldigt stor framgång då det 
leder till att fler barn har möjligheten att gå i skolan.
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Det portugisiska folket är stolta över att ha tagit ett stort steg åt vänster och när det var dags att 
skapa regering i höstas bildade man en alliansregering tillsammans med kommunisterna och de 
gröna. Detta är en historisk händelse då det är första gången i landets historia som landet styrs 
utav en vänsterledd regering. Tidigare har man varit tvungen att ha ett nära samarbete med högern 
för att överhuvudtaget ha en chans att vara med.
Jämställdhet kom återigen upp till diskussion och vi fick reda på att kvinnorna i Portugal generellt 
sett har bättre utbildning och mycket bättre betyg. Trots detta tjänar dem betydligt sämre än män-
nen. Det blev även en del prat om hur jämställdheten i hushållet ser ut och man uppskattar att 
kvinnorna lägger ungefär 3 timmar om dagen på arbetet i hemmet efter sina timmar hos arbetsgiva-
ren.

Mest vanligt förekommande är även att det är kvinnorna som är hemma med barnen, tar dem till 
skolan eller doktorn om det skulle behövas. Många kvinnor blir även hemma väldigt länge då det 
finns väldigt få förskoleplatser i landet. De få platser som finns är dessutom väldigt dyra och de 
allra flesta har inte råd. Detta sammantaget gör att det är svårt för kvinnan att komma in på arbets-
marknaden fastän hon har både bättre betyg och utbildning än männen.
Arbetslösheten, otrygga anställningar och låga löner leder till att väldigt många, framför allt unga, 
lämnar landet och bosätter sig någon annanstans. Man uppskattar att ungefär 5 miljoner unga 
människor med väldigt hög utbildning och kompetens har emigrerat till andra länder, mestadels 
Storbritanien, Spanien och Sverige.

CGTP
Tisdagen den 10 maj

Dagen började bra 
med strålande sol trots 
prognosen som visade på 
regn hela dagen. Några 
av oss promenerade och 
några tog taxi till dagens 
första besök som var 
på CGTP – som är en 
paraplyorganisation likt 
LO, som organiserar flera 
olika fackförbund i Portugal. Väl på plats blev vi vänligt mottagna av en man vid namn Fernando 
Mauricio. Vi fick reda på att representanten från Byggnads varit med om en trafikolycka på väg 
till vårt möte, men att han troligtvis skulle dyka upp senare under dagen. Vi blev visade in i en 
sal där vi fick träffa representanter från fler  fackförbund;  Antonio – Handels och kontor , Andrea 
– Handels och tjänster och sittande i CGTPs ledning. Joakim Perez - generalsekreteraren från 
fackförbundet som organiserar restaurang/jordbruk/tobak/metall/energi/elektriker/gruvbranschen. 
Carlos Carvalo – representant för Byggnads/Metall/Kemisk bransch/Målare/Gruvarbetare. 
Medverkande från CGTP, förutom Fernando som ursprungligen var ifrån konstbranschen  men som 
idag arbetar med internationella frågor på CGTP, var Juan – som jobbar på CGTPs  avdelning för 
internationella relationer.

För att få oss att förstå hur CGTP arbetar och vilka mål de jobbar för förklarade Fernando lite om 
hur den tidigare högerregeringen under de fyra gångna åren gjort många försämringar för arbetarna. 
Han beskrev regeringen som både fientlig mot arbetarna och mot deras rättigheter. Under åren 
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gjordes många privatiseringar av bolag och nedskärningar i arbetarnas förmåner och rättigheter. 
Tack vare demonstrationer och folket insikt föll till slut högerregeringen och leds idag och en 
vänsterregering. CGTP arbetar idag, tillsammans med regeringen, för att återskapa de rättigheter 
som den tidigare regeringen tagit bort. Det förekommer ofta starka stridsaktioner för att visa på vad 
arbetarna vill ha. Till exempel så finns nu ett mål att återgå till 35 timmar och detta har med hjälp 
av regeringen lyckats i visa branscher. CGTPs syn på kollektivavtalet är att det är en grundsten och 
deras hjärtefråga är att förbättra avtalen. 

Minimilönerna, som är lagstadgade, vill de också kämpa för att höja. Den ligger idag på 530 
euro och deras första mål att är höja den till 600 euro. Minimilönen infördes när diktaturen 
störtades 1974 och innebar då en lönökning på i snitt 30%. Lönenivån hade alltså varit katastrofal 
under diktaturen. Men nu är man alltså tillbaka på 2001 års standard. Försämringarna i 
löneutvecklingen, inget OB-tillägg, frysta löner, ökningen av timmar i veckan och den ekonomiska 
krisen som varit, med hårda besparingskrav av Trojkan som följd, har lett till att de rika, vilka är 
en minoritet i Portugal, har förlorat ca 5% av sina inkomster medan medelklassen har förlorat ca 
8-10% och arbetarklassen  har förlorat hela 24%!

Vi ställde frågan hur CGTP arbetar med organisering och fick till svar att de jobbar med att 
informera medlemmar på plats på arbetsplatserna. De lyckas ofta bra inom större företag där de 
lyckats få bättre villkor för de fackligt anslutna. De har tagit fram lokala manualer vilket lett till 
högre löner. Men trots att de nått många framsteg det senaste året så finns det enligt dem själva 
mycket kvar att göra.

CGTP går ekonomiskt sett inte att jämföra med vårt LO. De får 10% av alla medlemsavgifter. 
Resten av pengarna finns hos de regionala medlemsorganisationerna. Fackavgiften är 1% av lönen. 
Diskussionerna drev oss in på samtalet om strejk och vad som gäller i Portugal. De arbetare 
som strejkar får inget betalt. Detta var något vi i klassen reagerade ganska starkt på, men våra 
portugisiska kamrater tyckte snarare det var konstigt att få betalt när man strejkar då ”Det är ett 
medvetet val som man får ta konsekvenserna av”. Strejken ska leda till en förbättring och då får 
man offra sig. Varsel om strejk fick vi reda på var kortast i Europa och lagen som berör ämnet är 
väldigt öppen och tillåtande. Istället har de en aktionskassa som används till propaganda och att 
ordna demonstrationer.
 
I Portugal bor ca 10, 5 miljoner invånare.  CGTPs medlemsantal är idag ca 1 miljon. CGTP 
representerar 70% av alla arbetare som är fackligt anslutna i landet enligt dem själva. De har 
samarbete med LO och man har de senaste åren deltagit på varandras kongresser. En väldigt stor 
skillnad på fackföreningsrörelsen i Portugal och i Sverige är att i Portugal organiserar förbunden 
både arbetare och tjänstemän – vilket inte är lika vanligt i Sverige.
Anslutningsgraden har innan 80-talet varit hög men har minskat på grund av flera anledningar. 
En av dem är nedlagda industrier. Svenska ABB köpte upp fyra av de största industrierna och lade 
sedan ner dem eller flyttade dem två år senare. Stålindustrin i Portugal är helt borta. 1974 hade 
man 30% jordbruk, 30% industri och 30% tjänstemän. Idag är jordbruket oerhört litet. Industrin 
har sjunkit till 20% medan tjänstesektorn har ökat.

Vad gäller löner i Portugal så ligger de som arbetar inom energibranschen högst med ett nationellt 
snitt på 1000eur/mån. Många ligger dock på minimilönen 530eur/mån.

Vi frågade hur jämställdheten i förbunden ser ut och Metall blev ett givet exempel. Vi fick till svar 
att det från början varit ett mansdominerat förbund, men idag organiserar man ca 35% kvinnor. 
Man har en grupp som ansvarar för frågan och har som avsikt att strida mot diskriminering. Man 
arbetar aktivt för att få likvärdiga villkor, men då kvinnor ofta anställs av mindre företag, då de är 
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billigare att anställa, är det svårare att få dem att organisera sig. I hotell & restaurangbranschen 
är andelen kvinnor högre – ca 58%. Villkoren är långt ifrån bra. De har låga löner och långa 
arbetspass vilket är något som förbundet försöker rikta in sig på i sitt arbete för en mer jämställd 
arbetsmarknad. Rent konkret hur detta arbete att förbättra villkoren för kvinnor fick vi inte svar 
på.

STAL
Efter vårt besök på CGTP var det dags för lunch innan vi drog vidare till nästa besök som var på 
STAL – en fackförening som organiserar arbetare och tjänstemän inom den offentliga sektorn 
och som arbetar med administration inom flera yrkesgrupper ( tex vatten, avfall, trafik, kultur, 
personal på skolor.)  Där fick vi träffa ordförande i styrelsen, ansvarig för de internationella 
relationerna samt två förtroendevalda.  Man uppskattar att ca 110.000 personer arbetar inom 
området och ungefär hälften av dem är anslutna till STAL. Sett till medlemsantal så är det 
Portugals största fackförening som i sin tur är medlemmar ibland annat CGTP. De har ett 
nationellt kontor i Lissabon men finns även representerade i varje region – även Madeira och 
Azorerna. Fackföreningen har under flera år haft svåra ekonomiska problem eftersom deras enda 
intäkter de har är medlemsavgiften, vilken är 1% av lönen.

Vi undrade över hur de organiserar sig och det visade 
sig att de förtroendevalda har 4 dagar per månad för 
att genomföra sitt fackliga arbete. Alla utgifter som 
verksamheten har under dessa 4 dagar betalas först 
av arbetsgivaren, men måste sedan betalas tillbaka av 
fackföreningen. Totalt i hela landet har STAL endast 
30 fast anställda som arbetar för bättre villkor och med 
att organisera arbetarna. Huvudsakligen sysslar de med 
att implementera den fackliga idén och förhandla med 
arbetsgivare. Det blev återigen prat om 35 timmars 
arbetsvecka som kommer tillbaka 1 Juli 2016 och 
på STAL såg man detta som en stor seger då det är 
något som funnits i 20 år. När 40 timmars veckan 
infördes försvann ca 20% av arbetstillfällena men 
produktionen ökade inte.  Andra frågor man jobbar hårt 
med är ökade löner och fler jobb, men man har inte 
uppnått önskat resultat. Man uttryckte även från STALs 
sida hur fruktansvärt låga lönerna är och hur otrygga 
anställningsvillkor arbetarna i Portugal har idag och det 
är något man fortsätter kämpa emot varje dag. 

Senaste valet hölls i oktober, där majoriteten röstade för det socialistiska partiet, och man fick 
äntligen till en vänsterregering. Man försöker samarbeta med regeringen för att få tillbaka de 
förmåner och bättre villkor man hade innan förra regeringen gjorde sina stora åtstramningar.
Vi upplevde en nyfikenhet hos STAL hur det fungerar i Sverige, vårt fackliga arbete och hur 
utvecklingen har sett ut. Vi påtalade att vi kommer från en något liknande situation där vi haft 
en högerregering som gjort försämringar där vi får kämpa för att få tillbaka en del. Vi nämnde 
även en del om hur vi organiserar oss och hur vi utbildar våra förtroendevalda genom att vi bland 
annat har ett eget studieförbund och att vi har möjlighet att ta ledigt från vårt arbete för att 
fortbilda oss. Vi frågade om det finns något liknande i Portugal men det har man inte. Man har 
gjort försök att organisera studier, men utan några vidare resultat. Det har mestadels fungerat för 
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de som arbetar som ombudsmän. 

Vi var nyfikna på varför de organiserar tjänstemän och arbetare i samma fackförbund. Då berättades 
det att CGTP bildades innan revolutionen då det fanns ett stor motstånd till den rådande strukturen 
i landet. Det var dock förbjudet att bilda fackföreningar och 20 fackliga företrädare fängslades en 
månad före revolutionen.  Tjänstemän och arbetare hade samma typ av problem och skulle därför 
gynnas av en samorganisation. 

Vi var även nyfikna på hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor. Finns skyddsombud? 
Vad gäller arbetsmiljöutbildning är detta något som sker i de vanliga skolorna. Man införde 2006 
en lag som hälsa och sjukvård vilken innefattar bland annat att en representant som arbetar med 
arbetsmiljöfrågor får 5 timmar per månad att lägga på detta. Det finns även en myndighet som 
är specialiserade på frågorna 
och som utför kontroller på 
arbetsplatser. Under förra 
regeringen blev även här tyvärr 
åtstramningar och antalet 
inspektörer har minskat till 
ungefär hälften. Man flyttade 
även, konstigt nog, en stor del 
av ansvaret till det portugisiska 
skatteverket. Eftersom de inte 
kunde något inom området 
resulterade det i att det inte 
gjordes något. Enligt STAL 
så ville dåvarande regeringen 
inte ha någon inblandning i 
arbetarnas situation och därför 
löste man det på det viset. 

Vi frågade även om hur bemötandet av förtroendevalda ser ut? Vi fick till svar att det förekommer 
till exempel förföljelse och trakasserier av personer med uppdrag, men att de flesta fall går till 
domstol och vinns av fackföreningarna. Problemet är att varje fall tar ca 7-8 år att klaras upp. Detta 
är något som nuvarande regering har fått i uppdrag att arbeta med – att snabba på processen.

Vad gäller jämställdhet så är författningen emot ojämlik behandling – det skall vara lika lön för lika 
arbete. Men även om det är så det är skrivet så är det svårt att applicera i verkligheten. Framförallt 
i den privata sektorn är det vanligt att man erbjuder lägre lön till kvinnor – ”inte nödvändigtvis för 
att hon är kvinna”, men för att man tror att hon vill ha jobbet så mycket att hon kommer ta det 
ändå. Kvinnor har så mycket ansvar utöver arbetet, säger STAL. Barn, hemmet, graviditeter etc. 
Därför ger arbetsgivarna ofta lägre löner. Vi fick även reda på att män och kvinnor söker arbete på 
olika blanketter. På ”kvinnornas blankett” måste man bland annat fylla hur många barn man har 
och hur många gånger man varit gravid. Detta reagerade vi kraftigt på! Inte bara på att det faktiskt 
är så utan även på hur man verkade se det som ett icke-problem!

Till sist frågade vi om det finns någon facklig-politisk samverkan likt såsom vi har det, men så var 
det givetvis inte. Enligt tradition så är man obunden till politiska partier, religiösa grupper och 
ekonomiska grupper. Man anser att problemen är detsamma oavsett vad man har för eventuell 
partitillhörighet. Man är dock medveten om att man tillsammans med nuvarande regering kan 
bidra till förändringar då den allians som nu regerar är byggd på att man kämpade bland annat 
för arbetarnas rättigheter. De fackligt anslutna tillhör nästan uteslutande olika partier och 
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organisationer, men detta var inget man verkade se som ett problem. Under slutet av 1800-talet 
gav arbetarrörelsen stöd åt anarkosyndikalismen och kommunismen och det höll i sig en bra bit 
in på 1900-talet. I Portugal kan man inte ha ett politiskt uppdrag samtidigt som man är fackligt 
förtroendevald.  

UMAR
Onsdagen den 11 maj

Dagen började med ostadigt väder och en längre resa framför oss. Då alla andra studiebesök hittills 
legat på nära gångavstånd var det denna gången på sin plats att ge upp tankarna på att gå, och 
istället ta kollektivtrafiken till hjälp. UMAR ligger lite undanskymt, vilket betyder att det var lite 
problem att hitta. 

Väl där får vi en genomgång av UMARs historia och dess bildande. Dem bildades som en förening 
efter fascismens fall, den 12e november 1976. Trots det hade dem funnits som ett sorts nätverk 
redan under fascismens tid. Redan under tidigare besök hade vi kommit i kontakt med att det 
redan innan Salazars fall, fanns en del regimkritiska nätverk. UMAR bildades som kvinnor mot 
fascism och hade in på 80-talet en tydlig koppling till den politiska vänstern. Trots att man under 
80-talet valde att överge sin politiska anknytning, har man kvar sin definition som vänsterfeminism. 
Redan från starten har man jobbat med kvinnors rättigheter, våld i nära relationer var första frågan 
man började driva. Detta är även deras största arbetsområde, än idag. 1982 var dem även som för-

sta organisation i parlamentet 
och demonstrerade. Man gjorde 
då en demonstration för kvin-
nors rätt till fri abort. Här är det 
värt att nämna att det inte alltid 
enbart varit medlemmar ur 
UMAR. Denna organisation var 
inte ensam om att driva femi-
nistisk kamp efter fascismens 
fall, UMAR är dock den enda 
organisationen som överlevt sen 
den tiden. Det intressanta med 
UMAR är att dem drivs av vo-
lontärarbete som kännetecknas 
av en enorm glöd och passion 
hos sina medlemmar. De som 
är anställda går på projekt som 

dem håller i, vilka finansieras via olika organisationer. UMAR väljer även att jobba mycket med ut-
bildning och information inom den offentliga sektorn. Dem går gärna ut i skolor och undervisar, då 
dem ser att största möjligheten att förändra de patriarkala strukturerna, är att förändra tankemönst-
ren hos barn innan dem satt sig. 

På plats fanns Sara som ingående berättade om ett pågående projekt som snart ska avslutas. Pro-
jektets namn är IA-IA och syftar till att informera och få folk att agera mot könsstympning. Man har 
valt att vända sig mot personal inom vård, skola och polisen. Detta för att dessa yrkesgrupper kom-
mer i kontakt med utsatta kvinnor och flickor. Därför behöver dessa yrkesgrupper information och 
utbildning för att kunna möta dessa individer. Den informationen dem har är att det är ca 6500 
kvinnor och flickor som lever i Portugal som drabbats av könsstympning, här ser man även att ytter-
ligare 1800 är i riskzonen att drabbas. Det man vet är att dem könsstympade är kvinnor och flickor 
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som flyttat hit från andra länder. Huruvida det sker i 
Portugal är inget man har något konkret bevis över. 
Det man ser som största problemet är att det är en 
patriarkal struktur som syftar till att kontrollera kvin-
norna genom att ta ifrån dem deras fria sexualitet. 
Detta är något som drivs på av äldre kvinnor som är 
helt fångna i det kulturella tankegodset de ärvt från 
äldre generationer. I Portugal är det precis som i 
Sverige förbjudet att utföra könsstympning. Det man 
vet från de fall som anmälts är att dem skett utom-
lands och det har därför varit svårt med bevisningen 
och att därigenom få fällande domar. 

Portugal är även ett transitland för trafficking, på 
grund av deras läge och kopplingar till gamla kolo-
nier. I Portugal är prostitution lagligt om det sker på 
frivillig basis. Här går åsikterna isär och vissa tycker 
att man behöver reglera och organisera kvinnorna 
och se till att dem får rättigheter. Förr var hållningen 
att man skulle förbjuda prostitutionen helt, då man 
såg det som våld mot kvinnor och ett kränkande av 
deras rättigheter. Man vet heller inte om lagen är 
rätt väg att gå och UMAR har ingen direkt ställning i 
frågan. Man har däremot valt att hjälpa till i nätverk 
för att hjälpa prostituerade och ge dem rättigheter 
och styrka att stå själva.
 
Året innan man införde abortlagstiftningen, 2006, dog 16 portugisiska kvinnor av olagliga aborter. 
Ca 40 kvinnor per år dör på grund av våld i nära relationer, vilket är en vanligare dödsorsak än can-
cer för kvinnor. UMAR äger och driver skyddade jourhem för kvinnor. Dem är hemliga till och med 
för dem vi träffar, detta för att skydda kvinnorna. Här kan kvinnor söka skydd med sina barn i ca 6 
månader. Det finns möjlighet att få stanna längre om ansvariga bedömer att det behövs. På dessa 
boenden finns tillgång till läkare och psykolog som hjälper dem som söker sig dit att kunna klara av 
vardagen som väntar dem. Dem har även möjlighet att erbjuda rättslig hjälp om det skulle behövas, 
speciellt då i vårdnadstvister. 

Den glöd som existerar inom denna förening är minst sagt smittande. Trots det att det är ytterst få 
kvinnor som aktivt engagerar sig och tar del i deras aktioner, så har dem lyckats bli en röst i sam-
hället. Dem bjuds in till media och får sprida sina åsikter till allmänheten därigenom. Amnesty 
använder sig av deras siffror och statistik. Totalt sett levererar UMAR en osminkad bild av sanning-
en. Men får genom dem verkligen reda på hur samhället ser ut och hur situationen i Portugal har 
utvecklats. Detta är något vi saknat när vi besökt både partier och fackförbund/ centralorganisatio-
ner, som gärna försökt ge en förskönad bild av verkligheten. Det UMAR framförallt lämnar vidare till 
oss är att man faktiskt kan göra skillnad trots att man är en liten grupp med människor. Det gäller 
bara att man brinner för frågan och är villig att arbeta för den. När vi lämnar UMAR gör vi det med 
uppfyllda förväntningar och en känsla av att vi fått alla våra förväntningar på besöket uppfyllda. 
Det som kanske är det viktigaste är att UMARs glöd smittat av sig till oss, så till den milda grad att 
några i klassen funderat på att skapa ett nätverk för att påverka och lyfta fram jämställdhetsfrågor 
inom våra egna LO-förbund. Den enda sorg vi känner är att tiden med UMAR tagit slut och att vi 
inte har mer tid inbokad hos dem. Besöket har gett en sådan enorm mersmak att Oscar som anord-
nade besöket och hållit i kontakten, nu med blod skrivit under på att aldrig bryta kontakten med 
dessa underbara kvinnor.
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ACT
Torsdagen den 12 maj

Dagen började 09:00 med ett besök hos den portugisiska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, 
ACT (Autoridade para as Condicoes do Trabalho).  
Besöket var uppdelat i två delar och tog totalt cirka 3 timmar. Det började med att Cláudia 
dos Santos Matos som är chef på avdelningen och som vi hade haft kontakt med, hälsade oss 
välkomna. Därefter började Suzanna Luz som är arbetsinspektör föreläsa och svara på frågor 

angående ACT:s arbete generellt. 

ACT är ett nationellt institut som verkar 
på hela Portugals fastland, men inte på 
Madeira och Azorerna. De har 32 kontor där 
308 inspektörer och tjänstemän arbetar, 
2/3 av inspektörerna är kvinnor men de 
högre cheferna är ofta män. Inspektörerna 
utför både planerade och oplanerade 
arbetsplatsbesök.  

Innan 1993 så arbetade ACT endast med 
arbetsrätt, men efter ett antal viktiga 
lagändringar och EU-direktiv i början 
av 1990-talet så inkluderades även 
arbetsmiljöregler. Till en början gällde dessa 

regler endast i privat sektor vilket betydde att man inte kunde dela ut böter inom den offentliga 
sektorn. Man kunde endast rekommendera förbättringsåtgärder. Det var först efter påtryckningar 
ifrån fackföreningarna som offentlig sektor inkluderades några år senare. 
Inom ACT så skiljer man på det verkställande arbetet i form av inspektörer och rättsprocesser och 
det mer policy-inriktade arbetet genom upplysning och beslutsfattande. Fram tills 2007 var dessa 
två delar separerade från varandra, men nu arbetar dem under samma flagg. 

Den mer Policy-inriktade delen är en del utav EU:s ”European Agency for Safety and Health at 
Work”, även kallat OSH. OSH i Portugal jobbar väldigt aktivt med vad de själva kallade för ”Social 
partners”, det var i stort sett arbetsmarknadens parter och politiker. Det arbetet bedrivs i den så 
kallade ”Advisory Board” där 
parterna har röster och beslutar 
om ett nationellt ramverk 
för arbetsmiljö och skydd på 
arbetsmarknaden. Ungefär 
hälften av den portugisiska 
arbetskraften omfattas av detta 
ramverk. 
OSH är även dem som ger ut 
licenser till dem portugisiska 
”arbetsmiljöteknikerna” som 
ser efter arbetsmiljön ute på 
företagen. Det är företaget 
som utser dessa tekniker och 
det vanligaste är att det är 
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någon ur  anställd, men det kan även vara externa aktörer. Det är även vanligt att arbetstagare och 
arbetsgivare hör av sig till ACT gällande arbetsmiljöfrågor, rättigheter och skyldigheter 

Inspektörerna gör inspektioner av arbetsplatser och kan både påpeka, stoppa och godkänna 
arbetsplatser. Den stora skillnaden mellan Sverige och Portugal när det kommer till 
Arbetsmiljöverket är att inspektörerna inte bara inspekterar arbetsmiljön. De inspekterar även 
arbetsrättslagarna och kollektivavtalen. Fackföreningarna rapporterar endast till ACT så driver dem 
allt från uppsägningar till lönetvister mot företagen Det är först när ärendet når domstol som ACT 
förhåller sig neutral och agerar då endast som vittnen. Detta innebär att inspektörerna befinner 
sig i en väldigt utsatt position och får ofta utstå hot och trakasserier av företagen. En grundregel 
dem har är att de alltid går minst två inspektörer till en arbetsplats vid första besöket.  Kvinnliga 
inspektörer är särskilt utsatta. 

ACTs siffror på antal som dör i arbetsplatsolyckor är 140st per år, men ACT säger att siffrorna 
med stor sannolikhet är högre. Den 28 april – 28 maj varje år anordnas olika projekt där fokus 
läggs just på arbetsmiljon och att uppmärksamma och minnas antalet människor som mist livet i 
arbetsplatsolyckor. 

ACT samarbetar just nu med skolor i ett nytt projekt, där de utbildar lärare i arbetsmiljöfrågor så att 
de i sin tur kan undervisa sina elever. ”Mind Safety, safety matters!” 

Som en del utav Portugals åtstramnings-politik efter 2011 och framåt så har ACT fått skära ner på 
sin verksamhet och är idag marginaliserad om man jämför med tiden innan krisen. 
Besöket hos ACT var väldigt lyckat även om det är en komplicerad verksamhet, och inte helt lätt att 
sätta sig in i på så kort tid, fick vi ändå svar på många av våra frågor! 

UGT
Efter lunch bar det vidare 
mot den andra stora 
paraplyorganisationen i Portugal, 
UGT. Besöket ägde rum på UGT:s 
nationella kontor i Lissabon 
och vi hade ett möte präglat av 
diskussion  tillsammans med 
UGT:s internationella sekreterare 
och Ungdomssekreterare. Vi fick, 
efter en kort presentation, ställa 
våra frågor och diskutera UGT. 

UGT är en federation med 51 
stycken medlemsförbund som tillsammans organiserar ungefär 450000 arbetstagare. De bildades 
1978. Ordet ”Frihet” har stor betydelse för UGT. Man organiserar både arbetarförbund och 
tjänstemannaförbund. Organisationen är uppdelad i 20 distrikt där Madeira och Azorerna också 
ingår. Man är medlem i både Europa-facket och Världs-facket. Medlemsförbunden ansvarar för 
avtalsteckning med företag och regioner. 

I Vårdförbundet ” Sindite ”är det mest sjuksköterskor som är medlemmar, befattningen 
undersköterska finns inte organiserad som yrkesgrupp, men liknade befattningar kan möjligtvis 
finnas och ingår i så fall i olika fackförbund.
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UGT förhandlar endast nationellt med 
arbetsgivarorganisationer och regeringen. 
Några utav medlemsförbunden har 
strejkkassor, men dem flesta har 
det inte. Istället förlitar man sig på 
massdemonstrationer under strejker. Man 
bedriver inte så mycket facklig utbildning. En 
Kvinnokommission inom UGT har ansvar för 
jämställdhetsarbetet. Vid frågan om de anser 
sig själva vara en feministisk organisation, 
var svaret – om en feministisk organisation 
innebär att de stödjer jämställdhet i alla 
områden, då är svaret ja, men de vill inte 
uttala sig att vara feminister.     

UGT är en federation av Socialdemokrater 
och mittenorienterade konservativa. UGT och 
CGTP var först en och samma federation men 
på grund utav politiska skäl så bröt sig många 

fackföreningar ur CGTP genom vad de kallar för ”open letter” och bildade UGT. ” Open letter” som 
vi uppfattar det betyder att tidigare medlemmar i CGTP skrev på ett dokument som offentliggjordes 
så att UGT kunde skapas. Vad man måste förstå är att efter den portugisiska revolutionen 1974 
så var det väldigt nära, under ett antal år, att Portugal blev en kommunistisk diktatur. Inom CGTP 
fanns många kommunister som styrde fackföreningarna i den riktningen och i syfte att stoppa detta 
bildades en allians inom fackföreningsrörelsen mellan Socialdemokrater och Konservativa. Det är 
denna Allians som fortfarande bär UGT. Den bar också den portugisiska politiken väldigt länge. 
Först under hösten 2015 lyckades Socialdemokraterna hitta stöd för sin regering vänsterut på den 
politiska skalan. 

Skillnaden mellan CGTP och UGT är 
främst politiskt, men man har även olika 
sätt att arbeta fackligt på. CGTP tecknar 
oftast bara på sig på redan befintliga UGT 
avtal efter att ha anklagat UGT för att 
vara ”mesiga”. De Socialdemokratiska 
politikerna vi träffade beskrev CGTP som 
”Streetfighters” och UGT som ”Champions 
of social dialog”. UGT själva sa att CGTP 
går först ut på gatan och demonstrerar och 
sen in och förhandlar, UGT gör tvärtom. 
Om CGTP bygger sitt varumärke utifrån 
att vara tuffast på gatan så bygger UGT 
sitt varumärke genom skicklighet vid 
förhandlingsbordet. 

Vi hade ett trevligt och insiktsfullt möte 
hos UGT! 
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FADO
Efter fri hopp och lek en stund så var det dags för GAF-middagen. Kajsa hade bokat bord på fa-
do-restaurangen ”Casa de fado” där vi njöt av traditionell portugisisk mat och gott vin. En gång i 
timmen kom två gitarrister och en sångare ut och sjöng fado för oss. En helt fantastiskt berörande 
kulturupplevelse som rekommenderas varmt. Kajsa höll tal från styrelsen och flera klasskamrater 
höll tal. Skålarna var så frekventa att glasen förmodligen slängdes efter middagen. När middagen 
löd mot sitt slut tog Parham till orda och överraskade alla med det som vi kämpat för under 3 kon-
gresser, 3 uppstarter, 96 torsdagar och närmare 600 timmar: GAF-Nålen! En högtidlig utdelning 
organiserades spontant av vad som måste vara bland de mest ambitiösa GAF-klasserna någonsin. 
Icke trodde den äldre stereotypiskt portugisiska farbrorn på bordet bredvid den morgonen att han 
skulle få uppleva något så historiskt som en GAF-nålsutdelning. Tack alla dem, i vår närhet, som 
under hela våra liv förkroppsligat vår rörelses omdanande värderingar, för att ni ledde oss till den 
där kvällen på ”Casa de fado”.
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Kultur
Gränsen mellan eufori och fysisk aggression är en gräns som är hårfin. Läsaren bör vara djupt in-
förstådd av detta faktum för att få en så nyanserad bild som möjligt av den dagstur vi skall försöka 
återberätta. Inte sällan hade gruppen under veckan hamnat i surrealistiska situationer där uppfatt-
ningen av vad som skett å ena sidan var en religiös upplevelse samtidigt som den kunde upplevas 
som vår världs sista dagar. Två motsättningar som skall hållas aktiva i samma tanke. En viss för-
fattare kallar detta fenomen för dubbeltänk och i brist på både fantasi och vokabulär är det detta 
fenomen som närmast beskriver denna upplevelse.

Kvinnan skriker:
- HIPPO HIPPO!
Gruppen svarar:
- Hoo Haa!

Snabbt märker hon att inte hela gruppen svarat och hon vänder sig snabbt till närmast totalitära 
medel för att få gruppen att lyda.
Hon skriker på en blandning av franska, engelska och portugisiska:
-Ni som inte svarar kommer att bli kastade överbord!

Vi går händelserna i förväg och för 
detta ber vi läsaren ödmjukast om 
förlåtelse. Låt oss berätta histori-
an, för ordningens skull i kronolo-
gisk ordning.

Vad som sker innan startskottet 
för denna berättelse är ovidkom-
mande och lämnas följaktligen till 
läsarens fantasi.
Gruppen samlades vid kajen, 
farkosten och vid första anblicken 
en vänlig kvinna som genom sina 
uniforma manér snabbt kan be-
stämmas vara ledare för nästkom-

mande timmars aktiviteter. Vi har alla vilat våra ögon på liknande gestalter tidigare och ovan nämn-
da dubbeltänkta förväntningar är ett faktum gruppen står maktlös inför. En rädsla och ett mod, en 
kärlek och ett hat. Kvinnan välkomnar oss in i den farkost som skall transportera oss vidare.
Så fort gruppen tagit plats byter kvinnan skepnad och den vänliga blicken förvrängs till en uppsyn 
av rent överförmynderi. Vi skall sitta, låsas fast och totalt utan ifrågasättande utföra de riter hon nu 
ställer oss inför. Hon yppar visserligen dessa regler iklätt ett leende som igen samtidigt är genuint 
vänligt och av ond stränghet.

Första riten skall genomföras och kvinnan skriker;
-HIPPO HIPPO!
Gruppen svarar:
-Hoo Haa!
Snabbt märker hon att inte hela gruppen svarat och hon vänder sig snabbt till närmast totalitära 
medel för att få gruppen att lyda.
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Hon säger;
-Jag menade allvar tidigare...
-När denna buss övergår till båt och vi flyter i 
flodens djupaste delar kastas ni hänsynslöst 
av om ni inte alla ropar högt Hoo Haa!.
-Förstår ni?
Gruppen nickade instämmande.
-HIPPO HIPPO!
-Hoo Haa!
Kvinnan va för denna gången tillfredsställd.

Allt medan farkosten susade genom staden och kvinnan glatt berättade om fornstora dagar, upp-
täckare och historian om Lissabon, genomförs dessa riter. Helt utan förvarning och med kvinnans 
förväntan om total lydnad. De i gruppen som hade ägnat stora delar av natten till att fokusera på 
socialismen klarade inte ens de av att motstå denna å ena sidan trevliga och vänliga ledare men å 
andra sidan stränga diktator. Sista upprinnelse till eget tänkande hade nu totalt uppgått i kollektiv 
lydnad. Till en del för att man ville, till en del för att man inte vågade annat. Priset vi betalar för 
att se Lissabons sevärdheter är långt mycket högre än priset på biljetten. Vår värdighet rinner ut i 
den flod som skall mynna ut i Atlanten allt till tonerna av Ana Mouras hesa stämma. När vi till slut 
kravlat oss iland och tagit oss ur maskinen finns det bara tomhet kvar. Skändade och slagna har 
vi helt gett upp så när det sista ”HIPPO HIPPO!” ropas ut rycks vi med höjer vår näve och svarar 
”HOO HAA!”



Slutord
När man växt upp i ett land som Sverige, blivit fackligt förtroendevald och sedan haft ynnesten 
att gå GAF i tre år så är tanken på att det fackliga arbetet och politiken inte på något vis hänger 
ihop näst intill absurd.  I Sverige växte demokratin upp i arbetarrörelsen. I Portugal växte arbe-
tarrörelsen upp i den nyvunna demokratin.
En diktatur vill inte ha ett bildat folk. Det tjänar ingenting till, det är rent av farligt med 
människor som lär sig att ifrågasätta. Grundläggande kunskaper i basämnen är allt som krävs. 
Socialismen förstår att bildning får folket och samhället att blomstra. Därför var det väldigt skönt 
att höra Wanda Guimarares och Susana Armador prata om reformer, som Partido Socialista har 
eller kommer att jobba med, för att se till att alla har rätt till en ordentlig utbildning. 

Sverige har en bra bit kvar till jämställdhet. Portugals väg dit är ännu längre. Man lutar sig mot 
gamla värderingar, religion, tradition och människors desperation (Kvinnor tar lågavlönade jobb 
för att över huvudtaget ha någon inkomst.) Då är det glädjade att höra att man har infört en regel 
att 40 % av riksdagsledamöterna ska vara kvinnor, föräldraledigheten har förlängts och man har 
skapat kvinnogrupper inom facken och jobbar för att få in fler kvinnor i styrelser. 

I Portugal existerar inte fredsplikt för facken. Det gör inte heller strejkkassor. Arbetare som går ut 
i strejk gör det på bekostnad av sin egen brödaföda. De har den kortaste varseltiden i Europa och 
de kan snabbt mobilisera sig för enskilda sakfrågor. Tanken är svindlande. Vi stoltserar med den 
svenska modellen; vi säljer vår fredsplikt mot löftet att kollektivavtalen följs och att avtalen sluts 
mellan arbetstagare och arbetsgivare, inte staten. När så diskussioner och förslag om lagstadga-
de minimilöner kommer upp på agendan är det dags att dra öronen åt sig. 

När vi nu i efterhand ser tillbaka på det syfte och mål vi från början hade med vår resa och de 
frågeställningar vi hade i uppgift att fördjupa oss i är vi i det stora hela väldigt nöjda. Vi känner 
oss tillfreds med den information vi har lyckats få till oss under besöken och känner en fortsatt, 
om inte ännu större, glöd att fortsätta vår kamp på hemmaplan. Vi inser mer än någonsin hur bra 
vi har det om vi sätter det i relation till hur det fungerar på andra platser i vår värld, även om vi 
är väl medvetna om vilken kamp det har varit i vår rörelse för att komma dit vi är idag. Vi vet att 
den fackliga kampen är en kamp som alltid kommer att behöva stridas för och vi är glada över 
att vara en del av den. 

Vi har knutit kontakter som vi kommer att hålla fast vid för fortsatta diskussioner om det som vi 
alla har gemensamt – att kämpa för en bättre värld där varje människa är lika mycket värd och 
ska behandlas därefter, både som arbetare och person. 

Slutligen så är vi tacksamma över att få ha varit med om denna otroliga resa som minst sagt 
kommer att vara ett minne för livet.


