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I höst fyller SACs spanska systerorganisa-
tion CGT (CNT) 100 år. Syndikalisten åkte 
till anarkismens huvudstad Barcelona för 
att kolla hur CGT mår idag. Vi sökte upp 
Rafael Iniesta, sekreterare för Barcelona 
LS, för ett samtal om organisationens 
dramatiska historia och den anarkistiska 
traditionens fortlevnad.

 – Vid den här tiden levde alla från den gamla 
tiden fortfarande. Många hade kvar sina vapen 
och de visste ju även hur de skulle använda 
dem. Jag var med på möten där folk hade med 
sig knivar, pistoler och revolvrar och det kunde 
bli riktigt otäckt ibland.

Rafael Iniesta berättar om tiden då de gamla 
veteranerna från inbördeskriget återvände till 
Spanien för att tillsammans med den yngre 
generationen försöka återstarta CNTs verk-
samhet i slutet av 1970-talet. Kriget hade satt 
sina spår och många ur det äldre gardet var 
traumatiserade av kriget.

Vi sitter i CGTs rymliga lokaler på paradga-
tan vía Laietana i Barcelonas centrum och vi 
befinner oss på historisk mark. Efter att den 
legendariske anarkisten Buenaventura Durruti 
stupat i oktober 1936 döptes gatan om till 
vía Durruti. Ett namn som behölls fram till 
fascisternas intåg i Barcelona i januari 1939. 
Ett kvarter längre upp på samma gata ligger 
arbetsgivarföreningens hus som ockupera-
des av anarkisterna och var CNTs högkvarter 
under inbördeskriget. Från den stora utom-
husterrassen i CGTs lokaler har vi utsikt över 
hela staden.

CNT bildades i Barcelona vid månadsskiftet 
oktober/november 1910. Efter Francos seger i 
inbördeskriget 1939 tvingades organisationen 
verka underjordiskt samtidigt som många 
av rörelsens mest aktiva medlemmar befann 
sig i exil. Efter Francos död 1975 startade en 
komplicerad process som ännu inte är avslu-
tad – transitionen – övergången från diktatur 
till demokrati. Vid den här tiden fanns stora 
förhoppningar om att CNT snabbt skulle 

återta sin position som landets dominerande 
fackföreningsrörelse. Men uppgiften att åter-
införa anarkosyndikalismen som massrörelse 
på spansk jord blev alltför svår och CNT är 
idag splittrat i flera delar.

I Barcelona finns nu tre anarkosyndikalistiska 
fackföreningar, CNT, CNT ”Joaquin Costa”[1] 
och CGT. SAC har nära relationer med CGT, 
den största fraktionen som också är den 
som bäst lyckats bibehålla en facklig närvaro 
på arbetsplatserna. SACs relation med de 
övriga två kan beskrivas som frostig även om 
stämningarna mellan de frihetliga organi-
sationerna idag är betydligt bättre än då de 
interna stridigheterna inom rörelsen var som 
mest intensiva i början 1980-talet. Idag blir 
man som SAC-medlem kamratligt och vänligt 
bemött oavsett vilken av de tre organisa-
tionerna man besöker.

Eftersom CGT står inför sitt 100-års-jubileum 
har jag sökt upp Rafael Iniesta för att fråga 
honom om hans syn på anarkosyndikalismens 

Från revolution till diktatur till borgerlig demokrati
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på hur man förhåller sig till det gamla arvet.

Vilken betydelse har minnet av den klassiska 
anarkismens storhetstid för CGT idag?

– Jag menar att det är ett avslutat kapitel, säger 
Rafael. Den gamla generationen finns inte 
längre kvar och det vi bär vidare från dem ser 
jag inte som ett arv utan snarare som ett tes-
tamente. Även om arbetets villkor ser ungefär 
likadana ut nu som på 1930-talet så lever vi 
ändå i en helt annan tid idag. Man kan jämföra 
det med en bil. Den kommer alltid att ha fyra 
hjul men den är ändå något helt annat idag än 
för femtio år sedan.

Men finns det då ingen tradition eller konti-
nuitet kvar från det gamla CNT idag?

– Idag köper man ut många av de äldre 
arbetarna på företagen. Det innebär att den 
fackliga traditionen inte längre förs vidare från 
generation till generation på samma sätt som 
tidigare. Den yngre generationen kommer 
ofta till arbetsplatserna med inställningen att 
arbetet är skit och därför inte värt att försvara. 
Det enda som betyder något är lönen. Vi kan 
se samma utveckling inom den frihetliga rörel-
sen. Vår rörelse är ju en del av samhället och 
när samhället förändras i en särskild riktning 
gör rörelsen det också, säger Rafael.

Samtidigt inser jag att min fråga om den 
gamla traditionens fortlevnad är felställd. Vi 
befinner oss i en gigantisk fackföreningslokal 
där de rödsvarta affischerna skriker ut sina 
budskap om anarkism och anarkosyndikalism. 
Det pågår möten i ”Durruti-salen” och ett 
gäng som är ute i strejk håller på att tillverka 
banderoller för en kommande demonstration. 
Vi befinner oss uppenbarligen mitt i den tradi-
tion jag precis frågat efter. Men Rafael Iniesta 
verkar ändå inte se det på det viset.

– Det blir allt färre som vill delta i det fackliga 
arbetet. Den individualistiska och anti-
kollektivistiska kulturen har spridit sig till 
arbetarklassen. Den gamla kulturen med 
kamratskap, solidaritet och inbördes hjälp 
är på väg att försvinna. Det här är det stora 
dramat idag. Vad har vi kvar av det gamla 
arvet? Jo, den gamla organisationsmodellen. 
Men med problemet att folk inte längre vill 
delta i den. Det är beklagligt. Men vad gör 
man när man har en öppen och demokratisk 
organisationsmodell och bara tre eller fyra 
personer dyker upp på mötena?

Men den samhällsutveckling Rafael beskriver 
är väl ett problem för hela fackförenings-
rörelsen och för föreningslivet som helhet.

Eller har syndikalismen och den frihetliga 
rörelsen med sin särpräglade kultur av själv-
verksamhet och organisering underifrån 
drabbats särskilt hårt?

– Vad som är grundläggande för anarkosyndi-
kalismen är den totala jämlikheten. Om du går 
på ett möte kan du se vem som helst i ögonen 
för du vet att här är alla absolut jämlika. Ingen 
värd mer än någon annan. Samtidigt definie-
ras personligheter genom arbetet, det arbete 
man utför för sina kamrater, för organisa-
tionen eller kanske genom sitt borgerliga yrke. 
Och om du inte gillar ditt arbete får du byta 
eller säga upp dig! För då utvecklas inte din 
personlighet. Människans positiva utveckling, 
alltså utvecklingen av varje individs personlig-
het har alltid varit kännetecknande för anarko-
syndikalismen, säger Rafael.

Man brukar datera anarkismens ankomst till 
Barcelona till 1868, det år då Bakunins sände-
bud Giuseppe Fanelli anlände till staden. Vid 
samma tid bildades en sektion av den Första 
internationalen som blev den första i en lång 
rad organisationer som kom att domineras av 
anarkismens och den frihetliga socialismens 
idéer.

Ur ett lokalt Barcelona-perspektiv kan 
anarkiströrelsens utveckling från sekelskiftet 
1900 beskrivas som ett långsamt bygge av 
det ”parallella samhället”. I industristaden 
Barcelona var klasskillnaderna oerhörda. 
Eftersom social service nästan helt saknades 
i arbetarkvarteren byggde arbetarna upp en 
egen struktur med skolor för barn, kvällskur-
ser för vuxna, självhjälpskassor som fungerade 
som arbetslöshetsförsäkringar, fackföreningar 
och så vidare.

På så vis växte två samhällen fram i Barcelona. 
Det ena var de rikas och det andra var de 
fattigas parallella samhälle där det till sist inte 

Idag är många gator och torg i Barcelona uppkallade efter anarkister

Rafael Iniesta berättar om CNT/CGT nu och då
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längre gick att skilja CNT från arbetarklassen. 
Här varvades perioder av fredlig samexistens 
med öppna gatukrig där dessa två samhällen 
försökte tränga undan varandra och det var 
långt ifrån självklart vilket samhälle som var 
starkast.

Under en generalstrejk 1919 visade CNT sin 
styrka då cirka 70 procent av industrierna i 
Katalonien lamslogs. CNT hade då växt till 750 
000 medlemmar varav närmare hälften fanns 
i Barcelona och Katalonien. Vid samma tid 
gick arbetsgivarna till attack mot CNT och ett 
regelrätt gatukrig, den så kallade ”Pistoleris-
mon” utkämpades på Barcelonas gator. Efter 
en statskupp 1923 följde en militärdiktatur 
som varade till 1931 under vilken CNT olaglig-
förklarades. Efter att den spanska republiken 
utropats 1931 ägnade sig det försvagade CNT 
åt återuppbyggnad men även åt regelrätta upp-
rorsförsök i större och mindre skala.

Efter att militärens och fascisternas kuppför-
sök mot republiken slagits ner i stora delar av 
Spanien i juli 1936 utbröt det spanska in-
bördeskriget. I Barcelona hade CNT i stort 
sett på egen hand besegrat militären och 
fascisterna. Under inbördeskrigets första år 
var det CNT som i praktiken styrde staden. De 
kollektiviseringar av industrier och jordbruk 
som följde i Katalonien och Aragonien blev 
historiens största experiment i självförvalt-
ning. Under kriget växte CNT till närmare två 
miljoner medlemmar.

Då fascisterna vunnit kriget inleddes en 
diktatur som kom att vara i nästan 40 år. Med 
Francos död 1975 inleddes övergången till 
demokrati, den så kallade transitionen, då 
CNT legaliserades och många av de gamla 
kämparna från inbördeskriget återvände från 
exilen.  Men att skaka liv i en rörelse som legat 
i malpåse i närmare 40 år visade sig vara långt 
ifrån okomplicerat.

Det var vid den här omvälvande tiden Rafael 
Iniesta som väldigt ung gick med i CNT.

– Kommunikationen mellan oss och den tidi-
gare generationen hade brutits under diktatur-
en. Vi som gick med i den frihetliga rörelsen 
under transitionen gjorde det för att vi läst 
om den och inte på grund av erfarenhet. Den 
äldre generationen hade inte haft möjlighet att 
berätta för oss hur det hela skulle fungera och 
därför skiljde sig generationerna åt i många 
frågor.

CNT var också den organisation som för-
följdes hårdast under diktaturen. Många 
tusen av dess medlemmar hade dödats från 
inbördeskrigets slut fram till Francos död. Ett 
annat och kanske än mer förödande faktum 
som komplicerade CNTs återkomst var att 
fascisterna efter kriget i sin strävan att överta 

rörelsens stora folkliga stöd lagt beslag på 
”syndikalismen” och återinfört den i sin egen 
perverterade form, den så kallade national-
syndikalismen. Det här gjorde att det blev mer 
komplicerat för CNT att förklara sitt politiska 
projekt för arbetarklassen än vad det var för 
kommunister och socialdemokrater.

– I de andra facken, som var influerade av 
kommunister och auktoritär vänster, var det 
naturligtvis ingen som diskuterade anarko-
syndikalismen. Om ingen berättar för 
arbetarna hur anarkosyndikalismen fungerar 
existerar den heller inte. Än värre var att 
man redan förklarat anarkosyndikalismen 
för arbetarna under diktaturen och det var i 
fascisternas fackföreningsrörelse[2] men där 
man gjort det på sitt eget förvrängda sätt. 
Detta gjorde det hela än värre. Föreställ dig att 
fienden lägger beslag på dina egna symboler 
och din egen organisation och använder den 
för sina egna syften. Om någon lägger beslag 
på hela ditt förflutna blir det självklart sedan 
svårt att förklara att ’nej, vi har minsann inget 
med fascisterna att göra’. Fascisterna kämpade 
hårt för att försöka lägga beslag på arvet efter 
anarkosyndikalismen under hela diktaturen, 
säger Rafael.

Under diktaturens slutfas verkade 
kommunister och andra vänsteranhäng-
are inom fascismens fackliga rörelse där de 
organiserat sig i celler och liknande. Även här 
hamnade anarkosyndikalisterna på efterkälken 
då CNT ansåg det oförenligt med de anarkist-
iska principerna att infiltrera fascismen.

– Under transitionen hölls en väldig massa 
fackliga stormöten där de som tidigare varit 
anslutna till diktaturens fackföreningsrörelse, 
som nu höll på att upplösas, diskuterade om 
de skulle gå med i UGT, CCOO eller CNT. Här 
fick CNT svårt att hävda sig. Men det fanns 

CGT:s lokaler på Plaza Duc de Medinacelli

Carmen på  CNT:s bokhandel på Calle Joaquin Costa
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ändå en hel del äldre kamrater kvar som varit 
med i de gamla tidernas CNT som ibland 
kunde påverka. Och i några sektorer, till exem-
pel bland dem som arbetade på bensinmackar, 
gick nästan alla med i CNT, säger Rafael.

Rafael berättar vidare om den hotfulla stäm-
ning som uppstod i samband med diktaturens 
fall.

– Under diktaturens sista år visste alla att sam-
hället stod inför en stor förändring. Vid den 
tiden här fanns även en stor rädsla. Många av 
de arbetsgivare och fabriksägare som tillhörde 
extremhögern var rädda. Båda sidorna var 
rädda för varandra.

Som ett resultat av de spänningar som 
hamnade i öppen dager i samband med den 
snabba övergången från diktatur till demokrati 
uppstod även en säregen sektor på den 
spanska arbetsmarknaden.

– Många arbetsgivare lämnade landet, berättar 
Rafael. De som arbetade vid de industrier och 
fabriker som övergivits av sina ägare ockupe-
rade sina arbetsplatser och fortsatte att driva 
dem i egen regi. I den här rörelsen fanns två 
inriktningar. Den ena bestod av äldre arbet-
are som varit med i CNT och den andra var 
den yngre generationen som var inspirerad 
av bland annat den franska trotskismen. På 
många ställen smälte de här två inriktningarna 
samman till en självförvaltande rörelse som 
fortsatte att driva industrierna, vissa av dem 
även med stor framgång. Det här pågick fram 
till början 1980-talet, säger Rafael.

De ockuperade företagen formaliserade sin 
samverkan under namnet La Federacion de 
las Sociedades Laborales (ung Arbetarsällskap-
ens/Bolagens federation) vid en kongress 
1983.

– De kunde ju inte kalla sig kollektiviserade 
företag, vilket kanske hade varit det lämpli-
gaste, säger Rafael. Men det hade inneburit en 
alltför stark koppling till kollektiviseringarna 
från inbördeskrigets inledning. Ändå finns här 
en stark koppling till den anarkosyndikalis-
tiska traditionen. De här företagen fungerade 
och fungerar fortfarande ungefär på samma 
vis som de företag CNT kollektiviserade 1936.

Många av de arbetarstyrda företagen finns fort-
farande kvar och uppemot 100 000 arbetare 
i Katalonien är sysselsatta i sektorn idag. De 
som arbetar där är antingen oanslutna eller 
med i CCOO eller UGT. De fabriker där CNT 
var i majoritet finns inte längre kvar. De sista 
stängde i slutet av 1990-talet.

Övergången till demokrati innebar att ett 
modernt välfärdssamhälle av europeiskt 
snitt etablerades där verksamheter som även 
gynnade arbetarklassen finansierades med 
skattemedel.

– Socialisterna har ju också sin verksamhet 
och de organiserar idag olika typer av sociala 
centra, det vill säga av samma typ av nätverk 
som tidigare traditionellt organiserats av den 
frihetliga rörelsen, men de gör det tillsam-
mans med staten. De kulturella och sociala 
aktiviteter som tidigare organiserades, och i 
viss mån fortfarande organiseras, av anar-
kisterna och som finansieras genom med-
lemsavgifter är inte längre lika attraktiva för 
arbetarklassen. Vem vill betala för något som 
erbjuds gratis på annat håll? säger Rafael.

Den snabba utvecklingen har på många sätt 
haft negativa effekter för anarkisterna. Att 
övergången till demokrati till stor del finan-
sierades av EG/EU innebar att demokratise-
ringsprojektet till stor del kom att organiseras 
uppifrån. Även detta blev förödande för 
anarkisternas parallella samhälle som var 
lokalt organiserat underifrån i kvartersorgan-
isationer och liknande.

I samband med CNTs kongress 1979 visade 
det sig även att det fanns stora meningsskilj-
aktigheter inom den frihetliga rörelsen. Det 
rörde främst CNTs eventuella deltagande i 
de fackliga val som införts i Spanien, där de 
fackföreningar som fick flest röster fick ett 
antal medlemmar arbetsbefriade som med 
bibehållen lön kunde verka fackligt på arbets-
platserna. En fraktion menade att de fackliga 
valen var korporativistiska och skulle innebära 
samarbete med staten, medan en annan frak-
tion hävdade att deltagande var nödvändigt för 
att undvika marginalisering. Det hela ledde till 
att rörelsen splittrades samma år och plöts-
ligt fanns två CNT. Det ena föredrog bojkott 
medan det andra deltog i de fackliga valen. 
Den fraktion som valt att delta i de fackliga 
valen blev istället känd som CNT Renovada, 
”Det förnyade CNT”.

Vid den så kallade enighetskongressen 1984 
gick många från ”gamla” CNT över till CNT 
Renovada som därmed blev den största av de 
två fraktionerna. Den gamla fraktionen vann 
1989 en lång rättstvist om vem som hade 
rätten att använda det klassiska namnet CNT 
och CNT Renovada tvingades byta namn till 
CGT[3] (Confederación General del Trabajo).

Men de inbördes stridigheterna har inte bara 
gällt ideologi och facklig taktik utan har också 
till stor del handlat om pengar. Då den span-
ska regeringen beslutade sig för att betala ut 
ekonomiska ersättningar som kompensation 
till de fackliga organisationer och politiska 
partier som fått sina tillgångar beslagtagna 
under diktaturen, ville alla ha en så stor del av 
kakan som möjligt. Eftersom det handlat om 
mångmiljonbelopp ledde det hela till hätska 
strider mellan de fraktioner som ansåg sig 
vara berättigade till det gamla CNTs tillgångar.

Det så kallade ”Historiska arvet” (Patrimonio 
historico) delades för fackföreningarna upp 
i två delar. Den första delen är det ”Fack-
liga arvet” (Patrimonio sindical) som gäller 
de tillgångar som organisationerna hade 
innan inbördeskrigets utbrott i juli 1936. De 
tillgångar som organisationerna skaffade sig 
under inbördeskriget räknas alltså inte in. I 
denna del ingår CNT och UGT.

Den andra delen är det ”Ackumulerade arvet” 
som består av de tillgångar som innehades 
av fascisternas fackliga rörelse OSE under 
diktaturen. När OSEs upplösning inleddes i 
oktober 1976 började dess tillgångar fördelas 
mellan de befintliga fackföreningarna i landet. 
I denna del ingår bland andra CGT, CNT, UGT 
och CCOO. Pengarna i den här potten fördelas 
enligt principen flest antal medlemmar då 
pengarna delas ut.
Pengarna har delats ut i omgångar och för den 

CGT:s huvudkontor på Via Laietana
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frihetliga rörelsens del har den största delen 
gått till CNT medan CGT fått en mindre del 
av den ackumulerade potten. CNTs lokaler på 
Joaquin Costa har till exempel bekostats med 
dessa pengar.

Idag är den frihetliga rörelsen i Barcelona 
pluralistisk och mångfacetterad. Här finns 
fackföreningarna CNT och CGT, ett otal 
stiftelser och föreningar som ofta ägnar sig 
åt att vårda minnet av anarkismens historia, 
arkiv, bibliotek och många så kallade ateneum 
(ung. bildningscentrum). Till rörelsen hör 
även en stor och livaktig husockupations-
rörelse med mer eller mindre tydliga kopp-
lingar till anarkismen. Den stora skillnaden 
idag är att CNT inte längre är den frihetliga 
rörelsen, utan bara utgör en del av den.

Man kan idag främst betrakta CNT som ett 
politiskt, eller kanske snarare anti-politiskt 
projekt, som verkar för att sprida de anarko-
syndikalistiska idéerna med andra medel än 
de rent fackliga. CGT har istället utvecklats 
till en stor facklig organisation som lyckats 
bättre med att anpassa sig till den nya tiden. 
CGTs kritiker menar å andra sidan att priset 
för organisationens fackliga framgångar varit 
ideologisk urvattning.

Rafael Iniestas första sejour i CNT blev ganska 
kort. Han berättar att han lämnade rörelsen i 
samband med att han blev inkallad till 
militärtjänst. Han tappade sedan kontakten 
med rörelsen. De bittra interna striderna 
mellan CNT och CGT i början av 1980-talet 
verkade inte heller särskilt lockande för en 
pragmatiker som Rafael.

Att Rafael kom att återvända till rörelsen var 
mest en slump. Efter att han 2002 skrivit 
en bok om den spanska arbetarrörelsens 
historia[4] bjöd CGT in honom som föredrags-
hållare och han drogs då in i verksamheten 
igen. Nu är han anställd av Barcelona LS sedan 
några år tillbaks.

– Många av de arbetare som går med i CGT 
idag har ingen tidigare erfarenhet av vare sig 
fackföreningar eller politiska partier. Den 
viktigaste anledningen till att folk går med i 
CGT är att de har problem på jobbet. När folk 
ansluter sig ställs inga krav på att de ska vara 
anarkosyndikalister eller anarkister. Det vi 
kräver är att de respekterar våra stadgar och 
vår organisationskultur. Redan Juan García 
Oliver skrev ju att anarkosyndikalismen skulle 
ha en skolande uppgift. Att man kunde ta in 
i stort vem som helst, militärer och så vidare 
och sedan förändra dem genom att skola in 
dem i organisationen.[5]

Rafael Iniestas egna åsikter bekräftar på 
många sätt den gängse synen på CGT som 
mindre dogmatiskt än CNT. Han återkom-
mer ofta till rörelsens behov av att följa med i 
utvecklingen och menar att det finns en stor 
brist på framåtsyftande debatt och diskussio-
nen inom rörelsen.

– Det finns till exempel bara en bok som 
diskuterar hur syndikalismen ska kunna 
utvecklas i det moderna samhälle vi lever i 
idag. Det är den som ni svenskar i SAC gav ut, 
Syndikalismen i nutidssamhället.[6] En enda, 
du hittar ingen annan!

Men det blev väl ett väldigt bråk kring den här 
boken, den var ju en av orsakerna till att SAC 
anklagades för att ha övergivit anarkosyndika-
lismen?

– Ja, och det berodde på att boken markerade 
att den gamla tiden var över och att en ny 
tid tagit vid, fortsätter Rafael. Liksom i alla 
organisationer fanns det även i CNT folk som 
kontrollerade och styrde och som därför var 
emot alla typer av förändring. Man kommer 
aldrig ifrån att det auktoritära är starkare än 
det frihetliga. Man kommer alltid att få dras 
med folk som vill kontrollera saker…

Hur ser verksamheten ut idag, i vilka sektorer 
har CGT sina medlemmar?

– CGT idag finns huvudsakligen på de stora 
företagen, säger Rafael. Vår sektion i Barcelo-
nas tunnelbana är i majoritet. På Postverket är 
vi också i stor majoritet inte bara här i staden 
utan i hela provinsen. Detsamma gäller på alla 
biografer där vårt kultursyndikat (Sindicato de 
Espectaculos) är den största fackföreningen. 
Vi är även i majoritet på flera andra företag 
som till exempel det stora privata postföreta-
get Unipost. Men läget förändras hela tiden. 
Under lågkonjunkturen har vi drabbats av 
stora nedskärningar som till exempel gjort att 
vi blivit krossade i metallsektorn där vi tidigare 
varit starka.

Systemet med fackliga val har gjort det kom-
plicerat att mäta facklig styrka. Det faktum att 
man vinner ett fackligt val innebär inte nöd-
vändigtvis att man har många medlemmar på 
samma arbetsplats eftersom alla anställda har 
rätt att rösta oavsett om de är fackligt anslutna 
eller inte. Det är ändå tydligt att CGTs strategi 
att delta i de fackliga valen varit framgångsrik. 
Idag är det gamla CNTs närvaro på arbets-
platserna marginell medan CGT i realiteten 
utgör det enda frihetliga alternativet till de två 
dominerande facken UGT och CCOO.

Även fast CGT är mycket tydligt med att 
bekänna sig till anarkosyndikalismen beskri-
ver Rafael Iniesta hellre det som CGT ägnar 
sig åt idag som ”sindicalismo basico” (ung. 
grundläggande facklig verksamhet). Han 
menar att det räcker för att särskilja CGT från 
dess konkurrenter.

– Jag ser inte längre de stora facken UGT och 
CCOO som fackföreningar. De är snarare mul-
tisektoriella makrofederationer som främst 
påminner om agenturer eller företag med 
arbetsmarknaden som verksamhetsområde. 
Likaväl som de kan ordna strejker kan de sköta 
försäljningar av företag. Då deras medlemmar 

sparkas tar de betalt för det och fakturerar 
sedan det hela som förhandlingskostnad.

Per Lindblom
Sundbybergs LS

 

Noter:
[1] I slutet av 1990-talet skedde den
senaste splittringen av CNT då en grupp 
som kallas ”Joaquin Costa”(namnet 
kommer från gatan där de har sina 
lokaler) bröt sig ur CNT. På senare tid 
har CNT och CNT-Joaquin Costa börjat 
närma sig varandra igen. Under 2010 
organiserar de till exempel CNT:s 100-
årsjubileum gemensamt.

[2] Fascisternas korporativistiska fack-
föreningsrörelse Organización Sindical 
Española (OSE), mer känd som ”Sindi-
cato Vertical”, bildad 1940. Redan innan 
inbördeskriget hade fascisterna börjat 
kalla sin rörelse för ”national-syndikalis-
tisk” och de drog sig inte heller för att 
använda anarkosyndikalisternas svart-
röda färger.

[3] Namnet är taget från det franska CGT, 
den organisation som anses vara den 
syndikalistiska rörelsens vagga.

[4] Iniesta de Manresa, Rafael & Pont 
Vida, Josep: La utopía obrera: historia del 
movimiento de los trabajadores españo-
les. Flor del Viento Ediciones, Barcelona 
2002

[5] Juan García Oliver var på 1920-talet 
med i de anarkistgrupper som försvarade 
CNT mot arbetsgivarna. Han tillhörde 
rörelsens mest revolutionära del och var 
under inbördeskriget en av CNTs framträ-
dande militanter. García Oliver var under 
en period även justitieminister i Largo 
Caballeros regering. Citatet är hämtat ur 
hans memoarer El Eco de los Pasos.

[6] Arvidsson, Evert: El anarcosindica-
lismo en la sociedad del bienestar. CNT, 
Mexico City 1961. En bearbetning av 
Evert Arvidssons Syndikalismen i nutids-
samhället med förord av Helmut Rüdi-
ger som gavs ut i spansk översättning i 
Mexico, där en stor del av den spanska 
exilen fanns. Boken pläderade för den så 
kallade ”nyorienteringen” inom SAC, där 
det revolutionära perspektivet tonades 
ner till förmån för frågor om demokrati 
och självbestämmande. Boken orsakade 
ett ramaskri bland många ortodoxa anar-
kosyndikalister och bidrog till att SAC 
utsattes för häftig kritik.
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