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«David mot Goliat», sa mange 
av aktivistene som i mars 
organiserte en avstemning 
om opprettelse av en fag-

foreningsavdeling ved BHM1, Amazons 
enorme lager i Bessemer i Alabama. Det 
var ingen overdrivelse. Lagerarbeiderne, i 
stor grad afroamerikanere, utfordret et av 
verdens mektigste selskaper, eid av den 
rikeste mannen på planeten, Jeff Bezos, 
i en av USAs mest konservative delstater.

Men om Bibelens David klarte å vinne 
over kjempen Goliat, så knuste Goliat 
ham hos Amazon. Av de 5805 ansatte 
i det nesten en kvadratkilometer store 
lagerkomplekset, stemte bare 738 for fag-
organisering, mens 1798 stemte imot. 
Stuart Appelbaum, leder for fagforeningen 
Retail, Wholesale Department Store Union 
(RWDSU), bestred umiddelbart resultatet 
og beskyldte Amazon for å ha blandet 
seg inn i avstemningen. Etter at et lig-
nende forsøk feilet i Delaware i 2014, har 
netthandelsgiganten nok en gang vist seg 
som en ugjennomtrengelig festning for 
fagbevegelsen.

I USA kan det å fagorganisere de ansat-
te i en bedrift være en tornefull ferd. Etter 
at en ansatt tar kontakt med fagforeningen 

– i dette tilfellet en lagerarbeider som ring-
te til RWDSU i august – må den ansatte 
først bevise for det føderale arbeidsretts-
byrået, National Labor Relations Board 
(NLRB), at 30 prosent av arbeidstakerne 
i bedriften ønsker at arbeidsplassen deres 
skal fagorganiseres. Hvis fagforeningen 
lykkes med det, etter en innbitt kampan-
je, blir det avholdt en avstemning. Så må 
kampen gjentas på hver fabrikk, hvert 
supermarked, hver hurtigmatrestaurant: 
Hvis arbeiderne i Bessemer hadde stemt 
for, ville det ikke ha hatt noe å si for 
fagorganiseringen på de andre Amazon-
lagrene. For de ansatte som ønsker å 
organisere seg venter en lang og vanskelig 
kamp, og hvis de mislykkes vil de som 
har henvendt seg til fagforeningen ofte 
bli straffet, som regel vil de miste jobben. 
Det forklarer i stor grad hvorfor bare 6,3 
prosent av arbeidstakerne i privat sektor 
er fagorganiserte i USA.

«NÆRINGSVENNLIG ATMOSFÆRE»
De siste to tiårene har Amazon bygget 110 
pakkesentre i USA på størrelse med BHM1, 
og planlegger å bygge 33 til.1 Med nesten 
en million ansatte, er selskapet USAs 
nest største private arbeidsgiver og det 

forventes at det vil ta topplasseringen fra 
supermarkedkjeden Walmart innen to år. 
Koronakrisen har gitt et enormt oppsving 
for netthandelen, og Amazon rekrutterer 
over en lav sko. Og det er enkelt å få tak 
i arbeidere i en tid hvor flere millioner 
amerikanere er blitt arbeidsledige. Ifølge 
historikere har USA ikke sett et lignende 
ansettelsestempo tidligere, kanskje bort-
sett fra på begynnelsen av 1940-tallet da 
industrien rekrutterte stort for å produse-
re krigsmateriell.2

Selskapet har blitt så stort at man iføl-
ge journalisten Alec MacGillis må snak-
ke om en «Amazon-effekt», som skaper 
en ny inndeling av landet i tre nivåer: 
Øverst står «byene med hovedkontor og 
godt betalte Amazon-jobber», som Seattle, 
Washington og Boston, så «lagerbyene» 

med «lagerjobber som er mye dårligere 
betalt enn hovedkontorjobbene», og til 
slutt resten av landet, hvor lokale butikker 
rammes hardt av økningen i en netthandel 
som ikke gir andre lokale arbeidsplasser 
enn budjobber.3

Bessemer tilhører den andre kategorien: 
lagerbyene. Bessemer ligner på andre av in-
dustrialiserte småbyer, med et lokalsam-
funn som har blitt svekket etter at gods-
vogn-fabrikken Pullman stengte dørene på 
1990-tallet. Slik er de fleste stedene hvor 
Amazon har valgt å etablere sine gigantiske 
logistikksentre, som Baltimore-forstaden 
Sparrows Point eller King of Prussia uten-
for Philadelphia. Kriserammede byer som 
gjør nærmest hva som helst for å tiltrekke 
seg Amazon og overbyr hverandre med 
skattefritak. «Bessemer tilbyr konkurranse-
dyktig skatt, rimelige leieavtaler, utdan-
net arbeidsstyrke og lave levekostnader», 
skryter nettstedet til byens handelskam-
mer, men lederne svarer ikke på mine 
intervjuforespørsler. Byens demokratiske 
borgermester Kenneth Gulley, som har 
sittet med makten siden 2010, nektet å 
ta stilling til fagorganiseringsspørsmålet 
før avstemningen. I sin «tale til byen» i 
februar hyllet han Amazon og snakket om 

Hvorfor 
amerikansk 
fagbevegelse 

taper mot 
Amazon

Nederlag i Alabama.  
Hollywood-kjendiser, journalister, ledende politikere og selv 

landets president støttet fagorganiseringen av Amazons 
lager i Bessemer i Alabama. Men ikke arbeiderne. Er press fra 

Amazon nok til å forklare nederlaget?

M"#$%& R'($) 
Journalist, i Alabama for Le Monde diplomatique.

{I Alabama finnes den 
eneste Mercedes-
fabrikken i verden som 
ikke er fagorganisert.
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den «næringslivsvennlige atmosfæren» i 
byen uten å nevne arbeidskonflikten med 
et ord.

Politikerne i sørstatene er ikke de mest 
fagforeningsvennlige. Alabama er en av 
de 25 right-to-work-states, hvor loven 
forbyr fagforeningene å kreve kontingent 
fra arbeiderne de forhandler på vegne av 
på fagorganiserte arbeidsplasser, noe som 
i praksis svekker fagforeningene. Ekstremt 
gunstige skatteordninger har fått de store 
bilprodusentene, særlig tyske og japanske, 
til å etablere fabrikker her, som i kjølvan-
net har skapt et eget økosystem av under-
leverandører. I Alabama finnes dermed 
den eneste Mercedes-fabrikken i verden 
som ikke er fagorganisert.

Kampanjen i Bessemer kom derfor som 
en overraskelse: BHM1 er et nytt lager 
som ble åpnet i mars i fjor, med 6000 
ansatte med en lønn som starter på 15,30 
dollar i timen, dobbelt så høyt som min-
stelønna i delstaten. Det er litt mindre 
enn i bilfabrikkene, men langt bedre enn 
Walmart (11 dollar i timen) eller hurtig-
matkjedene (som ofte legger seg på min-
stelønna). Amazon gir også helseforsikring 
fra første arbeidsdag, noe som er langt fra 
regelen i privat sektor i USA.

STOPPEKLOKKEREGIMET
Aktivistene er synlig slitne på RWDSUs 
kontor i Birmingham, Alabamas hoved-
stad, i slutten av mars. Trette etter en flere 
måneder lang maraton tar en liten gruppe 
imot en viktig støttespiller, skuespilleren 
Danny Glover. Ikledd en caps med logoen 
til Newark Eagles, et av lagene i Negro 
National League, basketball-ligaen reser-
vert for svarte under segregeringen, er han 
kommet for å motivere troppene, klappe 
dem på ryggen og fortelle sin historie. I 
møterommet dekorert i fargene til RWDSU 
(logoen er et håndtrykk mellom en svart 
og en hvit) snakker han til arbeiderne 
som har frontet kampen i mediene, blant 
andre Jennifer Bates, som ble invitert til 
Senatet av Bernie Sanders for å fortelle 
om arbeidsforholdene sine. Gjennom den 
halvåpne døren skimter jeg også Darryl 
Richardson, arbeideren som ringte fagfo-
reningen i august.

I løpet av den timelange samtalen veks-
ler Glover mellom å fortelle anekdoter 
fra filmbransjen og å snakke om mer 
alvorlige saker, spesielt når han forteller 
om forfedrene som ble født som slaver 
i Louisville, i nabodelstaten Georgia, og 
besteforeldrene som plukket bomull for 

en hvit landeier. Skuespillerens beste-
mor gikk imot datidens konvensjoner og 
truslene fra eierne da hun sendte barna 
til skolen i stedet for å sette dem til å 
jobbe i bomullsåkrene. Moren hans flyttet 
til San Francisco og begynte å arbeide 
i post vesenet. Glover husker den opp-
rørske stemningen i barndomshjemmet. 
Som tenåring leste han i avisen om svarte 
aktivister i sørstatene som «forsvarte ret-
tighetene sine» og klamret seg til stolene 
på restauranter som var forbeholdt hvite: 
«De var mine helter.»

Etterpå forteller Bates ham om det 
uutholdelige stoppeklokkeregimet hos 
Amazon, at lagerhallene er så store at de 
ansatte ikke får gjort sitt fornødne, at 
de får beskjed om overtid i siste liten og 

sliter med å ordne barnepass, og at hun 
er drittlei av å få arbeidsoppgavene og 
tiden hun skal bruke på dem bestemt av 
en algoritme. «Jeg vil aldri forstå hvor-
dan en mentalt frisk person kan lage et 
slikt system og forvente at folk skal leve 
fullverdige liv. Hvordan skal du få tid til 
familien når du har ti, elleve, tolv timer 
lange arbeidsdager? Man er bekymret 
for barna som henger i gatene, men er 
systemet utformet for at far og mor skal 
kunne være hjemme med dem?» På spørs-
mål fra Glover forteller Bates at hennes 
egne barn allerede er voksne og at hun er 
blitt bestemor for sjuende gang, noe som 
utløser anerkjennende tilrop og latter. Det 
er dem hun kjemper for, sier hun: «Hvis 
vi ikke tar tak i problemene nå, vet vi hva 
som venter dem senere.»

SOLIDARITET OG RIVALISERING
Denne følelsen er ikke tilfeldig. Til tross 
for sin enorme størrelse, ser Amazon seg 
fortsatt som et oppstartsselskap hvor 
det alltid er «dag 1». «Dag 2 er still-
stand. Etterfulgt av irrelevans. Etterfulgt 
av en uutholdelig, smertefull nedgang.  
Etterfulgt av død. Dette er grunnen til at 
det alltid er dag 1 hos Amazon», uttalte .../ 

{Den som har plassert 
flest varer på hyllene, får 
femten minutter ekstra 
pause eller en T-skjorte.» 

CONNELLY PERRY 
ARBEIDER HOS AMAZON

Fagforeningsaktivist utenfor BHM1 i Bessemer 29. mars. Forsøket på å fagorganisere Amazons lagerarbeidere  
endte i nederlag, da bare 738 av arbeiderne stemt for, mens 1798 stemte imot. FOTO: PATRICK T. FALLON, AFP / NTB.
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/... Bezos (også eier av Washington Post) i 
2016 i et brev til aksjonærene. For å beva-
re denne febrilske stemningen, må sel-
skapet ustanselig øke produktiviteten og 
redusere arbeidskraftkostnadene. Derfor 
oppfatter selskapet også den plutselige 
tilsynekomsten av motmakt som en eksis-
tensiell trussel.

Femtiåringen Connelly Perry havnet på 
BHM1 etter at koronapandemien gjorde 
at han mistet jobben som sikkerhetsvakt 
på en flyplass. Her tjener han «det samme 
som jeg betalte i skatt i forrige jobb» – det 
vil si at han ser sin nye jobb som et steg 
ned. Hos Amazon har han i oppgave å 
skanne varene og plassere dem i hyller 
merket med strekkoder. «Lunsjen er et 
kappløp: gå på do, gå til pauserommet, 
hente maten, sette meg. Så har jeg rundt 
tolv minutter på å spise.»

Det er første gang i yrkeskarrieren 
at han har vært under et slikt tidspress: 
«Jeg logger inn med min ID på datamaski-
nen, skanner strekkodene. Datamaskinen 
beregner tidstapet mellom hver skan-
ning.» Dette er den berømte TOT, time 
off task, som alle de ansatte snakker 
om. «Kort fortalt er det, for datamas-
kinen, tiden hvor du ikke gjør noe. De 
vil ha en så lav TOT som mulig, men det 
avhenger nødvendigvis av varene du får i 
hendene.» En defekt strekkode, en rabatt-
kupong, er alt som skal til for å skape 
problemer. Connelly ler nervøst når han 
snakker om den frenetiske stemningen på 
lageret, mellom solidaritet og rivalisering. 
«De lager konkurranse hele tiden. Den 
som har plassert flest varer på hyllene, 
får femten minutter ekstra pause eller 
en T-skjorte.» Før fagforeningsavstemnin-
gen tilbød Amazon en sluttpakke for at 
misfornøyde ansatte ikke skulle delta i 
avstemningen. «Siden kampanjen startet, 
har de også sparket 250 ansatte», forteller 
Connelly.

ROMANTISERENDE DEKNING
I dette konservative fylket, hvor over 
førti prosent av de afroamerikanske vel-
gerne stemte på Donald Trump i 2016 og 
2020,4 valgte fagforeningsaktivistene å 
framstille fagorganiseringskampen som 
en forlengelse av borgerrettighetskampe-
ne til Martin Luther King og Black Lives 
Matter, og fordømte Amazons hykleri i 
disse spørsmålene. «De bryr seg ikke om 
svarte liv», sa Richardson til New York 
Magazine i mars.5 «De forsøker å få det 
til å se ut som de bryr seg, spesielt om 
Martin Luther King. De har flyveblader 
og bilder av ham og svart historie i gan-
gene. De forsøker bare å framstå som om 

de bryr seg fordi flertallet i fabrikken er 
svarte.»

I området er det referanser til King 
overalt. Pastoren ble fengslet i Bessemer 
i oktober 1967 for å ha organisert en 
marsj for likhet, uten tillatelse. Saken 
endte i høyesterett, som avviste anken 
hans. Dermed måtte han sone i fem dager 
og betale en bot på 50 dollar. Da han 
ble drept i Memphis, 4. april 1968, med 
en rifle kjøpt i Birmingham, hadde han 
nettopp kommet tilbake etter å ha støt-
tet streikende svarte søppeltømmere som 
krevde høyere lønn og bedre behandling.6

De framtredende demokratene (kon-
gressrepresentanter, innflytelsesrike reli-
giøse ledere) som dro til Bessemer før 
avstemningen i Amazon for å gi sin støtte 
til fagorganiseringen, snakket om byen 
som et «nytt Selma».7 Rapperen Killer 
Mike kalte til og med Bezos for en «plan-
tasjeeier» og sammenlignet arbeidsfor-
holdene på lagrene (spesielt varmen og 
tempoet) med fortidens bomullsåkre.

Denne retorikken overbeviste ikke 
arbeiderne (85 prosent svarte, ifølge fag-
foreningsestimater), og i ettertid framstår 
den mislykkede kampanjen i Bessemer 
som en gigantisk luftspeiling. Hvis du 
fulgte kampanjen bare via sosiale og tra-
disjonelle medier ville du nærmest tatt det 
for gitt at ja-siden ville vinne. For der var 
støttespillerne både mange og høylytte. 
Initiativet fikk støtte fra mektige fagfore-
ninger, som foreningene til fotballspillerne 
i NFL og manusforfatterne i Hollywood, 
og fra en rekke kunstnere og akademikere. 
Selv Joe Biden ga sin støtte til ja-siden to 
uker før avstemningen – noe ingen ame-
rikansk president har gjort siden Franklin 
Roosevelt.

En tidvis romantiserende og idealise-
rende dekning av konflikten bidro til å 
skape illusjonen av en kommende ja-seier 
med sin skjeve og forenklede framstil-
ling av en kompleks sak. Pandemien, 
mediedekningen og fagforeningsaktivis-
tenes agitasjon foran fabrikken skapte 
en anspent stemning. Samtidig gjorde 
stedets topografi det nærmest umulig å 
få kontakt med arbeiderne: et gigantisk 
vindusløst lager midt i et industriområde, 

en parkeringsplass voktet av en politibil 
og sikkerhetsvakter, fagforeningsfolk med 
plakater i nærmeste veikryss. De eneste 
som uttalte seg til mediene var det lille 
dusinet som hadde engasjert seg offentlig 
for fagorganiseringen, eller de lykkeli-
ge arbeiderne Amazon presenterte i sine 
PR-framstøt.

BRUTAL FRAMFERD
Amazon brukte åpenbart sine ubegren-
sede midler og sin avanserte teknologi 
til å påvirke de ansatte. Bak lagerdørene 
arrangerte ledelsen obligatoriske «infor-
masjonsmøter» om konsekvensene av 
fagorganisering, og de ansattes telefoner 
ble bombardert med tekstmeldinger som 
framstilte fagforeningen som en slags inn-
trenger. «Ikke la utenforstående splitte 
et vinnerlag! Vi mener du ikke trenger 
å betale noen til å snakke for deg eller 
å betale fagforeningskontingent for å få 
det du allerede får gratis», står det på et 
skjermbilde en av de ansatte har tatt.

Etter 25. januar hyret Amazon også 
spesialister (til flere tusen dollar om 
dagen) på fagforeningsknusing.8 Det gikk 
dessuten rykter om at Amazon ville stenge 
hele anlegget hvis de ansatte «sviktet» – 
slik Walmart gjorde i Jonquière i Canada 
i 2009 da arbeiderne der organiserte seg.

Amazon nølte heller ikke med å bryte 
arbeidsretten for å slå ned kampanjen. 
Arbeidsbyrået NLRB har uansett ikke 
makt til å straffe selskapet økonomisk. 
Tidligere ansatte som forsøkte å organi-
sere seg ved Amazons lagre i Delaware og 
Virginia, forteller om en brutal framferd 
med trusler og represalier, inkludert nåde-
løse oppsigelser, blant annet av en ansatt 
som var sykmeldt for å ta en kneopera-
sjon. I Chester i Virginia bestemte myndig-
hetene, etter å ha gransket lovbruddene, 
at det var en passende straff for Amazon å 
bli pålagt å henge opp en lapp i pauserom-
met hvor selskapet listet opp handlinger 
det lovet å ikke utsette arbeiderne for. «Vi 
vil ikke true med at du vil miste jobben. Vi 
vil ikke spørre deg om fagforeningen eller 
overvåke deg. Vi vil ikke true deg med 
uspesifiserte gjengjeldelser.» Dokumentet 
var ment å berolige de ansatte, men kan 
ha fått motsatt effekt og fungert som 
en liste over farene opprørske arbeidere 
utsatte seg for.9

PSYKOLOGI OG SANNHET
Frustrert over å ikke få snakke med de 
ansatte i Bessemer, tok en amerikansk 
journalist seg ulovlig inn på lagerets par-
keringsplass for å gi mikrofonen til til-
feldige arbeidere. Dette var den femte 

fagorganiseringskampanjen i sørstatene 
Mike Elk (35) dekket (alle fem endte med 
nederlag). Etter at han fikk sparken fra 
mediehuset Politico da han forsøkte å 
organisere journalistene der, brukte han 
kompensasjonen han fikk til å starte et 
eget nyhetsbyrå, Payday Report, som har 
som ambisjon å «dekke fagbevegelsen i 
nyhetsørkenen». Han var optimistisk da 
kampanjen startet, som han fulgte fra 
sin base i Pittsburgh, men skiftet mening 
da han kom til Bessemer og så at det var 
flere journalister til stede enn arbeidere da 
Bernie Sanders holdt en appell foran fag-
foreningskontoret i Birmingham 26. mars.

Elk klarte å intervjue fire lagerarbei-
dere før en sikkerhetsvakt kastet ham ut. 
De var alle svarte, og alle ville stemme 
mot organisering. «Jeg tror jeg er mest 
imot, for jeg vet ikke så mye om fagfore-
ninger. Jeg har aldri vært borti dem før», 
sa Ashley (32) til ham. Jeremiah Okai 
(19) mente fagforeningen ville ta fra ham 
penger han hadde jobbet hardt for. Dette 
var hovedargumentet til Amazon i «infor-
masjonsmøtene», og selskapet opprettet 
også et eget nettsted kalt Do it Without 
Dues, «gjør det uten kontingent». Ken 
Worth (59)!fortalte Elk at han hadde vært 
organisert i RWDSU i en tidligere jobb, 
men at det ikke hadde hjulpet ham. Danny 
Tavaris (36) hadde et kjede fullt av «Stem 
nei»-pins og sa at ledelsen hadde bedt 
ham gå med dem: «Amazon deler dem ut 
på lageret, alle går med dem.» Okai for-
talte at ledelseskonsulentene var «kule og 
bare fortalte oss hva en fagforening gjør».

Etter at han publiserte disse intervjue-
ne, ble Elk angrepet på sosiale medier og 
beskyldt for å løpe Amazons ærend. Han 

{Bessemer var en 
anledning til å gjøre opp 
status for amerikanske 
arbeideres rettigheter.

Fagorganiseringskampanjen fikk stor støtte utenfor Alabama. Her fra en støttemarkering i New York 20. februar.  
FOTO: BEN VON KLEMPERER, SHUTTERSTOCK. 
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svarte at det var avgjørende for å «forstå 
psykologien bak fagforeningsmotstanden 
og hva arbeiderne på lageret føler», og at 
det var hans «jobb å fortelle sannheten».

Det er vanskelig å vite hvilken inn-
virkning strategien med å knytte fag-
foreningskampanjen til borgerrettskam-
pen hadde på avstemningen. Det virker 
ikke som de tilfeldige arbeiderne Elk 
møtte var spesielt fiendtlig innstilt til 
fagbevegelsen: De visste simpelthen lite 
om fagorganiseringens nytte. «Det er lett 
å skylde på Amazon, men fagforeninge-
ne har ikke vært feilfrie», sier Elk. Han 
mener at man for å vinne en avstemning 
må få den til å framstå som en formalitet, 
som at saken allerede er avgjort. For å 
få til det må fagforeningen i forkant ha 
overbevist en kritisk masse av ansatte, 
som dermed ikke lenger er redde for å 
snakke om sine bekymringer med sine 
nærmeste kolleger.

FLERTALL FOR FAGORGANISERING
I BHM1 valgte RWDSU en annen taktikk, 
som amerikanske fagforeningsaktivister 
kaller hot shopping. Den går ut på å «snu» 
en arbeidsplass ved å ta tak i akutt mis-
nøye hos arbeiderne – over de elendi-
ge sanitærforholdene i tilfellet Bessemer. 
Målet er å skape en overraskelseseffekt 
ved å begynne i feil ende, uten å ha 
bearbeidet terrenget på forhånd. Denne 
taktikken kan gjøre at man forsømmer det 
mer møysommelige arbeidet med å sikre 
støtte i lokalsamfunnet. For eksempel ble 
lokale religiøse ledere sjelden kontaktet 
under kampanjen i Bessemer, i motsetning 
til nettaktivister og kjente demokrater, 
som stilte opp i hopetall.

Andre problemer var den raske utskift-
ningen av personell og mangel på tid til 
å kommunisere i lagerhallene (både på 
grunn av arbeidsforholdene og pandemi-
en, som gjorde det umulig for fagforenin-
gen å samle folk til arrangementer eller 
grillkvelder). Manglende karrieremulighe-
ter i lageret spilte også inn. Ingen av arbei-
derne visste om de fortsatt ville jobbe der 
neste år. Hvorfor engasjere seg for en jobb 
man ikke ser seg selv i på sikt? Mange av 
arbeiderne på BHM1 var kanskje redde 
for at de hadde mer å tape (jobben, lønna, 
helseforsikringen) enn å vinne (de visste 
ikke nøyaktig hva).

Samtidig var kampanjen i Bessemer 
en anledning til å gjøre opp status for 
amerikanske arbeideres rettigheter. Flere 
meningsmålinger viste at en overveldende 
del av opinionen var for fagorganisering, 
og lederne i avisen støttet også organi-
sering. «Selvfølgelig var fagbevegelsens 
nedgang en viktig grunn til at de rike 
ble rikere på bekostning av alle andre», 
skriver spaltisten Joe Nocera i en tekst om 
sin plutselige erkjennelse av egen skyld. 
«Som mange liberalere i min generasjon, 
overså jeg det. Fagforeningene presset 
ikke bare opp lønningene til medlemmene; 

ikke-organiserte fabrikker måtte ofte også 
øke lønningene for å holde tritt. Og fravæ-
ret av fagforeninger betød at selskapene 
ikke var under noe press for å betale en 
anstendig lønn».10 Opptellingen av stem-
mene i Bessemer ble dekket direkte på 
New York Times’ nettside som om det var 
et viktig valg for hele landet – aldri før har 
en avstemning i en bedrift fått en lignende 
dekning.

UMULIG Å UNNGÅ
På mitt spørsmål om hva som ville skje med 
ham om nei-siden vant, svarte Connelly, 
lagerarbeideren i Bessemer: «Lagerledelsen 
vil finne et påskudd for å sparke meg. 
Jeg er forberedt på det. Det er prisen å 
betale for endring. Hvis det blir ja og jeg 
kan representere fagforeningen, blir jeg 
værende. Hvis det blir nei, blir jeg ikke 
værende lenge.»

På dagen for nei-seieren la de ansatte 
i et lager i Chicago spontant ned arbeidet. 
Andre aksjoner ble annonsert i rundt 
femti byer. Vil de få en annen skjebne? 
Aktivistene forklarer fortsatt nederlaget i 
Bessemer med Amazons trusler og skrems-
ler. I mars vedtok Representantenes hus 
«Protecting the Right to Organize Act», 
som skal fjerne press fra arbeidsgiver-
nes side under fagforeningskampanjer, 
spesielt ved å forby obligatoriske «infor-
masjonsmøter». Loven er et skritt i riktig 
retning, men kan dø før den når Senatet 
som følge av manglende støtte fra repu-
blikanerne. Samtidig fritar loven ikke fag-
bevegelsen og Demokratene fra å lære av 
forliset i Alabama og revurdere strategien. 
Uten det risikerer også kampanjene som 
har oppstått i kjølvannet å feile.

Noen mener man må boikotte Amazon 
for å skape framgang, men selv disse 
aktivistene gir penger til Amazon uten 
å vite det, enten ved å kjøpe på nett fra 
konkurrenten eBay, som Amazon leve-
rer varene for, eller ved å bruke Netflix 
eller Google, ettersom serverne til Amazon 
Web Services huser store deler av inter-
nett. Under en videokonferanse med 
fagforeningsaktivister 6. mars ble en av 
deltakerne overrasket over at Amazon 
også eier dagligvarekjeden Whole Foods 
(spesialisert på økologiske matvarer, kjøpt 
opp av Amazon i 2017). En annen spurte 
hvordan man kunne «boikotte Amazon», 
uten å innse at Zoom, som møtet fant sted 
på, bruker Amazons skytjenester. Bezos’ 
selskap har et tilnærmet monopol – i den 
frie konkurransens hjemland – som gjør 
det nærmest umulig å unngå selskapet.
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{Det er lett å skylde 
på Amazon, men 
fagforeningene har 
ikke vært feilfrie.» 
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