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Sedan några år samarbetar SIDA med Lo och TC0
i en aamrådsgrupp för facklig utbildning i u-
länderna. Som underlag för de gemensamma pro-
Jekten har eamrådsgruppen velat öka sin kon-
skap om faokföreningsörelsene roll i u-län-
dernas ekonomiska och sociala utvecklinge-
process. SIDA har därför gjort studier av
faekföreningerörelsen i ett antal u-länder.

I en serie om fyra häften presenteras ut-
redningsavsnitten om Tanzania, Zambia, Nigeria
och Tunisien. De latinamerikanska avsnitten
(Columbia, Argentina, Mexico och Cuba) har
presenterats i boken "Faeklig Horisont;
Latinamerika" av Åke Wedin (Prisma 1975).

Föreliggande afrikanska material har så långt
det varit möjligt preeenterata efter samma
modell för alla fyra länderna för att under-
lätta jämforeleer dem emellan. En kort land-
beskrivning samt några basfakta om arbets-
marknaden fbregår varje avsnitt. Notfor-
teckningen har gjorts ganska omfattande
för att underlätta för den som vill gå
djupare.
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NIGERIA - EN KORT LANDBESKRIVN1NG

Nigeria är till ytan ungefär dubbelt så stort com
Sverige. Längs kusten i söder finns ett ca tio mil
brett mangrove- och träeklandskap. Innanför det ut -
breder eig ett bälte av tropisk regnskog. Längre norr-
ut höjer sig landet och bildar ett savannområde som
längst i norr övergår i ökenlandekap. Klimatet ä
varmt och fuktigt längs kusten och hett och torrt i norr.

Nigeria beräknas ha närmare 80 miljoner invånare och
är därmed Afrikas folkrikaete stat. Tätast befolkade
områden är KanodiBtriktet i norr, området öster om
nedre Niger samt landets sydvästra del. Omkring 10 %
av befolkningen beräknas bo i tätorter och inflytt- -

ningen uppskattas till 4 - 8 % per år. Huvudstaden
Lagos har ca 1% miljoner invånare. Det finns mer än
300 folkgrupper men de fyra största - hausae och fu -
lanie i norr, yorubae i väst och iboe i öst - utgör
tillsammans ungefär hälften av befolkningen. Den
språkliga splittringen är stor. Oftast har varje
folkgrupp ett eget språk eller en egen dialekt. Det
officiella språket är engelska.

I ett par hundra år hade européerna bedrivit en lukra-
liv SlåYhåndel i kuetområ49t.pär vid 18QQ- talets -b6£= ,,
jan motviljan ökade i Storbritannien mot denna typ av
handel. Brittiska handelsmän inriktade Big då istäl-
let bl a på palmolja. Därmed ökades Storbritanniens
inflytande allteftersom slavhandeln avtog. Även det
brittiska greppet över det inre av området stärktes
till följd av upptäckefärder och försök att motverka
den franska expansionen i Nigerområdet. År 1861 an-
nekterades Lagoe som brittisk koloni och områdena
Nord- och Sydnigeria, som tidigare förvaltare av
Royal Niger Company, ställdes 1900 com protektorat un-
der den brittiska kronan. Genom eammanelagningar av
dessa områden 1906 och 1914 bildades Nigeria.

Redan under 1920-ta1et ställdes krav på frigörelse
från Storbritannien. Först efter andra världskriget
accepterade kolonialmakten en sådan utveckling och
afrikanernas inflytande ökades genom ett flertal för-
fattningsändringar. 1960 blev Nigeria en självständig
stat inom det brittiska samväldet. Korruption och
inrikespolitieka motsättningar ledde 1966 till två
militärkupper och till att nordregionene Yakubu Gownn
blev statschef. Nilitärguvernörenojukwu i östregig -
nen motsatte sig Gowons försök att stärka centralmak-
ten och förklarade 1967 östregionen självständig un-

'der namnet Biafra. 1970 hade Gowon krossat upproret.
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I samband med kupperna 1966 upplöstes parlamentet,
politiska partier förbjöds. Nilitårregeringen lovade
dock att överlämna makten till en civil, folkvald
regim senast 1976 - ett löfte som Govon tog tillbaka
i slutet av 1974, vilket troligen var en bidragande
orsak till att han störtades genom en oblodig kupp i
juli 1975. Nigeria för en neutral utrikespolitik och
tar aktiv del i den afrikanska politiken. Man efter -
strävar närmare ekonomiskt samarbete med övriga län -
der i Västafrika.

Jordbruket sysselsätter ca 70 % av Nigerias befolk -

ning. Jordbruk, fiske, boskapsskötsel och skogsbruk
har relativt sett minskat kraftigt i betydelse under
det senaste årtiondet när man börjat Prnloatera land-
ets stora oljeförekomster. Nigerias viktigaste export"
varor är olja, jordnötter, kakao, palmolja och palm-
kärnolja. Främsta handelspartners är Storbritennien,
USA och Frankrike. Handeln med öststaterna är i.ten
men expanderar snabbt med Kina.

BNP och rieutvecklin 1)

BNP (1973-74): 60Umiljarder kronor

BNP per invånare: 750 kronor

Andel av BNP (1971-72):
Industri och hantverk 8.4 %

Gruvdrift (inkl peerqleum*) 15,3 %
Jordbruk, boskapsskötsel etc 41,8 %
Distribution 11.4 7>

Transport och kommunikation 3.8 %

BNp-ökning i fasta priser: ca 5 % per år

Investeringar i % av BNP: 19 % (preliminär uppskatzning)

Konsumentprisindex (för Lagos, basår 1970 = 100):
1972 = 116,8, mars 1974 = 136,0.

0

!

0

0
* Råoljeexporten utgjorde 1973 drygt 83 % av det to -
tala exportvärdet.
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Nigerias totala folkmängd ca 80 milj
(officiell uppskattning 1973),

0

l

Total arbetsstyrka ca, 25 milj
(uppskattning för 1975),

Arbetsstyrka
(procentuell fördelning 1966-67){

Jordbruk ?1.? %

Tillverkning 9.6 %

ByggnadB- och anläggningsverkaamhet 0,6 %

Handel 12.9 %

Transport och kommunikationer 0,a %

Tjänster 3,9 %

FACKFÖHENINGSHÖHELSENS UPPKOMST och UTVECKLING

Före fackförenin rna

0

0

Efterhand som slavhandeln upphörde i Nigeria började
andra verksamhetsområden attrahera de europeiska
affärsmannen. Det var främst handeln med palmolja som
visade sig lukrativ. Handelsstationer upprättades i
början av 1830-ta1et, framför allt längs floderna
Niger och Benue. Detta medförde ett behov av arbets-
kraft vilket kom att bli början till egentligt löne-
arbete i Nigeria.*

Kristna missionsstationer etablerade skolor längs
kusten. Från skolorna rekryterade affärsmannen arbets-
kraft, i synnerhet till kontorsarbete som var eftertrak-
tat bland afrikanerna. Folk för manuellt arbete var
svårare att få tag på och det var vanligt att europeis-
ka affärsmän rekryterade arbetare från Ghana, Liberia
och Sierra Leone. Dessa utländska arbetare (kinda som
"Kroo labour") fick stor inverkan p& sina nigerianeka
kamrater. Kanske är det betecknande att initiativet
till att bilda Nigerias första fackförening i sinom
tid skulle komma från en sierra - leonean, anställd i
den nigerianska koloniala adminiBtrationen.4)

* Nan anser att det 1871 fanns minst 2 500 anställda
enbart i Deltaområdet. Även i Lagos, som förblev ett
av vaBtkustens stora handelscentra, sedan staden 1861
förklarats brittisk koloni och exporten av slavar
upphört, var efterfr&gan på arbetare stor. Bn folk -
räkning från 1881 uppger över 2 000 arbetare i Lagos;
siffran hade 1911 stigit till över 6 000.5)
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Ananaba förklarar svårigheterna att rekrytera arbets -
kraft med det dåliga rykte européerna fått bland
nigerianerna. Föräldrar ville inte gärna att deras
barn kom i tjänst hos de misstrodda och ofta hatade
européerna. De lokala hövdingarna, som i början skötte
rekryteringen av manuell arbetskraft, utsåg därför
konsekvent slavar och deras barn eller "hatade fruars
barn". Detta, menar Ananaba, kan också vara förklaringen
till att de som först fick utbildning och yrkesträning
vanligen inte var barn från det lede.Ee skiktet utan
barnen till de utstötta, fattiga och - ,lvar.

Den förs ta stre ikon 5)

Strejker förekom redan i slutet av 1800-ta1et. Den
första anses ha inträffat 1886 inom de. :oloniala lärt -
mäteridepartementet i Lagos. Men den första mera be-
tydande strejken inträffade i augusti 1887. -En nytill -
satt guvernör med ambition att sänka 1önerna o - h höja
arbetsdisciplinen ådrog sig slutligen arbetarna = m';s-
nöje. En omläggning av arbetstiden vid Public We

-

Department, vilket innebar kortare lunchrp',, utlöste
strejken, som kom att omfatta praktiskt Öäget alla
arbetare vid Public Works Department, d v 8 närmare
3 000 man.

En uppgörelse kpm till stånd tre dagar därefter. Den
innebar visserligen en halvtimme kortare lunchrast men
arbetsdagen förkortades nu från 9 timmar till 8%.

En av orsakerna till att arbetarna lyckades så bra i
Sina krav var förmodligen ett myteriförsök inom polis -
makten. Nyteriförsöket utbröt dagen efter strejken och
var också en protest mot tjänstgöringeföhå11anden.

förenin r6)

Traditionellt tillvaratog stam- och byföreningar arbetar -
naB intressen, liksom de yrkesskrån som fanns, t ex
för träsnideri, krukmakeri, vävning etc. Också bland
dem som lämnade sina byjordbruk för att ta lönearbete
på kommersiella plantager bildades grupper, s k "farm
gangs", som genom sin stam eller byförening försökte
nå bättre löne - bch arbetsvillkor. Detta var naturligt -
vis mycket svårt!då plantagerna var utspridda och
ofta låg långt från hembyn och arbetskraften rekry-
terades från olika håll. I början hade dessutom löne-
arbetarna bland sitt eget folk en låg social status
och det medförde - att stam- eller byledningen inte
intresserade sig särskilt mycket för under vilka för -
hållanden de arbetade.€

De fackföreningar som så småningom bildades bland Jord-
bruks- och plantagearbetarna tycks inte heller ha varit
efterföljare till byföreningarna utan snarare ha inspi -
rerats av modern, industriell fackföreningsrörelse.

O

!

O

0
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Den engelska kolonisationen började 1861-62. Non först
efter år:1900, då protektoratet i södra Nigeria upp-
rättades, började ett mera målmedvetet arbete på att
öppna förbindelser med inlandet. På så sätt skapades
nya arbetstillfällen, i synnerhet inom den koloniala
administrationen.

I augusti 1912 bildades den första fackfsreningen
(Southern Nigeria civil Service Union).* Initiativ -
tagare var en man från Sierra Leone som fått förflytt-
nihgfrån den koloniala administrationen i Freetown
till Nigeria. Sådana förflyttningar av statstjänste-
män mellan kolonierna i Västafrika var vanliga.

Medlemskap i fackföreningen var till en början i prak-
riken begränsat till det översta skiktet av de afrikanska
anställda. Non man framhöll att alla statsanställdae
intressen skulle tillvaratas. Missnöje med 1öne1äge
och befordringsmöjligheter samt diskriminering, tycks
ha varit de främsta orsakerna till att statstJänste-
männen slöt sig samman. Kunskapen om vad en fackför -
ening är och hur den kan fås att fungera var förmod-
ligen minimal men efter några månader lyckades man få
hjälp från kolleger i Sierra Leone där man tydligen
hunnit skaffa sig någon erfarenhet.

Den nya organisationen var inte särskilt stridbar. De
framställningar man gjorde till arbetsgivaren cd v e
kolonialförvaltningen) var hovsamma anhållanden och
p&talanden. Det räddhågade uppträdandet måste sea i
förhållande till den dåtida situationen på arbetsmark-
naden. Det fanns t ex ännu inte någon lagstiftning som
garanterade några rättigheter för fackföreningar. Dess-
utom bestod NCSU av det förhållandevis välbetalda topp-
skiktet bland statstjänstemännen och de hade skolats
till lojalitet mot administrationen. Naturligtvis var
de ängsliga att göra något som kunde tolkas som brott
mot statens tjänstereglemente och därmed föranleda
disciplinåtgärder eller t o m avsked.

Krav å ökad Btridbarhet - s littrin 8)

Missnöje med NCSUS veka attityd ledde till att hant4
verkare, tekniker och tjänstemän vid statsjärnvägarna
bröt med NCSU och bildade egna organisationer kring
1920. Båda grupperna genomförde framgångsrika aktioner
mot arbetsgivarnas försök att försämra arbetsvillkoren.

* Namnet ändrades 1914 till Nigerian Civil Service
Uniön (NCSU).
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De osäkrare arbetsförhå11anden som följde på depres -
sionen 1929 ökade missnöjet. Även Järnvägsarbetarna
bröt med NCSU (1931) och bildade en egen organisation,
Nigerian Railway Workers Union (NRWU). Detta var första
försöket av kroppsarbetare inom statsförvaltningen att
bilda en bestående fackförening. NRWU kom att bli
legendarisk för sin stridbarhet och var en viktig in -
spirationskälla till utvecklingen av facklig aktivitet
i Nigeria. 1931 bildades också lärarnas förbund,
Nigerian Union of Teachers (NUT), son Åf = ttade lärare
i såväl statlig som privat tjänst.

År 1919 hade en sammanslutning av europeiska stats"
tjänstemän bildats, Association of European Civil
Servants in Nigeria (AECSN). Denna ha' naturligtvis
genom sina medlemmars hudfärg och po- *""uistra
tionen lätt att göra sina krav gällande, men 1 L ce-
tydelse för utvecklingen av den nigeriansk - a ;re-
ningsrörelsen tycks den inte ha haft.

Privatindustrin organiseras 9)

Det dröjde nästan }0 år efter det att NF' iidats
innan den första fackföreningen inom prvatindustrin
organiserades. Det var handel"tJänstemännen i Kane som

slöt sig samman 1941 och bildade Kand Nercantile Clerks
Union (KNCU). Det fanns flera orsaker till att det
dröjde så länge innan arbetarna inom privatindustrin
började organisera sig. Den koloniala administrationen
var under många år inte bara den dominerande utan
också den mera pålitliga arbetsgivaren där de anställda
kände sig förhållandevis säkra i sin anställning.*

De privata arbetsgivarna var däremot mera ohämmade mot -
ståndare till fackföreningarna. Arbetsdepartementet
framhåller bl a i en kvartalsrapport att särskilt en
del missionsstationer och byggnadsfirmor inte vill ha
något som helst att göra med fackföreningar. Risken
för avsked för den som organiserade sig var naturli@+-

vis överhängande. De få som hade tillräcklig nfli og
för att kunna sätta sig in i och förstå vilka rättig -

heter och möjligheter som fanns, var kanske inte hcÄLer
så betrodda hos den stora massan arbetare. Jxcmplet
från NCSU bidrog knappast till att si = a förtroendet
för de utbildade och L,tre avlönade, innan D -

dragande orsak kan ha varit den starka omsättningen
av arbetskraft. Många var tillfälligt anställda.

!

!

0

0

* I västvärlden har vanligen industriarbetarn; var -

pionjärer i arbetet att bilda fackföreningar. I Afrika
däremot har det ofta varit statsanställda som bildat
de första fackliga organisationerna. Nödvändieie1nn
av läs - och skrivkunnighet har bidragit till rft även
utpräglade kroppsarbetareförbund ofta led" av tjänste-
män (kontorister, tidskrivar9, iirmän etc).
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Därefter började en lavinartad tillväxt; från 14 re -
gistrerade fackföreningar med ett sammanlagt medlems-
antal av ca 4 600 år 1940 till året därpå med drygt
17 500 och till 360 registrerade fackföreningar 1960
med över 274 000 medlemmar. 1971 hade 873 fackföre -
ningar registrerats med sammanlagt 655 000 medlemmar.

Man kan spåra flera anledningar till den lavinartade
ökningen av antalet fackföreningar efter 1940: lag -
stiftningen om £ackföreningars rätt (Trades Union
'Ordinance) infördes i december 1938; en kännbar levnads -
kostnadsökning inträffade mellan 1939 och 1942; skor -
utbildningenB spridning under senare delen av 1930-
talet medverkade till ökad facklig och politisk med-
vetenhet. Urbaniseringen ökade kraftigt under krigs -
åren. Flera lyckade fackliga aktioner hade genomförts
1941-42, se t ex senare beskrivna CoLA-agitationen.*
Vad Som också i hög grad måste ha inspirerat till upp-
svinget var det stridbara uppträdandet av järnvägs-
arbetareförbundet och kanske särskilt den beslutsamhet
och det personliga mod en av dess ledare visat.** I
november 1942 bildades (huvudsakligen av olika grupper
Btatsanställda) Nigerias första landBorganisation,
Federated Trade Unions of Nigeria (FTU) som emellertid
redan i juli följande år arrangerade en kongress med

bredare representation (31 fackföreningar) där organi-
sationens namn ändrades till Trades Union Congress
(rue).

Hårdare mellan arbe tsmarknads arterna 11)

När arbetarnas politiska och fackliga medvetenhet ökade
skärptes också motsättningarna. Reaktioner mot föro -
lämpningar och usla arbetsförhållanden i form av mask-
ningsaktioner och strejker möttes av arbetsgivarna
med trakasserier och avskedanden. Den lagstadgade rät -
Uienlåtiuhilda fackföreningar innebar ihre - alt.dessa

Landsorganisationen var representerad då det första
egentliga partier (NcNc) bildades 1944 och ansökte
S€08TG Um médlemsskap i partiet vilket beviljades.
Tuc-kongressen beslöt utträda ur NCNC 1948. (NCNC var
ett federalt parti eller paraplyorganisation som
sökte samla alla organisationer som kunde medverka till
självständighet för Nigeria).'

Denne man, M A 0 Imoudu, ledde bl a 1941 3 000
järnvägsarbetare i en framgångsrik demonstrationsmarsch
till den koloniala regeringsbyggnaden. Senare, efter
ständiga strider och kontroverser med företagsledningen
och rasdiskriminering blev Imoudu till sist både av-
skedad och fängslad i januari 1943. Detta utlöste stor
indignation och ledde till olika framställnin ar för
att få Imoududfrigiven gjordes av både fackföreningar
och ledande afrikanska politiker. Den 2 juni 1954 fri -
gavs Imoudu och han återvände till Lagda där ett väl -
komstmöte samlade ca 50 000 personer.
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omedelbart välkomnades av arbetsgivare och kolonial -
regering. Lagstiftningen hade tillkommit under tryck
från den engelska arbetarregeringen. Rapporter från
de otaliga kommissioner som under åren undersökt or-
sakerna till tvister mellan arbetsmarknadsparterna
visar klart det motstånd och den ovilja mot fack-
föreningar som präglade både den statliga och den
privata arbetsgivarsidan i Nigeria.

1949 inträffade en massaker som upprF de sinnena både
inom och utom Nigeria. TJugoen arbetare dödades och
femtiofem skadades när polistrupper panikartat öppnade
eld mot strejkande kolgruvearbetare i Enugu. En
undersökningskommission kritiserar i sin rapport över
massakern såväl kolonialregeringens, fackförenings -
ledarnas och arbetsgivarnas uppträdande.

Gemensamma fackliga aktioner på tidigt stadium:12)

Arbetsgivarna var alltså ovilliga att över huvudta. t
ha något med fackföreningarna att göra. De fackl;
ledarnas möjligheter att beväpna sig med P gament som
arbetsgivarna kunde tänkas acceptera (sif;ror, sta-
tistik etc) var också små. Kolonialregeringen hade
officielt deklarerat sin vilja att främja tillkomsten
av starka och "ansvariga" fackföreningar men'i praktik-
en var regeringen inte en lättare förhandlingsmotpart.
Osäkerhet och oförmåga präglade båda sidor.

En nödlösning man ofta tillgrep (ibland sedan strejk
redan utbrutit) var att tillsätta en utredning för att
undersöka omständigheterna kring konflikten. Även om
man på fackligt håll var skeptisk gentemot dessa ut -
ledningar, sågs de ibland som enda möjlighet att få
fram de fakta som skulle visa att deras krav var be-
rättigade. Arbetarna kunde då använda sig av taktiken
att agitera för sina krav tills trycket blev så starkt
att kolonialregeringen tvingades tillsätta en utredning.*

* Även om arbetarsidan förstod att deras krav var bennä
tigade Åhade de alltid svårigheter att få fram siffror
och andrafaktabelägg för sina krav. Det var också
svårt för dem att argumentera med de ofta välutbildade
experter arbetsgivarsidan ställde upp. Non i utred -
ningarna ingick opartiskt folk med aktningsvärd skor-
ning och kunskap och och regeringen betalade dessa
kostnader. Det betydde att man utan större kostnad för
fackföreningsrörelsen både fick in de uppgifter som
behövdes för argumenteringen och fick dem presenterade
på ett övertygande sätt. Arbetsgivareföreningen
Nigeria Employers Consultative Association (NECA)
hävdade naturligtvis kraftigt och otvetydigt från
sitt överläge, trots att arbetsgivarna systematiskt
sökt att decentralisera förhandlingar, att kollektiva
förhandlingar var det bästa "för att tillåta enskilda
företag att utvecklas efter de linjer som bäst pas -
sade deras förhållanden"

O

!

0

!
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Genera1strejk 14)

Ett exempel på detta tidiga samarbete mellan fackför-
eningar är den s k COLA* agitationen. I Juli 1941
bildades fyra förbund bland de statsanBtällda** en
samarbetsorganiaation African Civil Servants Technical
Workers Union (ACSTWUS för att tillvarata de tekniska
och manuella arbetarnas intressen. Denna organisation
började omedelbart, tillsammans med ytterligare nå-
got förbund bland statstjänstemännen, att agitera för
en kompensation för de kraftiga levnadskosthöjningar
som inträffat under kriget.

Agitationen ledde till att en undersökningskommitté
tillsattes. I den ingick bl a några av Nigerias mera
framstående fackföreningsmän. Kommitténs rapport och
rekommendationer, som låg färdig i juli 1942, var om-
fattande och riktade sig i viss man även till den
privata industrin. Fbr de dagavlönade statsanställda
(d v s kroppsarbetarna) ledde rekommendationerna bl a
till ett levnadskostnadstillägg som uppgick till
ungefär samma belopp som lönen.***

Generalstrejken 1945 är ett annat exempel på samman-
hållning under tidigare år. Den riktade sig mot kolonial -
regeringen och orsakades av irritation över utebliven,
utlovad, justering av "CoLA-beloppet". Strejken varade
från 22 juli till 4 augusti i Lagos. Ute i provins-
erna fortsatte den ytterligare någon vecka tills
fackförenings1edarna rest - runt och lyckats övertyga
arbetarna (som inte ritade på telegram eller andra
meddelanden) om att strejken var avblaBt.

Aktionen omfattade inte s k samhällsviktiga funktioner,
men i övrigt var streJken total. Arbetarna visade en
kompakt solidaritet. Järnvägar, hamnar, telegraf och
telefonservice var lamslagna. Även destateanställda
kontoriBterna strejkade. Aktionen vann sympatibåde

* COLA (cest of living allowance) var en kompensation
för den av kriget orsakade fördyringen. Det begärda
tillägget kallades ibland "war bonus" - krigstillägg.

Det var järnvä sarbetarförbundet (RVU), post och
telegrafarbetare ~PTWU), sJöfartsarbetarna (NNAWU)
och arbetarna inom statens allmänna arbeten (PWDWU).

I Lagos t ex där lönen rå högst hade en dag-
avlönad arbetare en shilling ~60 öres per dag och
fick efter uppgörelsen ytterligare en shilling i "COLA".
På många platser i provinserna var lönen knappt hälft -
en så hög som i Lagos. Tillägget förklarades vara
rörligt i anslutning till levnadskoetnadsförändringar.
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inom och utom Nigeria. Västafrikanska studentorgani-
sationer i England t ex samlade in 225 pund - lill de
strejkande.

De'förhandlingar som följde på strejken ledde inte
till någpt bud från arbetsgivaren (staten).som arbet -
aina ansåg sig kunna godta. En utredning tillsattes
i oktober (Tudor Davies Commission) och här ingick
också representanter för fackföreningsröre1sen. Ut-
ledningen kritiserade i sin rapport skarpt kolonial -
regeringens uppträdande på flera punkter och rekom-
menderade 50-procentiga höjningar av "C0LA" - beloppet.
Slutbudet i de förhandlingar som förts tidigare hade
Varit 20e25 %. Dessutom rekommenderade utredningen
en rad allmänna åtgärder för att förbättra arbets -
departementets effektivitet, Nan föreslog också att
engelska Lo skulle sända en delegation till Nigeria
för råd och hjälp till fackföreningarna. $taten/
arbetsgivaren anslöt sig till utredningens.förslag.

srörelsen och de olitiska frihetssträvandena 15)

Kolonialregeringen arbetade målmedvetet på att hålla
fackföreningsröre1sen utanför politiken. Dessutom tycks
få av de aktiva politikerna till en början ha insett
den betydelse som fackföreningsrörelsen kunde ha i den
politiska kampen.

Av samarbetet mellan NCNC (partiet) och TUC i olika
sammanhang framgick dock att de politiska och fack-
liga intressena sammanföll. Framstående politiker stöd-
de t ex fackliga krav och strejkaktioner genom ut -
talanden på möten och artiklar i pressen etc. Detta
hade stor opinionBbildande betydelse. Fackförenings-
ledarna i sin tur såg även den fackliga kampen som
ett led i frihetssträvandena. Många fackförenings -
ledare och medlemmar hade genom medlemsskap och ak-
tivitet i den s k Zikiströrelsen* identifierar sig
med frihetskampen.

Flera ledande fackföreningsmän invaldes i NCNCS sly -

relse i april 1948. Frågan om medlemsskap i partiet
utgjorde länge ett tvisteämne inom TUC. En grupp för-
ordade anslutning till NCNC, en annan motsatte sig
politisk anslutning över huvudtaget och en tredje
grupp ville att TUC skulle anslutas till ett obetyd -
ligt konkurrerande parti. Årskongressen 1946 beslöt
mot en anslutning men beslutet var så impopulärt,
Särskilt inom de större fackföreningarna, att över-
styrelsen i november 1947 med elva röster mot sju
ändrade beslutet och uttalade sig £ör anslutning. Be-
slutet revs återigen upp av kongressen i december
1948 och ledde till den första splittringenpå lands- ö

0

0

!

0

* Zikiströrelaen var en NCNC närstående radikal och
stridbar ungdomsorganisation, som ville se fackföre -
ningsrörelsen engagerad i kampen för självständighet.
Organisationen förbjöds 1950.
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organisationsnivå i Nigerias £ackföreningsrörelse.*
En rad större fackföreningar uttrådde ur TUC och redan
i mars 1949 bildade dessa Nigerian National Federation
o£ Labour (NNFL).

Resterna av TUC återförenades i maj året därpå med
NNFL i en ny landsorganisation kallad Nigerian Labour
Congress (NLC)." "Neutralisterna" hade fått erfara
svårigheterna i att vara neutrala i ett land med ett
populärt dominerande parti.

Non "aktivisterna" fick snart erfara svårigheter med
politiskt samarbete. Redan 1951 bröt detta nämligen
samman. En av de främsta orsakerna var de konstitu -
tionella reformer (regionindelning) som kolonialmakten
införde i slutet av 1940-ta1et och början av 1950-
talet. Reformerna var ett led i en ny regional poli-
lik. Även NCNC omorganiserades för att kandidera på
det regionala planet. "Aktivisterna" i fackförenings-
rörelsen var motståndare till regionalismp Detta bi -
drog till att de förlorade inflytande i NCNC och
brytningen var ett faktum. Ett försök att skapa ett
marxistiskt antiregionalistiskt arbetarparti (kallat
Freedom Movement) visade sig inte heller framgångs-
rikt.

Fackföreningsledarna intog efter 1951 under många år
i allmänhet en reserverad hållning gentemot partierna.
De upptogs heller inte i någon nämnvärd utsträckning
i statsmaekineriet efter självständigheten. Når den
politiska aktiviteten bland fackfbreningsledare åter
visade tendens att öka mot mitten av 1960-ta1et var
även de s k aktivisterna bland dem splittrade. Flera
varianter av socialist - labourpartigrupperingar och
koalitioner försöktes utan påtagligt resultat.

Inbördeskriget 1967-70 fbrsatte centralorganisationerna
(med högkvarter i Lagos) i en svår situation. Majori-
teten av aktiva fackföreningsman även i norra provinsen
var av Ibo-härstamning och centralorganisationerna har
fått utstå åtskilligt med kritik från olika håll för
brist på intresse eller oförmåga att göra något för
såväl offren för massakerna i norra provinsen (som
föregick inbördeskriget) som för offren av kriget
över huvud taget.

* Hade röstningen skett i anslutning till förbundens
medlemsantal hade troligen anslutningslinjen (de a k
"aktivistérna") vunnit.

Redan i Juni samma år vidtogs åtgärder för att inter -
nationellt ansluta NCL till Fackliga Vårldsfederationen
och nationelltötill NCNC. Flera av förbunden avvaktade
misstänksamt och vägrade att överföra sina tillgångar
till den nya organisationen. Samgåendet blev, som så
många gånger senare under åren, aldrig effektivt.
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Landsor nisationer 16)

Det är anmärkningsvärt att Nigerias första lands-
organisation (TUC) redan i Juli 1943 vid sin inled -
ande kongress såg som sina uppgifter att grunda en
facklig skola, att främja fackliga studier utomlands
och att starta en arbetartidning.

Även i några resolutioner som konfereL.;n antog åter -
speglas ambitioner utöver förhandlingar om löner och
arbetsvillkor. Man uppmanade t ex regeringen att
nationalisera skogs- och gruvindustrierna och krävde
arbetarrepresentation i den lagetiftaäi försemi
Konferensen diskuterade också Nigerias .4dus;1
ring, återuppbyggnaden efter kriget, arbefarui - ,
ning etc.

Redan några månader tidigare hade den första 1

av landsorganisationens kvartalsbullentin The
Volker utkommit. I augusti 1944 hade den rå
laga av 10 000 ex. I resolutioner från T"J- konferensen
samma år krävdes bl a stipendier för utbildning Å"
nigerianer till ledarposter inom stat och industri,
sanering av slumområden och en effektiv hyreskontroll.

TUC åtnjöt ett stort förtroende inom arbetsdepartemen-
tet och kunde 1943 genom sitt inflytande förhindra en
ökad statlig kontroll av fackföreningsrörelsen. I
samarbete med arbetsdepartementet hölls i början av
1947 Nigerias första fackliga kurser.

Att man förstått behovet av fackligt samarbete över
gränserna visas av att TUC 1945 inbjudit fackliga
ledare från grannländerna för att diskutera bildandet
av en västafrikansk facklig federation.

Orsaker till s titt rin 1?)

Oenighet om fackföreningsrörelsens politiska or1 =

inom landet orsakade den första splitt l IN

landsorganisation 1948. Forts.tta po3 = .0 'I '

ningar både i Nigeria och inom intern on -

ningsrörelee har sedan dess försvarat ett enande. Eine
öst - och vaetsidan har satsat avsevärt ekonomisk och
annan "hjälp" på huvudgrupperna i konflikten.

Nigerias fackliga ledare var väl informerade om den
internationella fackliga bilden. Vid de årliga IL0 -
konferenserna i Geneve fanns rikligt med korridorin"
formation och propaganda. TUCS representanter deltog
i den fackliga världskonferens 1945 som beredde vägen
för Fackliga Världsfederationen(FvF).*

!

0

0

!

* FVF bildades 1945 1 ett försök att ena hela världens
fackföreningsröre1se. Men redan 1949 hade motsättningarna
mellan organisationerna i de kommunistiska länderna
och de i västvärlden blivit så stora att de "västliga
organisationerna bröt sig ur och bildade Fria Fack-
föreningsinternationalen (PFI).
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Internationell anslutning har alltsedan 1950 varit en
allvarlig tvisteanledning inom Nigerias fackförenings-
rörelse. En grupp fackföreningar bildade 1956 en
"kommitté för FFl- anslutna fackföreningar", genom
vilken de höll kontakt med FFI. Året därpå sökte två
av Nigeriaa landsorganisationer medlemskap i FFI. En
av dem (National Council of Trade Unione of Nigeria,
NCTUN) antogs. Organisationen kallades senare United
Labour Congress (ULC) och blev en av de två ledande
landsorganisationerna i Nigeria.

Någon formell anslutning av någon grupp till FVF tycks
inte ha blivit av (förutom under en kort period 1950-
51) förrän 1969, då den andra av de ledande organisa -
tionerna, Nigeria Trades Union Congress (NTUC), an-
€lbilåiSU&i;l,FVF - *

Förutom ULC och NTUC fanns samtidigt också Nigerian
Workers Council (NWC) och Labour Unity Front, (LUF),
men de vareN'mindre bämdelsa NVC omfattade dock ett
stort antal mindre fackföreningar i Lagos och Ibadan.**
En femte, mindre organisation, Nigerian Federation of
Labour (NFL) lyckades ej kvalificera sig för registre-
ring.18)

Splittringen inom Nigerias fackföreningsrörelse torde
sakna motstycke i Afrika. Närmare ett trettiotal cen-
tralorganisationer har bildats sedan början av 1940-
talet. Förutom de tidigare nämnda in - och utrikes -
politiska faktorerna har också personliga motsatt-
ningaroch strävan efter ledarpoeitioner (prestige,
inflytande, pengar) bidragit till splittringen.

Manga försök har gjorts att skapa enighet inom fack-
föreningsrörelsen. Vid flera försoningskonferenser
tycks man ha nått enighet och högtidliga förklaringar
om sammanslagning (inklusive namnändring) har kon-
gjorts. Situationen har dock återgatt till det "normala"
så snart deltagarna lämnat konferenslokalen.

Hon det senaste och av allt att döma allvarligaste för -
söker ser nu ut att leda till bestående resultat. Ini -
tiativet togs i september 1974 då fackföreningsledare
från alla fraktioner samlats i samband med begravning -
en av förre kassören i ULC. Där ordnades spontant ett
möte som beslutade ena Nigerias fackföreningsrörelse.

* Redan 1963 upprättade NTUC ett politiskt och fackligt
institut (numera kallat Patrice Lumumba Labour Academy)
finansierat av Sovjet-unionen. ULC har med hjälp från
Afro American Labor Center (AALC) sedan1955 érivit
ett annat utbildningsinstitut kallat Trade Union Insti -
tute for Economic and Social Development.

organisationen - är ansluten till den kristna fack-
föreningsinternationalen (kand som International Fede-
ration of Christian Trade Unions, IFCTU; den heter
numera World Confederation of Labour, WCL.)
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I ett dokument från mötet, kallat "Apena Cemetery
Declaration", förklarades: "Medvetna om fackförenings -

rörelsens historiska uppgift deklarear vi högtidligen
vår beslutsamhet att upprätta en enda gemensam central -
organisation, som skall skydda, försvara och främja
arbetarnas och samhällets intressen." Den nya lands-
organisationen gavs namnet Nigerian Labour Congress
(NLC). De olika fraktionernas kongresser bekräftadei
efterhand "Apena Cemetery Declaration" och samman-
slagningskonferensen kunde hållas de - HP december
1975 -

anisation

"Förbunden" 19)

Genom kommittéarbete före eammanslagr Ö%on€<

hade man enats om uppdelning av styret.
den nya landsorganisationen. Stadgarna fö - e c

kongress vart fjärde år och en omorganisa:i l
fackföreningsrörelsen till 25 industriförbu - l
att regeringen uttalat sig mot att £ackföreL.
rörelsen ansluter sig internationellt* säge"
galna att NLC skall ansluta sig till alla c 1

nationella fackliga organisationer som d samman
slagna organisationerna tidigare varit anslutna
och ha förbindelser med alla internationella fac'
organisationer. Även förbunden skall ha rätt att
sluta sig till de internationella yrkessekretariaeen.
Det sägs dock att internationella frågor skall avgöras
genom enhälliga beslut.

Nan beräknar att det finns omkring 1.8 milj löntagare
i Nigeria. Av dem är 655 000 organiserade i £ackförem
ningar. Fackföreningarna koncentrerar sig av ekonom
miska skäl till de större städerna och bara ett fö
tal förbund - sådana som lärarnas, stats - och kon
anställda - har avdelningar i mindre städer cc
orter. Nan kan förmoda att en av de första upp;
för den enade landsorganisationen i Nigeria ,l.

försöka göra något åt den förödande fra äenteri.
råder på förbundsnivå. Av de 800 rcgis L

bunden/fackföreningarna 1971 hade fem". G; - 'HI

250 medlemmar, över tvåhundra hade m = n

och ett sjuttiotal hade mellan 1 000 ach 000.
tjugotvå fackföreningar hade över 5 0U0 medlemmar.

0

0

0

0

Följande tabell ger medlemsantalet £ör de sju stö
förbunden:

Nigerian Union of Teachers 13 5 000
Amalgamated Union of Building and
Wood Workers of Nigeria 4 5 000
Nigerian Textile Garment and Allied
Workers Union 26 000
Nigerian Nines Workers Union 13 000
Local Government and N A Daily Paid
Workers Union (Non-clerical Staff) 1 2 000
Nigerian Electricity Workers Union 8 000

* Se under Fackföreningsrörelsens betydelse, ställLlnh
och styrka
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Dessa och ytterligare några är landsomfattande för -
bund. De flesta övriga är små och endera begränsade
till en provins, stad eller företag (t o m del av
företag). De Kan också vara på ett för Nigeria unikt
satt snävt grupp eller yrkesinriktade.

Orsaker till Bnlittri

0

0

!

0

'Utvecklingen mot en mängd sm& fackföreningar och
svårigheterna att slå dem samman till större enheter
har flera orsaker. Det koloniala engelska fackföre -
ningsmönstret var lokala yrkesföreningar. Enligt den
fackföreningelag som infördes 1938 behövdes endast
fem personer för att bilda en faokförening. Det var
därför lätt för en grupp inom en existerande fack-
förening att bryta sig ur och bilda en ny.

Många av de tidiga £ackföreningsledarna hade politik
som förstahandsintresse vilket säkert bidrog till
uppdelningen liksom den politiska regionalpolitik

-
som in-

fördes 1951 20).% Förhållandet har naturligtvis inte
heller förbättrats av senare regionindelning eller
inbördeskriget 1967-70. Landets storlek och folk -
täthet med lönearbetena utspridda och dåliga för-
bindelser har också medverkat.

dm arbetsgivaren inte kan förhindra atten fackföre-
ning bildas ser han givetvis hellre att den är liten
och begränsad till företaget än stor och landsom-
fallande. Fbretagsfackföreningar (8 k "house unions"
eller "company-unions") är mycket vanliga i Nigeria.
Namn som Bank Staff Union och African Continental
Bank Staff Union visar fackförenineens begrönsade
arbetBområde.

Namnet "School Neal Caterers Union" visar en ganska
enäv "yrkesavgränmung" liksom "Nigerian Union of
Museum Workers". "Forestry Uniformed Field'staff
Union of Western Nigeria" visar avgranening bdde inom
företaget och inom landet. "Lagos Gold and $ilversmiths
Union" avgrönsning till stad och yrke. "Lagos Airport
Hotel Workers Union" och "Esso Workers Union of Nigeria"
är ytterligare exempel på avgraneningar till firma
eller arbetsgivare. Syriska och libaneeiska arbetare
har tydligen också ansett sig behöva ha en egen fack-
förening, "Syrian and Libanese Workers Union of
Nigeria".

* Den s k Nacpherson - constitution 1951, indelade lan-
det i tre regioner med var ein regionalregering som
hade sjalvbestammanderätt iviesa. frågor. Detta medförde
att såväl politiska partier som flera fackföreningar
började inrikta sin verksamhet regionalt i stallet för
nationellt. 1967 förklarade militörregeringen undan-
tagstillstånd och indelade landet i tolv regioner
(delstater).



S I D A

Målsättning

16

Inom sJöfartsnäringen finns ett tjugotal fackföre -
ningar som, liksom de övriga ovan uppräknade, är
uppförda på en lista över mera betydande fackföre -
ningar i Nigeria. Många av dem har ett medlemsantal
av bara några hundra.21)

Arbetsgivarnas £ackföreningsfientliga attityd med-
förde stor avskedsrisk för minsta fackliga aktivitet,
något som bidrog till heltidsanställda företrädare
för arbetarna. En fackföreningsledares status, in -
komstmöjligheterna liksom nödvändigheten avatt en
fackförenings1edare kunde läsa och skriva engelska
(stad ar, avtal, lagstiftning är avfattade på eng-
elska~ medverkade till att s k "professionella"
fackföreningsledare blev vanliga. En sådan kan
fortfarande hålla generalsekreterarposten i ett
flertal små fackföreningar* och den inkomst han
kan få från dessa är troligen större än vad som är
möjligt om föreningarna slås samman. I de fall där
en fackförening har egen heltidsanställd general -
sekreterare medför sammanslagningar också försörjnings -
problem för de ledare som "blir över".22) Man kan
för lätt tänka sig att många av ledarna i realiteten
inte är särskilt entusiastiska sammanslagningsivrare.

Dessutom har naturligtvis splittringen på central -
organisationsnivå medverkat till svårigheterna att få
till stånd sammanslagningar.

Bland målsättningarna i förbundens stadgar står givet-
vis först och främst att förbättra medlemmarnas ar-
betsvillkor och att i övrigt tillvarata deras intressen.
Men ofta nämns också en rad olika serviceåtgärder och
förmåner som i praktiken bara ett fåtal förbund visat
sig kunna uppfylla ens till en liten de1,23) - t ex under-
stöd vid sjukdom, invaliditet m m och medel för att
öka utbildningsnivån och de tekniska kvalifikationerna
hos medlemmarna.24)

* I 1973 års Trade Union Decree begränsas fackföre -
ningsledarnas möjligheter att inneha poster i flera
fackföreningar samtidigt. Sekreterarposten får t ex
inte innehas samtidigt i mer än tre. (Se sektion 16 6).
Några sådana restriktioner fanns ej tidigare. I års-
rapporten från arbetsdepartementet 1961-62 klagas
över att s k "house" fackföreningar fortfarande var
övervägande i antal och att det var känt att en del
"fackföreningsorganiserare" etablerat sig själva som

betalda sekreterare i så många som åtta fackföreningar
samtidigt. Se Annual Report of the Federal Ministry
of Labour! For the year 1961-62.(Nigerian National
Press Limited, Apapa 1964. 61 s)section 87, s 22.

0

0

0

0
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Den engelska kolonialregeringen tillhandahöll i
början av 1960-ta1et modellstadgar till fackföre-
ningar som skulle ansöka om registrering. Dessa ko-
pierades i många fall direkt. Fbrbundens stadgar upp-
visa} därför stora likheter. 25) REpreseneation till
kongresser, va1förfarande såväl som styrelses och
funktionärers uppgifter är väl definierade och med-
ger normal föreningsdemokrati.

Bn rad faktorer medverkar dock till att mötesdemo-
kratin oftast ändå inte blir vad den borde vara.
Graden av läs - och skrivkunnighet är låg inom många
förbund. Stadgar, avtal och arbetsmarknadslagstift-
ning år dessutom skrivna på engelska men knappast på
någon nigerians modersmål. Bristfällig facklig in-
formation till medlemmarna och dessas okunnighet om
mötesformer gör det alltför lätt för en samvetslös,
rutinerad ledare att manipulera med1emmarna.26)

Medlemsavgifterna i förbunden håller Big vanligen
mellan 1.20 och 2.40 kr per månad. Även inom ettöför-
bund kan avgiften variera beroende på inkomstkate-
gori. Avgifterna upptas ofta genom 1öneavdrag cs k
"Check-off") som insänds till förbundet av arbetsgi-
varen.* Något tvingande avgiftabetalningasystem under
vissa förhållanden, som t ex i Zambia och Tanzania
förekommer inte.**

ARBETSGIVARORGANISATIONER 27)

NECA (Nigerian Employers Consu1tative Association) år
Nigerias enda centrala sammanslutning av arbetsgivare.
NECA har inte, lika lite som sina motsvarigheter i
t ex Zambia och Tanzania, rätt att företräde sina med-
lemmar i förhandlingar om löner och arbetsvillkor.

* Bestämmelser för ett s k "Check-off" system infördes
i arbetslagstiftningen 1960, Labour Code (Amendment
Act No 5). Lagen tillåter arbetsgivaren att efter ar-
betarens skriftliga medgivande dra av avgiften från
lönen och betala in den till fackföreningen. Men denna
tillåtelse är i varje enskilt fall en order från ar-
betsministern och endast denne är övertygad om att
en rimlig proportion av arbetarens fackföreningeav-
gifter blir anslagna till serviceåtgarder, förmåner
etc för arbetaren. Naturligtvis måste också fackföre -
ningen ha lyckats förhandla sig till ett "Check-off" -
avtal med arbetsgivaren. I de fall arbetsgivaren gått
med på 'Check-off" har ett krav på 10 ~ i administra-
tionskostnader inte varit ovanligt. 28

dm i Zambia ett förbund värvat 60 % eller mera av
arbetarna hoa en arbetsgivare eller inom en industri -
gren, så kan arbetsministern efter framställning be-
ordra arbetsgivarna att dra av fackföreningsavgiften
från lönen för samtliga anställda (hos arbetsgivaren
eller industrin) och sända in den till förbundet.
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Hon även om NECA bara har en konsultativ funktion är
dess inflytande stort. Nan har en omfattande rådgiv -
ning och hjälp till medlemmarna; man deltar:i räd-
givande organ till regeringen om arbetslagstiftning
och lönefrägor.

NECA är starkt service - inriktat. Medlemmarna - i
synnerhet de med små egna resurser - har här möjlige
heter att få rådgivning i allt från personalproblem
till förhandlingar med fackföreningar. Regelbundet
nyheteblad, cirkulär i,aktuella frågor, handledningar av
olika slag liksom kurser i arbetsmarknadsfr&gor är
också en del av NECAS service till sina medlemmar.

Ner än 350 individuella medlemmar och föreningar,
bland dem multinationella företag från hela'västvärld -
en, är anslutna till NECA. I organisationen ingår:
s k trade groups. När ett företag ansluter - Big till
NECA placeras det i den "trade group" som omfattar
dess verksamheteområde. Grupperna sammanträder regel-
bundet under året för att diskutera aktuella frågor.
arbetB vareförenin De fungerar som "trade groups"
men är också formellt upprättade föreningar, registre -
rade enligt fackföreningslagen.

gr, vilka fungerar aom "trade groups"
avlägset belägna områden. F n finns 7

geografiska grupper.

Orarörandena rör a), bi een ei ovan utgör NECAE sly -
relse, kallad Samordningakommittén. Under kommittén
sorterar Sekretariatet, Kommittén för arbetsmarknade-
relationer, Utbildningskommittén samt Bkonomikommittbn.

Nigeriansk arbetslagstiftning går tillbaka på den engh
elaka. Engelsk erpertis har medverkat vid lagstift -
ningens utformning. Inhemska jurister och andra spe-
cialister har också i huvudsak engelsk skolning.

De tidiga "Master and Servante"-lagarna av:1908 och
1918 tillkom under en tid då tvängsrekrytering av ar-
betskraft var vanlig. Lagarna avsåg att f& nigerian -
erna mera bundna celler engagerade) i lönearbete.

När den engelska arbetarregeringen 1929 modifierade
den ekonomiska politiken i kolonierna tillkom "Labour
Code No f'av 1929. Den innehöll bestämmelser som i
någon mån skyddade arbetarna ilka befann sig i en
svag och utlämnad position. å9!

1932 infördes rätt för kolonialguvernören att ändra
oskäligt låga löner (Ordinance 17 0£ 1932). Det dröjde
dock till 1944 (sedan en mera omfattande lagstiftning
införts 1943) innan skrädderibrags~

hen som första
grupp fick minimilön fastställd.

1
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1958 tillkom en lag om lönenämnder (VaEes Boards Act
of 1958) som gav regeringen ytterligare makt att in-
gripa i lönesättningar. Detta har man hittills gjort
sparsamt.

Den senaste lagen (1974 åre Labour Deeree) ger en
rad allmänna bestämmelser om anetällninesförhållan-
den. Ett arbetekontrakt måste t ex ange arbetets art,
arbetetid, lönevillkor, betalda semesterne längd.
rätt till sjukledighet lev betald); uppsägningstid
m m.

Arbetaren är enligt denna lag berättigad till maximalt
tolv dagars betald sjukledighet per år. Efter ett års
sammanhängande anställning ger lagen också rätt till
minst sex dagars betald semester.

Vid friställning skall principen "sist in först ut"
tillämpas. Det anges vidare att arbetsgivaren skall
informera berörda fackföreningar om orsakerna till
och omfattningen av en arbetskraftsinskränkning.,Ean
skall dessutom göra sitt bästa för att nå en överens-
kommelse om avgångsbidrag för de arbetare som fri-
ställs. Uppsägningstiden varierar mellan tre dagar
och en månad beroende på anställningens längd.

I de fall kollektivavtal slutits ger dessa i regel
bättre villkor än lagen com främst tillkommit som ett
skydd £ör de mest utsatta arbetarna. Värvning av ar-
betskraft för arbete inom och utom Nigeria kräver
särskilt tillstånd. Vidare finns bestämmelser com
reglerar lärlingsavtal, anställning av kvinnor och
ungdom, m.m.

1)

Det federala arbetsministeriet i Lagos, med region-
och distriktskontor över hela landet,;handhar"frågor
som =rör arbetemarknadsrelationer, anetällningeförhål-
landen, fackföreningar, yrkesinspektion (Paotory
Inspection), obligatorisk föraäkring mot olyokseall
i arbetet (Workmens Compensation), peneions- eller
tryggheteeörsäkring (National Provident - Fond), arbets-
förmedlingar, m m.

Systemet med arbetseörmedlingar bedöms otillräckligt
och skall grundligt omorganiseras och byggas ut under
den tredje utvecklingsplanen 1975 - 1980. Bl a skall
13 nya lokalkontor och arbetaförmedlingar upprättas.
Bristen på tillförlitlig statistik gör det svårt att
fastställa arbetslöshetens omfattning.

Ett permanent organ för fortlöpande granskning av in-
komst-, pris- och kostnadsutveckling skall upprättas
för att ge en tillförlitlig grund för reglering av
löner och skatter inom såväl den allmänna som privata
sektorn av ekonomin.
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I utvecklingsplanen 1975 - 1980 anges inte någon för-
ändring av regeringens linje om "industriellt själv-
Styre", d v s man söker uppmuntra arbetsmarknadspar-
terna att själva komma överens om löner och arbets-
villkor vid kollektiva förhandlingar och endast som
Sista utväg ingripa i allmänhetens intresse med för-
likning eller skiljedom. Nan vill dock ägna särskild
uppmärksamhet åt vidareutbildning och praktisk trä-
ning av arbetare i allmänhet och fackföreningsledare
i synnerhet, så att de kan motsvara de krav som an-
svarsfulla arbetsmarknadsrelationer ställer. Som ett
led i den politiken kommer regeringen att överväga
om man skall inrätta ett "Institute for Labour Studies".

I ett anförande den 4 december 1975 om arbetsmarknade-
politiken framhöll Federal Commissioner for Labour
(FCLS högste tjänsteman inom arbetsdepartementet) att
regeringen beslutat ingripa på ett mera aktivt sätt
i £ackföreningarnas verksamhet för att främja arbets-
fred, utveckling och stabilitet.

I syfte att minska utländskt inflytande och därmed
splittringen inom fackföreningsrörelsen hade rege-
ringen dessutom beslutat förbjuda internationella
fackliga organisationer att verka i landet. Undan-
tagna är IL0 och den nya afrikanska fackliga enhets-
organisationen (OATUU), samt varje annan av regeringen
särskilt godkänd organisation.

Enligt Trade Union Decree 1973 kommer regeringen att
verka för att minska splittringen inom fackförenings-
rörelsen och hjälpa denna att förbättra sina finanser
genom stöd i lagstiftningen för debiteringen av av-
gifter.* Kontroll av att pengarna används på rätt
sätt skall införas. Vidare meddelas att ett National
Institute for Labour Studies skall bildas och alla ut -
ländskt finansierade arbetsmarknadsinstitutioner över-
tagas.**

a tvister

Regeringens beslutsamhet att bevara arbetsfreden
framgår av Decree Ho 7 '52) gällande från
1 januari 1976.*** I lagens del I anges ett förfaran-
de vid lösande av tvister på arbetsmarknaden. I del II
anges sammansättning och befogenhet för arbetsdomstolen
(The National Industrial Court), i del III bemyndigas
FCL att, när han finner lämpligt, tillsätta en under-
sökningskommission (Board of Inquiry).

* Troligen ett närmande till de system som tillämpas
i Zambia och Tanzania, vilka tidigare beskrivits,

Detta betyder att de tidigare omtalade fackliga
instituten (det sovJetstödda och det UsA- stödda)
övertas av regeringen.

Ned Decree No 7 upphävs en rad tidigare Lecrees,
bland dem No 21, 1968 och No 53, 1969.

O
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O
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Lagetadgade möjligheter för regeringen att ingripa
för att lösa tvister på arbetsmarknaden har funnits
sedan 1941 genom Trade Dieputee (Arbitration and
Inquiry) Act Cap 201. I dess ställe kom 1968 Deoree
No 21 aom uppvisade stora likheter med den 1976 in-
förda Deoree No 7.

Varje kollektivavtal med bestämmelser om 16sande av
tvister skall i minst tre kopior överlämnas till FCL.
Nan har angivit klara tidemarginaler för handlåggan-
det av en konflikt. Misslyckas parterna att lösa
tvisten skall de inom eju dagar förhandla under ord-
£örandeekap av en ömsesidigt accepterad medlare.
Lyckas man inte lösa konflikten inom 14 dagar skall
detta (inom ytterligare 14 dagar) rapporteras till
FCL. Denne har nu flera möjligheter.

.a) Han kan utse en förlikningsman.

bi Ur en skiljedomspanel på 12 pereoner* kan FCL utse
en ekiljedomstol med valfritt antal ledamöter. Bn
skiljedomstol har normalt 42 dagar p& sig att avkunna
dom.

ci FCL kan, om han anser att tvisten är av särskilt
stor betydelse, hänekjuta den till arbetsdomstolen.

di PCL kan utse en undersökningskommission med en
eller flera medlemmar.**

Strejk och Lock-out år förbjudna (straffet år böter
eller eex månaders fängelse) under den tid tvisten
behandlas av någon av dessa instanser.}})

Decree No 7 utlöste inte några starkare reaktioner
bland fackföreningsledarna. Det gjorde daremot ett
tillägg, Trade Dieputes (Essential Services) Decree
No 23 av 1976 som gäller sedan 21 maj 19?6.

Enligt denna lag anses följande e k "essential
services" (samhällsviktiga funktioner) = offentliga
myndigheter inkl all.oivil verksamhet aom rör för-
svaret. Vidare all verksamhet som rör el- , vatten-
och bransleförsörjning, post- och telekommunikatio-
ner, transporter, sjukvård, brandbekampning, ren-
hallning, mynt- och sedelproduktion samt banker.55)

* Panelens medlemmar utses av FCL - dock skall ingå
två representanter för arbetsgivarsidan och två för
arbetstagareidan.

En undersökningskommiesion tillsattes den 12 febru-
&ri 1976 £ör att undersöka såväl landeorganieationer-
has som förbundens verksamhet, ekonomi, administra-
lion etc sedan deras bildande. Även utländska fack-
liga organisationers verksamhet i - Nigeria ingår i
undersökningen. Kommissionen uppmanades inkomma med
rapport senast den 15 april 1976. Detta var omöjligt
med tanke på de vida direktiv kommissionen fått. Ännu
vid mitten av 1976 förelåg heller ingen slutrapport.
Kommissionens förhör är offentliga och protokoll
publiceras fort1öpande.34)
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En faokförening som inte följer Decree No 7 vid
handlöggnine av tvister inom s k samhöllaviktiga
funktioner t ex strejker kan förbjudas,* avre-
gistreraa och dess tillgångar bealagtae av rege-
ringen. En ny registrering kan erhållas först
efter sex månader. Den förbjudna organisationens
ledare avstängs för framtiden att hålla styrelse-
post i en organisation med - medlemmar inom -e k sam-
hällsviktiga funktioner. Dessutom kan de ådömaa upp
till fem års fängelse.

Lagen har betecknats som hårdare än Emergency Decree
No 53 av 1969. Enligt detta kunde strejk och lock-
out celler förberedelse eller uppmaning till eller
hot om strejk eller lock-our) leda till fem åra
fängelse.

Detta förbud mot strejker fick dock inte avsedd ef-
fekt, varken på antalet strejker eller förlorade
mandagar. 1971 såg det högsta antalet strejker sedan
1964 och det högsta antalet förlorade mandagar genom
strejk sedan 1965.

År

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Antal strejker

125
59
66
32
53
50

143

Antal förlorade mandagar

238
54
80
46

101
51

217

000
000
000
000
000
000
000 37)

I ett första-majtal 1975 till fackföreningeledare fram-
höll Federal Commissioner for Labour att från instif-
landet av Decree No 21 (1968) till slutet av januari
1975 hade 914 720 mandagar gått förlorade p g a strejk.38)

The National Industrial court) 39)

Arbetsdomstolens fem ordinarie ledamöter utses av re-
geringen. Ordföranden skall vara en domare med obe-
gränsad befogenhet i civil och kriminalmål i någon
del av samväldet eller kvalificerad som advokat i
Nigeria i minst tio år. Rättens ordförande utser två

-

bisittare från vardera arbetarsidan och arbetsgivarl
sidan, bland personer som rekommenderats av respektive
parter. Normalt skall domstolens hemvist vara LaEOS;
men man kan i vissa fall sammanträda.på annan ort
inom federationen.

* National Union of Nigerian Bank Employees, var den
första att falla offer för den nya lagen då förbundet
efter en endagsstrejk den 26 maj 1976 omedelbart för-
klarades förbjudet. 36)

D
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Arbetsdomstolen har till uppgift:

ai att avgöra tvister p& arbetsmarknaden

bi attavgöra frågor vad gäller tolkning av

I kollektivavtal

II dom av skiljedometol eller tidigare dom av
arbetsdomstolen

III uppgörelse som nåtts i arbetsmarknadstviet
genom för1ikningsman

Arbetsdomstolens beslut kan inte överklagas i någon
annan rätt.

en 39)

Den lag som reglerar bildandet av fackföreningar och
fackföreningsverkeamhet reviderades grundligt 1973.
Hed "fackförening" menas varje sammanslutning av ar-
betare eller arbetsgivare, tillfälligt eller perma-
nent med syfte att reglera arbetstagarnas löne- och
anetällningsvillkor.

En faekförening måste vara registrerad. En ansökan
om registrering skall, när det gäller anställda, un-
dertecknas av minst 50 medlemmar och, när det gäller
arbetsgivare, av minst två medlemmar. Registratorn
kan vägra registrering om han anser att det redan
finns en fackförening com är tillräckligt represen-
tativ för vederbörande grupp. Lagen tillåter inte
att någon håller ordförande-, kassöre- eller annan
etyrelsepost i mer än en faokförening (sekreterar-
posten kan dock hållas i upp till tre). Styrelse-
poster i fackföreningar förhindrar dock inte en sam-
tidig post i ett förbundeeller landsorganisationens
styrelse. Bestämmelserna har tillkommit för att för-
svåra splittringsverksamhet inom faokföreningsröre1-
Sen.

Lagen försöker också hindra att företagsföreningar
cs k Company Unions) bildas = man tillåter därför inte
registrering av fackföreningar med namn som på något
sätt anknyter till ett företag, en institution eller
liknande. En arbetsgivare kan ådömas böter på upp
till 1 000 naira (drygt 7 000 kronor) om han vägrar
erkänna en behörig fackförening som förhandlingsmot-
part.

För att motverka den rådande politiska splittringen
har bestämmelser införts mot att använda fackförenings-
avgifter för partipolitiska ändamål.* Klara regler
* Lagtexten säger att "såvida inte fackföreningens stad-
gar föreskriver annat" skall fonder som representerar
medlemsavgifter ej användas för politiska syften. Regi-
stratorn kan naturligtvis tillse att stadgarna får lämp-
lig utformning idet avseendet. som politiska ändamål
anges bidrag eller avgifter, distribution av litteratur,
organisering av politiska möten, registrering eller
stöd till kandidater m m.
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gäller för sammanslagning,av fackföreningaroch lands-
organisationer. De vid lagens tillkomst registrerade
fyra landsorganisationerna.blev - alla automatiskt re-
gistrerade genom.lagen, men.det framhölls att detta
inte betydde att de på något sätt erkänts av.rege-
ringen.

Lagen kan m a o användas som.ett effektivt påtryck-
ningamedel för att åstadkomma större och bärkrafti -
gate förbund, liksom för en sammanslagning av lands-
organisationerna.

Federal Commmieeioner for Labour (FcL) - framhöll på

en presskonferens att fackföreningslagen tillkommit
efter utdragna förhandlingar mellan arbetsministeriet,
fackliga organisationer, arbetsgivareföreningar samt
regeringen. Han framhöll också att regeringens mål-
sättning varit att skydda arbetarnas intressen när
organisationer bildas, att skapa regler £ör dessa or-
ganisationere verksamhet samt att tillgodose medlem-
mernas intressen utan att därför äventyra landets sä-
kerhet och ekonomi. Det förefaller som om fackförenings-

ledarna till sist fått gehör för sina framställningar

om regeringens hjälp med att skapa rdning{inom den
splittrade fackföreningsröre1sen.40~

Öö

Non även om lagen i huvudsak välkomnats av de fack-
liga ledarna innehåller den inte bara bestämmelser
som fackföreningsledarna välkomnar. Följande grupper
förbjuds t ex att organisera sig faekligt:*Anställda
vid =

a. försvarsmakten
b polisen
c fängelserna
d tullen, kustbevakningen
e sedel- och myntverket
f riksbanken
gs televerkets avdelning för utrikes telekommunika-

tioner
hi varje federal eller delstatsinstitution,eller före-

tag som har rätt att bära vapen
i) sådana andra institutioner eller företag som FLC

från tid till annan anger.

Fackföreningsledarna kunde ha förståelse för att an-
ställda med rätt att bära vapen förhindrades att or-
ganisera sig. De var däremot besvikna över och kri -

tiska mot att anställda vid sedel- och myntverket,
televerkets utlandsavdelning samt riksbanken, som

tidigare haft fackl or anisationer, nu förbjöds

att organisera sig.- ii? €

En fackförenings stadgar måste (förutom föreningens

namn, ändamål, avgifternas storlek, krav på medlems-

skap etc) ange regler för noggrann bokföring och
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periodisk (minst årlig) revision. Revisorn utses av
fackföreningen och godkånne av registratorn. Dess-
utom skall i etadgarna finnas en beståmmelse om att
ingen medlem i faokföreningen får delta i strejk
utan att majoriteten av medlemmarna,'i slutenöom-
rbstning, har beslutat om strejk.

Detta betyder att de strejker aom förekommer inte
bara år olagliga utan också blir stadgevidriga. För
övrigt år det sannolikt svårt för en landsomfattande
fackfbrening.i Nigeria att anordna en strejkomröst-
ning på rimlig tid och till rimliga kostnader.

sfall i arbete

0

0

!

0

TEygghetsfond 42)

Denna lag, Workmen's Compensation Act, omarbetas för
närvarande (juli 1976). Ny lagstiftning väntas mot
slutet av 1976.

1961 la stadgades obligatorisk trygghetsfond fbr ar-
betare ~National Provident Act of 1961). Fonden écal-
lad National Provident Fond - NPF) inråttades fbr att
skydda arbetare mot riskerna fiir arbeteliiahet p g a
ålder eller sjukdom. Lagen sågs över och förbättrades
1964, men det framhölls då att fonden Ennu inte kunde
betraktas som ett £öreåkringsprogram, utan snarare
som ett sparprogram från vilket varje medlem får ut
endast aå mycket som han inbetalat, plus den ackumu-
letade råntan.

NPP angavs vara det fbrsta steget mot ett vålutveoklat,
landsomfattande socialt trygghetasyetem i Nigeria och
ansågs svara mot landets sociala och ekonomiska utveck-
ling. En utbyggnad av NPF till ett omfattande social-
försäkringsprogram sades bli beroende av landets ut-
veckling inom olika områden och av utfallet av det nu-
varande programmet. Till NPF har knutits en rådgivande
styrelse (National Provident Advisory Council) bestå-
ende av representanter för löntagare, arbetsgivare och
regering.

NPF omfattar i princip alla löntagare hos arbetsgivare
med tio eller fler anstållda.* Undantagna år offent-
ligt anställda m fl i'eådan ställning att de har stat-
liga eller kommunala peneionsförmåner.

Anmälan till NPF görs av arbetsgivaren. Avgiften är
10 % av lönen, varav hälften betalas av arbetsgivaren.
Denne gbr erforderliga avdrag på arbetarens lön, låg -
ger själv till lika mycket och inbetalar.summan till
NPF varje månad.

*miven"arbetsgivare med färre än tio anställda kan an-
slutas till NPF om majoriteten av de anställda önskar
anslutning. Inom en snar framtid kommer antagligen an-
slutning att bli obligatorisk också for de små arbets-
givarna.
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Utbeta1ning från NPF sker 1 form av bas-,:tillåggs-
eller uttrådesförm&ner.

1) Baerörmån utgår;

a}.till medlem som drar sig tillbaka från arbete vid
fyllda 55 år eller senare;

bi till medlem aom blivit permanent invalidieerad och
är oförmögen att arbeta;

ei €111 ertérlevénde.

2) Stodfbrmån utgår vid arbetsoförmögenhet p g a sjuk-
dom. Det krävs dock att arbetsofbrmbgenheten varar
mer ån en månad och att medlemsskapet Er mer än ett
år gammalt.

3) Avgånggförm&n &r det inneetående beloppet på med-
lemmarnas konto efter avdrag för eventuella utbetal -
ningar. Den utbetalas till medlem som emigrerar eller
fortlöpande varit arbetslös i mer En två år och år
över 55 år gammal.

Det federala arbetsministeriet har givit ut en enkel
handledning för allmänheten till NPP. (Eve body's
Guide to the National Provident Fond /19687~.

ENS BETYDELSE, STÄLLNING OCH STYRKA
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"Fria arbetsmarknadarelationer"

På 1938 års fackföreningelag följde ett betydande
regeringBstöd för bildandet av fackföreningar. Inte
förrån 1973 (se ovan) följdes detta av ett motsva-
rande stöd till att förmå arbetsgivarna att erkänna
fackföreningar som förhandlingBmotpart.

Fackföreningarna har i de flesta fall varit alltför
svaga för att tvinga sig till erkännande från ovilliga
arbetsgivare. Även i de fall där de lyckats har för-
handlingBklimatet tydligen varit körvt, eftersom upp-
görelser sållan har nåtts. Det vanliga är att en kom-
mission måste tillsättas för att utreda förutsatt-
ningarna och ge rekommendation om löneregleringar.

Regeringens uttalade politik (som fungerat dåligt)
har dock hela tiden varit att arbetsmarknadens par-
ter fritt skall förhandla om löner och arbetsvillkor.
Den s k Norgankommissionen 1963 uttryckte detta för-
hållande så hår:

."Regeringen accepterar systemet med fri och kollektiv
äförhandling i tron att detta system mera framgångs-
rikt garanterar industriell fred och stabilitet i
arbetemarknaderelationerna än tvingade åtgärder som
uppråtthélles med lagstiftning eller förordningar."4})
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I ett första -majtal 1975 till fackföreningeledare
framhöll FLCbl a att Nigerias modell fbr arbetsmark-
nadsrelationer var fria förhandlingar mellan arbets-
givare och fackföreningar. Arbetsmarknadspolitiken,
menade han; 'har baserats på demokratiska principer
som undviker tvång och på den fasta övertygelsen att
de som är direkt inblandade i produktionsprocesséh
också är bäst i stånd att hitta tillfredsställande
lösningar på sina problem. Decree No 21 av 1968 och
No 53 av 1969 innebar visserligen ett element av
tvång i systemet, men utan att göra avsteg från den
frivilliga karaktären hos detta. FLC menade vidare
att Decree No 31 av 1973 tillkommit för att befrämja
en utveckling mot starka, välorganiserade och funk-
tionsdugliga fackföreningar.44

Pressen har livligt och positivt diskuterat föränd-
ringarna i Nigerias arbetemarknadepolitik, men kom-
mentarer från fackeöreningshåll har varit sparsamma,
möjligen beroende på deallvarliga enhetseträvanden
som pågått under 1975.

Faekli enighet trots eDlittrin

Krav på löneöversyn

Trots den oenighet som kännetecknar nigeriansk fack-
föreningsrörelse har man (som tidigare nämnts) in-
för allvarliga konfliktsituationer visat prov på en
imponerande sammanhållning och styrka.

Ett utmärkt exempel på detta är den generalstrejk
som genomfördes 1964. Redan 1961 hade två av lands-
organisationerna framfört krav till den federala re-
geringen om en allmän löneöversyn. Regeringens tyd-
liga brist på intresse för en sådan översyn framkal-
lade irritation och hot om generalstrejk. 1963 upp-
repades och preciserades kraven av ULC (United Labour
Congress) i ett memorandum till regeringen. Nan kräv-
de en allmän lönehöjning och en översyn av arbetsvill-
koren för de lägst betalda grupperna inom såväl stat-
lig och kommunal tjänst som inom det privata närings-
livet. (Man ansåg att regeringen hade skyldighet att
skydda de sämst ställda grupperna även inom privat-
industrin.) En landsomfattande minimilön föreslogs
också.

Otå1igheten och missnöjet med regeringens passiva
attityd ökade bland arbetare och fackföreningsledare.
De lyckades ordna ett representativt möte med alla i
Lagos registrerade fackföreningar (oavsett landsorga-
nisationstillhörighet) den 12 september 1963. Mötet
beslutade bilda en samarbetskommitté, den s k "Joint
Action Committee"(JAc) för att fullfölja ULCS löne-
krav. Det beslutades också att en generalstrejk skul-
le planeras för den 27 september 1963 om kraven ej
tillgodosågs.
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Generalstrejk. Regeringen föreföll inte intresserad
och generalstrejken inleddes. Regeringen tillsatte
nu en utredning, den s k Morgan-kommissionen, för
att försöka få ett slut på strejken. Utredningens
uPPBift var att undersöka samt ge rekommendationer
om löner och arbetsvillkor, införande av landsom-
fallande minimilön, m m. Utredningens arbete sträckte
sig från oktober 1963 till april 1964.

Regeringen dröjde med att offentliggöra utredningens
färdiga rapport. JAC beslöt då att generalstrejk
skulle inledas i juni om rapporten då fortfarande
inte publicerats. Nan beslöt också anordna en de-
monstration mot regeringens förbud mot masemöten
och demonstrationer. Denna ful1fö1jdes. I samman-
etötningar med polisstyrkor skadades ULCB ordföran-
de och fördes till sjukhus. Därifrån beordrade han
att generalstrejken skulle inledas dagen därpå.

Strejken tog formen av sittstrejk. Den var effektiv
och lamslog praktiskt taget hela näringslivet. Den
3 juni offentliggjorde regeringen Norgan-rapporten
men hade i sina kommentarer avvisar de flesta av
dess rekommendationer.

Strejken fortsatte. Arbetsgivare hotade med avsked
och premiärministern beordrade arbetarna att åter -
uppta arbetet inom 48 timmar eller bli omedelbart
avskedade. JAC svarade med ett uttalande att "Strej-
ken fortsätter" och i en resolution från ett mass-
möte gavs premiärministern ett ultimatum att själv
avgå inom 48 timmar.

Resultat. När förberedande förhandlingar hållits den
7- 8 juni avblåstes strejken den 13 juni på villkor
att ingen av arbetarna skulle trakasseras därför att
de deltagit i strejken, att de skulle få full lön
för den tid de strejkat samt att förhandlingar på
grundval av Horgan-rapporten skulle upptas mellan
regering, privata arbetsgivare och JAG. Aldrig tidi-
gate hade arbetsgivare i Nigeria gått med på att be-
tala full lön för en strejkperiod. De förhandlingar
som därefter följde ledde till förbättringar av för -
handlingsmaskineri, yrkesklassificering och löneska-
lor m m samt naturligtvis betydande lönehöjningar,
i synnerhet för de lägst betalda grupperna. Man in-
delade också landet i sex löneområden c h fastställde
minimilöner £ör vart och ett av dem.*45~

Morgan-kommissionens rapport har haft stor betydelse
för den senare utvecklingen av arbetsmarknadsrelatio-
nerna i Nigeria. Flera av bestämmelserna i 1973 års
£ackförenings1ag härrör t ex från denna rapport.
% Ringaktningen för arbetare, liksom förhandlingsatmosfä-
ren, kan kanske belysas av finansministerns (tillika ord -
förande i £örhandlingskommissionen) våldsamma utfall som
svar på ett kritiskt tal av S U Bassey, en £acklig medlem
av det nigerianska representanthuset. "Bassey' är inte
bara fackföreningsledare utan också hedning. Det är fast-
slaget i Bibeln, att till dem som har mera skall givas och
från den som inte har skall tagas också det lilla de har".46)
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Fackföreningsrörelsens organisatoriska, numerära
och finansiella svaghet har i hög grad kompense-
rats av dess oräddhet och propagandastyrka. Fack-
£öreningsledarnas förmåga att skapa opinion bland
löntagarna har demonstrerats vid flera tillfällen
i samband med lönekrav och strejker och har säkert
förståtts av ledande politiker.* Nan kan därför för-
utsätta, att Nigerias fackföreningsrörelse trots
sitt obetydliga partipolitiska engagemang ändå har
ett avsevärt politiskt inflytande.

Hård kritik mot re erin seörsla . Landsorganisatio-

0

0

0

nernas offentliga uttalanden i olika frågor liksom
deras framställningar till regeringen är också ofta
av hög klass. Ett exempel på detta är ett öppet brev
från ULC till landets politiska ledare i juli 1963.**
Brevet riktar sig framför allt mot ett lagförslag
om skyddshäkte utan dom (The Preventive Detention
Act) och införandet av en samlingsregering. I bre-
vet krävdes också åtgärder mot det ekonomiska för-
trycket av arbetarna.

På ett kärneullt och välformulerat sätt argumenteras
i brevet mot det avsteg från mänsklig värdighet och
demokrati som skyddshäkte utan rannsakan och dom
skulle innebära. I kritiken mot förslaget om samlings-
regering framhölls att den kritiska situation som lan-
det befann sig i, inte berodde på förekomsten av en
politisk opposition, utan på "den vårdslösa likgil-
tighet som politikerna visat för arbetarnas svåra
ekonomiska situation och det löjligt överdrivna patro-
niserandet av en liten politisk elit" etc.

Därefter redogörs mera detaljerat för arbetarnas pre-
kära situation och regeringens undlåtenhet att in-
gripa, trots otaliga framställningar från fackföre -
ningsrörelsen. Nan vädjar till politikerna att vara
"statsmän" och inte "politiska lycksökare som vältrar
sig i lyx". Landet kan tillgodose allas behov, menar
man, men inte "glupvargars penninglyatnad". För att
undvika en framtida katastrof behövs social och eko-
nomisk rättvisa. Brevet avslutas med en högtidlig väd-
jan till politikerna att:

- inte införa den föreslagna lagen om skyddshäkte,
- överge tanken på en samlingsregering utan en offi-
ciell opposition,
- verka för mänsklig värdighet för alla medborgare,
- försvara landets suveränitet och medborgarnas per-
sonliga frihet,
- ta hänsyn till arbetarnas krav på allmän löneöversyn,
- arbeta för demokrati. Då skall Nigeria bli den största
bland de stora nationerna i världen.
* Man får inte bortse från den effekt på de politiska le-
darnas popularitet även på landsbygden, - som löntagarnas
inställning till dem kan ha. Många av dessa besöker då och
då sina släktingar i byarna och ses ofta som den som "varit
i stan och vet och kan". Politik är i hög grad något som
främst uppfattas ha med städer att göra.

Brevet finns i sin helhet återgivet i Wogu Ananabas*
bok The Trade Union Movement in Nigeria, s 231-236.
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Lageörslaget mötte motstånd även hos grupper utan-
för fackföreningsrörelsen, men denna hade säkert
stor del i att förslaget föll. Framgångarna sporra-
de agitationen för löneöversyn (se ovan) och till-
sättandet av Norgan-kommissionen. 47)

Landsorganisationernas reaktion på såväl militärkup-
per och regeringsbyten som inbördeskriget har präg-
lats av ett fogligt godkännande av de för tillfället
regerandes åtgärder. Sparsamheten på kritik är för-
ståelig även om man just i fallet Nigeria (med dess
traditionellt djupt rotade press- och yttrandefri-
het) kanske väntat sig en mera öppen debatt. Fack-
föreningsrörelsen har emellertid varit snar att ut -
dela råd och förmaningar för den framtida politiken
Så snart en ny regering tillträtt. Att statsmakterna
insett att fackföreningsrörelsen är en faktor av be-
tydelse i Nigeria framgår bl a av deras ansträngning-
ar att få den enad och under kontroll genom lagstift-
ni n8} 0 48

Fackli reaktion å re elin ens arbetsmarknads olitik

I slutet av januari 1976 kom den nybildade landsorga-
nisationens reaktion på regeringens arbetsmarknade-
politik. I ett femsidigt dokument till regeringen
granskas de beslutade åtgärderna. NLC välkomnar be-
slutet att införa tvingande "check-off" och rekommen-
derar dessutom regeringen att bidra till NLC finansi -
ellt under en övergångsperiod, men på sådant sätt
att det inte äventyrar organisationens självständig-
het. NLC föreslår också lagstadgad fackförenings-
avgift på en naira (6 kr) per månad och att därav
upp till 15 % skall tillföras NLC. Landsorganisatio-
non kräver rätt för förbunden att ansluta sig till
de internationella yrkessekretariaten. Den logiska
slutsatsen av förbud för sådan anslutning, framhål-
ler man, vore att även advokatsamfundet, läkaresäll -
skapet samt Nigerias "Parliamentary Association"
skulle utträda ur sina respektive internationella
organisationer.

Ned den "positiva neutralitet" som NLCS stadgar ger
uttryck för anser man också att denna organisation
borde tillåtas internationell anslutning.

NLC framhåller att arbetsgivaresidan (huvudsakligen
stora multinationella företag) har all tänkbar in -
ternationell information, samarbete och hjälp; att
världen blivit mindre, kommunikationerna snabbare
och att med hänsyn till allt detta Nigerias fack -
föreningsrörelse ej kan isoleras si€-

Slutligen gratulerar man regeringen till att ha for-
mulerat en arbetsmarknadspolitik och lovar allt rim-
ligt samarbete. Regeringen har dock inte visat större
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entusiasm för den nya organisationen och i ett tal
i mitten på mars beklagar NLCS tjänetgörande gene-
ralsekreterare att NLC ännu inte registrerats och
uppmanar arbetsdepartementet att omedelbart göra
detta.49)

Representanter för både fackföreningsrörelse och
arbetsgivareorganisationer ingår i en rad nämnder
(t ex National Nanpower Board) och olika utbild-
ningekommittéer etc.

ik
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För att komma tillrätta med ineffektivitet och kor-
ruption inom statseörvaltningen tillsattes i sep-
tember 1972 den s k Udoji- (efter namnet på ordf)
utredningen med uppgift att se över förvaltning,
organisation och löner inom hela statsförvaltningen
samt att ge rekommendationer om reformer och för-
ändringar. - Qgn 25 september 1974 var

-
utredningen

s1utförd 50). Den offentliggjordes ett par månader
senare tillsammans med statsledningens "vitbok"
med regeringens kommentarer och beslut. 51)

Utredningen framför allvarlig kritik mot statsför-
valtningens sätt att sköta sina uppgifter och pekar
på den nästan totala bristen på målinriktning och
resultatmedvetande. Utredningens omfattande förslag
till omorganisation av ministerierna har dock inte
antagits av statsledningen. Nan har i stället i
stort sett bibehållit nuvarande organisationsstruk-
tur.

I fråga om löneetruktur och löneakalor har dock ut-
redningens förslag i huvudsak antagits. Löneskalan
här en spännviad från 120-naira (5 000 kr) £111
13 959-naira (97 700 kr) per år 52). samtliga'
tjänster inom statsfbrva1tningen placerades på
denna skala. Vissa enstaka tjänster undantogs
och tillerkändes högre löner.

Lönesättningen och placeringen på löneskalorna till-
drog sig största uppmärksamheten. Sedan kommissionen
tillsätts gjordes inga lönehöjningar förrän i januari
1975 och då med retroaktiv verkan från 1 april 1974.
Ökningen innebar nära nog en lönefördubbling.

Arbetsutskottet £ör de då preliminärt enade landsor-
ganisationerna, Nigerian Labour Congress (NLC), upp-
manade alla fackföreningar inom den privata sektorn
att omedelbart ta upp förhandlingar med arbetsgivarna
om löneförhöjningar på basis av årsminimum 720-naira.
NLC uppmanade också den federala regeringen att in -
köpa varje privat företag som var ovilligt eller inte
kunde betala enligt den nya allmänna lönenivån. Med

den förhandlingsovillighet som kännetecknar Nigerias
arbetsgivare torde Arbetsdomstolen vara överlastad
med arbete för lång tid framåt.
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Udoji - utredningen gav osckeå riktlinjer för en utvidL
gad pfiskontroll i Nigeria 53). Huruvida riktlinjer -
na fölJts eller ej är svårt att fastställa men vad
däremot arbetarna inte kan undgå att märka är stora
prishöjningar även på varor aom officiellt är pris -
kontrollerade. Inflationen under 1974 var omkring
20 %.

Nigeria har efter självständigheten frametått som
ett land med förhållandevis hög grad av frihet i
olika avseenden, även på det fackliga området.
(Zambiae fackföreningsrörelee anses halvkontrollerad
och Tanzanias helt statsbunden). I Nigeria har fack -

föreningar vuxit upp i tusental och det har funnits
flera landsorganieationer att välja emellan. Lag-
stiftningen på arbetsmarknaden har ända tills de se-
naste åren varit försiktig. Arbetsgivare och arbetare
har lämnats att själva göra upp om löner och arbets -

villkor (även om de sällan lyckats utan hjälp av un-
dereökningekommieeioner).

Industriarbete har sysselsatt bara några få procent
av landets befolkning. Arbetsgivarna har i huvudsak
utgjorte av resursstarka multinationella företag
och den nigerianska staten. Arbetarna har.varit
splittrade på många amå rivaliserande ochäekonomiskt
och organisatoriskt svaga fackföreningar. Det behöver
därför knappast råda något tvivel om vilken sida som

haft övertaget i uppgörelserna på arbetsmarknaden.
De olika näringsgrenarna har dessutom eaknat effek -
riva och omfattande förhandlingemaekinerier, vilket
skapat oro och förvirring på arbetsmarknaden.

Detta har ökat regeringens intresse av att ingripa.
man har kunnat ta faekföreningsrörelsens svårigheter
och oförmåga som anledning till att manönu måste
hjälpa den och samtidigt sätta den under"betryggan -

de kontroll. Man har med andra ord givit fackföre -
ningsrörelsen tillräckligt med rep för att hänga sig
själv.

.Den kommission som satts att undersöka landsorgani -

sationernaB och förbundens affärer liksom - ledarnas
handlande, kan knappast undgå att hitta lämpliga
ursäkter för att man Bka kunna avpolletera de leda-
re som anses besvärliga.

Nigeria har fått en la stiftning som, utan att göra
fackföreningsröreleen ~direkt) statsbunden, ändå
begränsar dess frihet och inflytande kanske mera än
i något av de tidigare berörda länderna. Vissa inter -

nationella organisationer har också beslagits med

ösmussel och intrigspel i tillräcklig grad för att
regeringen ska anse sig kunna förbjuda samtligas
verksamhet i landet.
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Det kan kanske också ifrågasättas i vilken grad den
omfattande hjälp till nigeriansk faekföreningerörel-
ce com givits från olika håll verkligen bidragit till
att göra rörelsen till ett effektivare instrument i
kampen för bättre villkor för arbetarna - och de
fattiga över huvud taget. Under alla omständigheter
har hjälpen knappast bidragit till faeklig enhet och
sammanhållning.
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Ananaba, som ovan, s 59-85, 98-113

!

!

0

0

5



S I D A

0

0

0

0

12)

13)

14)

15)

16)

11)

ie)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

21)

28)

35

AkEala,.AgEE, Industrial Relations in@Nigeria.
Qggg1g.Arrigue jo (1) 1971 H 20-40

Ananaba, som ovan, S 26-29

Ananaba, som ovan, s 44-45, 58-59, 61-62

Ananaba, som ovan, s 36, 39, 58, 83, 86-97,
125-140, 256- 257;
Damachi U.G.-Seibel H.D. Social Change

-and
Economic Development,in Nigeria. (Praeger.
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