
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968

Kjellberg, Anders

Published in:
Bokcaféts Månadsbulletin

1980

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kjellberg, A. (1980). The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968. Bokcaféts
Månadsbulletin, (45), 37-37.

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/96c42f49-5f78-41f6-9181-b06618f7c7d7


187-135.Colin Couch & At-
lessandro Phzomo (red) The
Resurgence of Clnss Conflict
in Western Europe since
1968, Del 1 349s, d,el2 334s
MacMillan I978, L7 S.}Aldet

Detta är utan tvekan både det
bästa och det mest omfattande
översiktwerket över utveckling-
en på arbetsmarknaden i olikã
västeuropeiska länder sedan slu-
tet av 1960-talet.

Del 1 består av en samling
studier av enskilda lánder, när-
mare bestämt Belgien, Fránkri-
ke, ltalien, Nederlãnderna, Stor-
britannien och Västtyskland.
Fön¡tom intressanta data om
strejk-frekvensens utveckling i
de olika länderna 1950*1.176,
ges värdefulla baksrunder till
och beskrivningar al de i flera
länder intensiiierade motsätt-
ningarna mellan arbete och
kapital vid 196O-talets slut. Som
ett rezultat av denna utveck-
Itpg- har fackfcireningarna, spe-
ciellt i Italien och ïranÍ<rii<e,
för första gången lyckats byæá.
upp en facklig arbetsplatsorgã-
nisation av betydelse. På liknan-
de sätt förhåller det sig i Väst-
tyskland och Nederländérna.

Del 2 innehåller ett antal
komparativa analyser. Bland äm-
nen som behandlas märks de
rtya former som arbetsmark-
nad-skonflikterna tagit sþ åren
Lg 6 0 - L9 7 4 och hurãvidaivinn-
lþa atbetare och immþrantar-
betare kan betraktas sorñ margi.
naliserade. Vidare görs en jäñ-

förelse mellan ltalien och Väst-
tyskland angående fackets ökan-
de betydelse på fabriksnivå. Sta-
tens förändrade roll analyseras
också och dâ nte minst dèt nya
mönstret med trepartsövereny
kommelser stat-arbetsgivare -fackföreningar. I ett annat ka-
pitel diskuteras ekonomiska or-
saker till strejkvågorna och lö-
neexplosionerna L968-1970.
Boken innehåller dessutom bl a
en teoretisk-empirisk uppsats
om de politiska förhallandenas
betydelse för arbetsmarknads
relationerna.

Ett annat liknande över-
siktsverk av värde åir Solomon
Bar-kiq (rú) Worker MíIitøncy
and lts Consequences, 1965-
75. New Directíons ín l4lestern
Industriøl Relations, 408s Prae-
ger 1975 92.00. Förutom de
länder som behandlas i The Re-
sutgenge of Cløss Conflíct tas
även Sverþe, Canada och IJSA
upp.

I detta sammanhang bör
också nämnas Olle Wemei (red)
Einfurung in díe internatia-
nnle Gewerkschaltspolitik, Del
1 250s 75.00, dei 2'237s 69.00
Olle & Wolter 1978. Del l hand-
lar om internationellt .fackligt
s¿marbete. Del 2 innehåller nã-
tignella anaþser av facklig poli-
tik i Frankrike, Italien,- Stor-
britannien, Sverige, USA och
Latinamerika.

Anders Kjellbøg
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Omslngsbild Rudolf Bahro. Foto Knut Andreassen.
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