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Under 1930- och 1940-talen var den amerikanska Teamsters en stridbar facklig organisation. 

Den är särskilt känd för de segerrika strejker som med centrum i Minneapolis genomfördes 

1934 med revolutionärer (trotskister) i ledningen. En av dem var Farrell Dobbs, som även 

skrivit 4 mycket intressanta böcker om Teamsters historia: Teamster rebellion, Teamster 

power, Teamster politics, Teamster bureaucracy (New York 1972 -77).
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Efter 2:a världskriget och i synnerhet under kalla kriget, fick radikala arbetare det svårt, och i 

stort sett hela den amerikanska fackföreningsrörelsen kom att tas över av klassamarbetande, 

byråkratiska, allt mer korrumperade element. Teamsters var inget undantag – den hamnade till 

slut i händerna på den ökände Jimmy Hoffa med hans gangsterförbindelser. 

Men tiderna förändras och nu håller delar av den amerikanska fackföreningsrörelsen på att 

radikaliseras. Teamsters är ett exempel på detta, vilket artiklarna nedan handlar om. 

Bakgrund:  

Bryan D Palmer: Röda teamsters 

Kjell Östberg: Farrell Dobbs 1907-1983 – Han skapade Teamsters 

Se även Den amerikanska trotskismens historia 1928-1938 av James P Cannon, där kapitel 8 

handlar om ”De stora strejkerna i Minneapolis”. 

Martin Fahlgren 2/12 2021 
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1
 Den första av dessa, som beskriver 1934 års strejker och deras förhistoria, kom 2008 ut i svensk översättning 

under titeln Teamster-revolten (finns att beställa från Adlibris). 

https://marxistarkiv.se/usa/palmer-roda_teamsters.pdf
https://marxistarkiv.se/skribenter/ostberg/dobbs_skapade_teamsters.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/cannon/cannon-amerikanska_trotskismens_historia.pdf
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Flamman 

Vänsterseger i USA:s största fack  

Noa Söderberg 
Flamman 24/11 2021 

Det amerikanska jättefacket Teamsters valde i förra veckan en ny ledning med hjälp av 

en offensiv intern gräsrotsorganisation. Nu ökar förväntningen på att förbundet ska 

lyckas organisera Amazonarbetare. 

The international brotherhood of Teamsters organiserar omkring 1,4 miljoner medlemmar i 

bland annat transportsektorn och är därmed USA:s största fackförbund. Det är också ett av 

landets mest skandalomsusade. Under 1960-talet leddes det av den maffiaanknutna Jimmy 

Hoffa och sedan millennieskiftet av Hoffas son. 

Förbundets ledning väljs genom direkta medlemsval, och när den yngre Hoffa nu avgår stod 

förra veckans omröstning mellan hans nära allierade Steve Vairma och den reforminriktade 

Sean O’Brien. O’Brien samlade nästan 70 procent av rösterna. Avgörande för hans seger var 

den interna gräsrotsorganisationen Teamsters for a Democratic Union (TDU), som sedan 

1970-talet försökt aktivera en militant minoritet för att radikalisera förbundet som helhet. 

 

Trots att O’Brien tidigare kritiserat TDU började han söka dess stöd efter att 2017 ha brutit 

med sina kollegor i förbundsledningen och krävt en mer gräsrotsorienterad strategi när 

kollektivavtalet med postföretaget UPS – USA:s största kollektivavtal på den privata 

arbetsmarknaden – skulle förhandlas. Sedan dess har O’Brien utvecklats till TDU:s egen 

reformkandidat. 

Valet har potential att påverka transport- och lagerarbetare långt utanför USA:s gränser, 

eftersom O’Briens profilfråga är att organisera Amazonanställda. Det ska göras genom ökade 

resurser och ett särskilt Amazonsekretariat, men också genom att lyfta andra kollektivavtal. 

– Vi måste förhandla fram så starka avtal som möjligt, så att vi kan visa dem för 

Amazonanställda och säga ”det här är fördelarna med att vara med i facket”, säger O’Brien 

till New York Times. 

Reformfalangens seger sammanfaller med en strejkvåg i USA. Under oktober togs omkring 

25 000 personer ut i strejk hos bland annat maskintillverkaren John Deere och 

matvaruföretaget Kellogg’s. Samtidigt säger rekordmånga amerikaner upp sig, vilket av vissa 

bedömare har liknats vid en oorganiserad storstrejk i protest mot dåliga arbetsvillkor. 
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Internationalen 

Ny ledning för Teamsters  

Lars Henriksson 
Internationalen 26/11 2021  

Transportarbetarförbundet Teamsters i USA röstade med en överväldigande majoritet för att 

välja en ny, mer stridbar och demokratisk ledning som kommer att efterträda ledningen kring 

den tidigare ordföranden Jimmy Hoffa Jr som nu går i pension. Efter olika utredningar om 

korruption och samröre med organiserad brottslighet tvingade de federala myndigheterna 

Teamsters på 90-talet att genomföra vissa reformer, bland annat att låta medlemmarna välja 

den högsta ledningen i direkta val. Många av problemen har funnits kvar i facket men efter en 

lång gräsrotsbaserad kampanj fick reformlistan O’Brien/Zuckerman nära 70 procent av 

rösterna. Därmed slog de ut hela det gamla gardet som under åratal gått med på eftergifter i 

avtalen samtidigt som de skott sig själva i olika korruptionshärvor. 


