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Sverige 2019. Klassklyftorna ökar. Arbetsförmedlingen
omvandlas till kontrollinstans. Utnyttjandet av
papperslösa och gästarbetare pågår i det tysta.
Arbetssökande skambeläggs och tvingas in i bisarra
aktivitetsåtgärder. Alla jobbar gratis genom att
framställa sig som anställningsbara på sociala medier.
Jobbansökningar bedöms efter utseende och härkomst.
Självförverkligandet sker på jobbet, inte på fritiden.
Serviceklassen monitoreras i detalj, vårdarbetare bränns
ut, prekariatet sover med mobilen för svara först på
morgonens sms-anställningar, kognitariatet säljer sin
själ, medan salariatet tränar och icke-arbetar på betald
arbetstid. Är arbetsideologin vår nya diktatur?
Senaste nytt om löneslaveriet är en utställning som
samlar några konstnärer som arbetar med arbetsfrågor i
Sverige just nu, för att påbörja en diskussion om vad
som egentligen hänt på arbetsmarknaden de senaste
två decennierna.
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JOHANNES SAMUELSSON
OM BÄRTIDER PÅ GYLLEBOVERKET
I september 2013, på grund av uteblivna löner, gick över 200
thailändska bärplockare ut i strejk. De körde från Hällnäs i
Västerbottens inland till Umeå där de slog läger på en
grusparkering utanför deras tilldelade fackförbund Kommunal.
Efter flera desperata veckor i en allt kyligare miljö togs kampen
vidare till domstol i Thailand, där man till slut förlorade.
Med utgångspunkt i bland annat denna strejk har jag
tillsammans med kulturgeograferna Madeleine Eriksson och
Aina Tollefsen fortsatt att följa trådar inom bärindustrin. Fokus
har legat på råvarukedjan och på plockarnas situation, den
disciplinering de utsätts för och det motstånd de gör. Med
tiden har mitt fotografiska arbete och reflektionerna från
fältarbetet tagit egna vägar och så småningom mynnat ut i
boken Bärtider, som presenteras här på Gylleboverket.
På Gylleboverket visas även ett bild- och textspel som utgår
från ett kapitel i boken där jag och Aina Tollefsen, besöker en
Hälso- och ingrediensmässa i Frankfurt, Tyskland, tillsammans
med den bärintresserade konsulten Roger Uddstål.
Det går att beställa boken på min hemsida:
johannessamuelsson.se
/Johannes Samuelsson Umeå april 2019

SONIA HEDSTRAND
LIFE IN 2.5 DIMENSIONS
Det tredimensionella livet är den komplicerade fysiska verklighet
där vi lever, jobbar, kramas, äter mat, missar bussen, blir sjuka,
svikna, överviktiga, känner oss osedda och blir deprimerade. Det
tvådimensionella livet är bildernas, tv-seriernas och dataspelens
spännande, vackra, dramatiska, underhållande, empatiska och
platta värld. Där är allt mycket enklare, och vi väljer att tillbringa
mer och mer tid där.
Vad händer när gränserna mellan den tvådimensionella och den
tredimensionella världen suddas ut? När alla använder filter för att
se bättre ut och bara postar om sina framgångar men inga
motgångar? När du kan gifta dig med din älskade animékaraktär i
ett VR-spel? När du kan hyra en partner som alltid är snäll och
glad?
I videoinstallationen Life in 2.5 dimensions berättar personer som
jobbar med att hyra ut sina känslor. De försörjer sig genom att
agera familjemedlemmar, partners, dejter eller vänner i den
fysiska verkligheten. Vi får också höra forskare inom emotionell
sociologi och digital populärkultur analysera en samhällsituation
där allt större del av gemenskap och tillhörighet kan köpas i form
av performativt, estetiskt och emotionellt servicearbete.
Det tvåkanaliga videoverket reflekterar över hur den ökade
graden av representation och performativitet både yrkesmässigt
och socialt hör ihop med den globala upplevelsekapitalismens
utveckling, samt hur den eskalerande konsumtionen av dataspel
och sociala medier påverkar våra relationer och känslor.

DARIA BOGDANSKA

"Prekariatet i alla länder, förena er!".

Vad hände med arbetarrörelsen? Var är arbetarklassen idag?
Finns den inte längre? Vem producerar tillväxten då?
I sina två verk som visas på Gylleboverket ställer Daria
Bogdanska några grundläggande frågor om dåtiden och
framtiden av kampen för demokrati på arbetsplatser.
Fackföreningar och rörelser som förr i tiden kämpade för
arbetarnas rätt är idag svaga eller har omvandlats till
byråkratiska fyrkantiga institutioner som inte bara
inte har förmåga att driva offensiv kamp för arbetandes
rättigheter, utan även ignorerar växande problemen på
dagens arbetsmarknaden som otrygga anställningar,
utnyttjande av migranter och så vidare.
Utvecklingen i teknologi som skulle befria oss från arbete,
skapar istället mer kontroll över anställda nya typer av ackord
arbete och daglönare.
Vad kan de prekariserade arbetarna göra idag? Är vi ett stort
kollektiv med gemensamma intressen? Eller är vi en massa av
olika individer med olika viljor och identiteter? Kan vi vara
både och, och organisera oss för att skapa en bättre och mer
demokratisk samhälle för oss alla?

MAGDALENA NORDIN

Under 2016 fick Magdalena Nordin ett brev innanför
halldörren med ett återkrav till A-kassan på 150 000 kr
eftersom ersättning betalats ut på felaktiga grunder. ”Ett
verk om A-kassan” handlar om den lilla människans kamp
mot ett stort system. Om uppdelningen mellan skapande
och fritid och hur detta ska tolkas av en fyrkantig byråkrati.
Verket är en dokumentation av den juridiska processen, en
vandring i en juridisk labyrint och kan samtidigt ses som
ett försök att vända sig till ”folkets domstol”
närrättslösheten och maktlösheten blir allt för påtaglig.
www.magdalenanordin.se
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