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/… samfunn der forbruk tilsynelatende har erstattet klassekonflikter, finnes det ennå arbeidere. Spillindustriens vekst siden 90-tallet har ledet til
bygging av nye kasinoer, det ene større enn det andre. Ofte er flere hundre
eller tusen ansatte samlet på en og samme arbeidsplass. Mens befolkningsmønsteret i Las Vegas sprer beboerne utover byen, har arbeidets nye
geografi langs the Strip gitt en så sterk konsentrasjon av arbeidere at det
har skapt nye former for fagorganisering.
De nye pionerene

Mellom 1950 og 1980 var Las Vegas en av de byene der man hadde
en karikert forestilling om fagforeningene som korrupte og «mafiøse».
Arbeidsgiverne nølte ikke med å spille på denne forestillingen for å hindre fagorganisering, bemerker sosiologene Rick Fantasia og Kim Voss.10 I
denne perioden led arbeidstakerne under måten de amerikanske fagforeningene fungerte på: både arbeidsvilkår og lønn var underlagt desentraliserte avtaler inngått på arbeidsplassen direkte mellom arbeidsgiver og
ansatte. I tillegg undergravde korrupsjon i forbundene og undertrykking
fra arbeidsgiverne den lokale solidariteten.
Det tok tid å etablere en «ansattbevegelse» i solbeltet (de sørligste delstatene i USA) med lignende styrke som arbeiderbevegelsen i Midtvesten:
En bevegelse som kan kjempe mot lønnsnedgang, mot at lønna må spes på
med kreditt, mot at forbrukerens «frihet» har forrang for arbeidernes vilkår.
På kontoret til seksjon 226 av restaurantarbeiderorganisasjonen Culinary
Workers ser fagforeningsleder Geoconda Argüello-Kline tilbake: «Tidlig på
80-tallet var forholdene dårlige. De ansatte i kasinoene hadde problemer
med ledelsen og følte de måtte organisere seg for å ta opp kampen.»
Organiseringen skjøt fart mot midten av tiåret. «I 1984 gjennomførte
vi en svært hard streik med oppslutning fra 18 000 medlemmer. I årene
etter forsøkte vi å opprette komiteer på hvert kasino. I 1991 kom streiken
på Hotel Frontier. Den varte i seks år, fire måneder og ti dager.» Streiken
som ble utløst av forhandlingene om kollektivavtale for hotellets ansatte,
ble den lengste og en av de viktigste streikene i USA etter krigen. 20 000
streikende gikk i tog på the Strip og en 500 kilometer lang marsj gjennom
Mojave-ørkenen ga saken oppmerksomhet.11 I 1998 ble kampen kronet
med seier. «Den viste bedriftene at arbeiderne var i stand til å organisere
seg, at de visste hva de kjempet for, og at de sto sammen, for familiene
sine og for verdige levekår.»
I Las Vegas er fagorganisering de ansattes eneste håp om å bremse utbyttingen. «Ta for eksempel Station Casino,» sier Argüello-Kline. «De ansatte
besluttet å fagorganisere seg fordi de kunne jobbe der i 30 år uten å få rett til
pensjon. De fikk ikke fast ansettelse og måtte selv betale 100 dollar i måneden for sykeforsikring. Det var en enorm forskjell mellom disse arbeidernes
stilling og våre medlemmer.» I dag er 90 prosent av de ansatte i kasinoene
fagorganisert. Culinary Workers har nå 55 000 medlemmer, 5000 færre enn
i 2008. «Den økonomiske krisen har rammet delstatens økonomi, men våre
medlemmer er likevel beskyttet. De har fortsatt sine pensjonsordninger og
gratis sykeforsikring for seg selv og for familien. Krisen har ikke endret noe
på det. De ansatte har beholdt de faste ansettelsene. Fagforeningen danner
en beskyttende boble rundt dem,» sier Argüello-Kline.
Som Detroit i tungindustriens tid, framstår Las Vegas i tjeneste
økonomiens tidsalder som en sterkt fagorganisert by med en levende
kampvilje. Bakenfor bylandskapets privatiserte scenografi, bakenfor
alt det falske og all kitschen, gir byen et bilde av dagens amerikanske
modernitet. Et bilde som viser at motstandsånden og viljen til kollektiv
handling har overlevd alle forsøk på å utslette lønnsmottakernes solidaritet, alle tilløp til å gjøre fragmentering til et organisatorisk prinsipp
for både byrommet og samfunnet. Er det en ny type pionerer som har
bosatt seg her midt ute i ørkenen, omringet av røde åser og lilla fjelltopOversatt av M.B.
per, tomrommet og historiens vinder? 
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Norge som kreditor
– på andre siden
av finanskrisa.
Vi søker en person som skal skrive en rapport om Norges rolle i
den europeiske krisa og arrangere en seminarrekke basert på
rapporten.
Fokus i utredningsarbeidet vil være politiske og sosiale konsekvenser av Norges eierskap i gjeld i Europa. Rapporten skal
inneholde konkrete forslag til løsninger på den europeiske
gjeldskrisa, i tråd med krav fra sosiale bevegelser i Sør-Europa.
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Myten om
den globale
overklassen
Økonomisk elite. Arbeidsledighet for noen, gigantlønninger for
andre. Liberaliseringen tjener noe stort: den legitimerer både
konkurranse mellom lønnsmottakere og privilegiene til den
internasjonale overklassen. Men et nærmere blikk avslører hvor
lite kosmopolitisk denne selverklærte eliten er.

Fra Verdens økonomiske forum i Davos. Foto:
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sitt siste intervju før han døde overrasket den liberale sosiologen Ralf
Dahrendorf med å ta avstand fra sin
mest kjente teori, nemlig at en internasjonal elite, en global class, snart ville
overta kloden uten hensyn til grenser eller
tilhørighet. På spørsmål om hvorvidt denne
eliten hadde overlevd finanskrisen i 2008,
svarte Dahrendorf: «Den sprer seg for alle
vinder for tiden.»1 Var teorien hans feil
eller var det bare et midlertidig tilbakeslag?
Det sa han ingenting om.
For mange samfunnsforskere, essayister og politisk engasjerte er det hevet
over enhver tvil at denne lovprisede og
kritiserte globale klassen eksisterer.2 Allerede i 1996 drømte den franske økonomen
Jacques Attali om en «kulturrevolusjon»
som ville skape en «europeisk overklasse».
«Aksept av det nye som en god nyhet,
det usikre som verdifullt, det ustabile som
en nødvendighet, og kulturblanding som
berikende, [ville skape] tilpasningsdyktige
nomadestammer som frigir masse ny energi
og gir en ny form for solidaritet».3
I 2008 hevdet redaktør for Foreign Policy, David Rothkopf, at Attalis drøm var
blitt en realitet – ikke bare i Europa, men i
hele verden. En overnasjonal «superklasse»
på 6000 individer hadde tatt kontroll over
verden. De møttes i de store hovedstedene, på luksushoteller og den internasjonale kapitalismens samlinger, i første
rekke Verdens økonomiske forum i Davos.
I Rothkopfs bok Superclass innleder tidligere visegeneralsekretær i FN, Mark Malloch Brown, med følgende refleksjon: «Vi
går gjennom festen på Davos og ser flere
kjente der enn vi gjør når vi går gjennom
parken i byen der vi bor.»4

For toppsjefene gir myten om «rotløs
verdiskaper» en direkte fordel: Den rettferdiggjør de vanvittig høye lønningene til
disse verdensherskerne som sprader gjennom markedenes jungel og bare stopper
opp et øyeblikk hvis de får høyere lønn.
Lederen for den franske arbeidsgiverorganisasjonen Medef advarte i 2008: «Hvis vi
ikke godtar høye lønninger, risikerer vi å
miste de største talentene vi har i landet».5
Nylig lovet Storbritannias statsminister
David Cameron å rulle ut den røde løperen
for velstående franske skattebetalere om
de ble fristet til å flytte utenlands hvis
marginalskatten ble hevet til 75 prosent,
slik François Hollande lovet under valgkampen.6
Unge med lite utenlandserfaring

Begrepet internasjonal elite brukes vanligvis om toppsjefer i de store multinasjonale
selskapene, som tilsynelatende har brutt de
båndene som knytter oss vanlig dødelige
til vår nasjonalitet. Men en undersøkelse
av de øverste lederne i Tyskland gir et mer
sammensatt bilde. Styret i Deutsche Bank
består for første gang i bankens historie av
flere utlendinger enn tyske statsborgere.
Samtidig ledes tysk industris flaggskip,
Bosch-konsernet, av en tysker som har hatt
hele sin karriere i hjemlandet.
I et litt større perspektiv er «den globale
klassen» forbausende allergisk mot det kosmopolitiske. I USA, Europa og Asia ledes
nesten alle de største bedriftene av lokale.
Andelen utenlandske ledere er sjelden over
fem prosent, og er under to prosent om
man ser bort fra toppledere fra samme
språk- og kulturområde – sveitsere og
østerrikere i Tyskland eller irer, australiere,
kanadiere og sørafrikanere i Storbritannia
og USA. Selv i de mektigste multinasjonale
selskapene rekrutteres kremen helst på

