
En avvisning till Libyen stop-
pas nu efter att Europadomsto-
len beslutat att ta upp fallet.
Men trots dödsfall efter depor-
tationer från Sverige och
utbredd tortyr har Migrations-
verket inga planer på ett gene-
rellt avvisningsstopp. 

Den 32-årige Ahmad Gharib skul-
le ha avvisats till hemlandet Liby-
en vilken dag som helst och när
Arbetaren besökte honom på
Migrationsverkets förvar i början
av december sade han sig vara liv-
rädd. 

– Den libyska regimen kallar
sådana som mig för gathundar –
och dem skjuter man. 

Efter att ha verkat mot regimen
greps Gharib år 2001 och hölls
fången i sex månader, varefter han
flydde landet och slutligen ham-
nade i Sverige. De svenska myn-
digheterna har gett avslag på samt-
liga asylansökningar med motive-
ringen att Gharib saknar trovär-
dighet. En första avvisning via

Nederländerna skulle ha skett i
maj, men efter protester från hol-
ländska Amnesty gick inte planet
längre än till
Amsterdam. Då
en asylprövning
enligt Dublin-
konventionen ska
göras i det första
EU-land en per-
son anländer till
sändes Gharib för
en månad sedan
tillbaka till Sveri-
ge, där han omedelbart sattes i för-
var. Innan Europadomstolen tar
upp ett ärende måste alla andra
instanser vara uttömda och Gharib
skriver till Arbetaren att han
”tackar gud och sin holländske
advokat” för att hans fall nu tillhör
det fåtal som prövas internatio-
nellt.   

I MAJ AVVISADES en annan regim-
kritiker, Mohamed Adel Abu Ali,
som greps direkt efter ankomsten
till Libyen och två veckor senare

meddelades död. Migrationsverket
tillbakavisar dock de röster som
efter händelsen krävde ett totalt
avvisningstopp till landet. 

– Situationen för mänskliga
rättigheter är allt annat än bra,
men vi måste titta på den individu-
ella hotbilden, säger Johan Rahm,
presschef på Migrationsverket.   

Amnesty har förgäves försökt
utreda Alis fall och anser, till
skillnad från Human Rights
Watch, inte att det finns bevis för
att han avled efter att ha utsatts
för tortyr. 

– De går i det här fallet uteslu-
tande på uppgifter från släktingar,
men vi anser att det krävs mer
information, säger Madelaine
Seidlitz som är flyktinghandläg-
gare på Amnesty.  

Hon påpekar att det inte heller
finns bevis för att Ali inte utsattes
för tortyr och att Amnesty gene-
rellt uppmanar till försiktighet vad
gäller avvisningar till Libyen. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Europadomstolen
stoppar avvisning
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I flera månader har buss-
förarna på Råstagaraget över-
vakats av hemliga kameror.
Detta medgav ledningen på ett
personalmöte i fredags. 

– Jag är glad att de erkänner, men
det känns väldigt kränkande att ha
blivit övervakad på sin arbetsplats,
säger en av Busslinks anställda till
Arbetaren. 

I likhet med flera av sina kolle-
gor på Råsta vill han inte ha med
sitt namn i tidningen, med hänvis-
ning till den rådande situationen
på garaget. Helena Reinhagen,
kommunikationschef på Busslink,
bekräftar att Busslink har haft
kameror uppsatta på arbetsplatsen
men att de nu har tagits bort. 

– Vi gjort det med hänsyn till
säkerheten för både våra passage-
rare och medarbetare, som en följd
av de händelser vi har varit utsatta
för i Råsta under hösten.

– Det handlar om sabotage av
våra fordon och hot och trakasseri-
er mot både arbetsledare och fack-
liga företrädare, säger Helena
Reinhagen. 

ARBETAREN HAR tidigare skrivit om
situationen på Råsta och hur flera
personer har varslats om uppsäg-
ning. För närvarande pågår för-
handling mellan Busslink och syn-
dikalistiska bussarbetarsektionen,

SBSS, kring en medlem som har
sagts upp med motiveringen att
han ska ha delat ut flygbladet
”Kampen i Råsta”, vilket han
nekar till. 

De aktuella kamerorna ska
bland annat ha registrerat anställ-
da som rört sig vid sina skåp samt
utanför Kommunals lokal och
anslagstavla. Enligt Helena Bäck,
handläggare på Länsstyrelsen i
Stockholm, har Busslink inte sökt
tillstånd för kameraövervakning. 

– Är det ett bussgarage och en
privat plats behövs inget tillstånd,
men det måste sitta tydliga skyltar
innan man kliver in i det överva-
kade området, säger Helena Bäck. 

Reglerna säger också att det ska

finnas skyltar på alla platser där det
finns kameror. Enligt Helena Bäck
får övervakningen heller aldrig
vara kränkande och får endast
förekomma i utrymmen där perso-
nal bara vistas under arbetstid –
inte i lokaler som är avsedda för
vila. Från Busslinks sida menar
man att det har funnits en skylt
utanför byggnaden, men inte i alla
de rum som har haft kameror.

– Vi har varit mycket noga med
att följa lagar och regler, men
skyltningen kan uppfattas som
bristfällig, säger Helena Reinha-
gen på Busslink. 

KRISTINA LINDQUIST 

AXEL GREEN 

inrikes@arbetaren.se

Busslinks ledning i Råsta
spionerade på anställda

Ahmad Gharib

Förarna på Busslink filmades vid sina skåp och vid Kommunals lokal.
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Jobb kan ge ny chans
I MÅNDAGS trädde nya regler i kraft som innebär att asylsökande
som fått avslag kan byta spår och bli arbetskraftsinvandrare. En
person från ett land utanför EU som får ett konkret jobberbju-
dande ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd och nytt är att det
enbart är arbetsgivarens bedömning som avgör. Lagen följer på en
uppgörelse mellan regeringen och miljöpartiet, och kritikerna
menar att den riskerar att urholka asylrätten så att de som har jobb
får stanna i Sverige. Detta tillbakavisas av Bodil Ceballos, miljöpar-
tiets talesperson i migrationsfrågor, med hänvisning till att asylrät-
ten är ett internationellt regelverk som Sverige måste följa. 

– Många som söker asyl i Sverige har inte asylskäl utan har
kommit hit för att skapa en bättre framtid, och nu öppnar vi även
den vägen, säger Ceballos till Arbetaren. 

Kritiken från fackligt håll har bland annat varit att ett jobberbju-
dande inte är juridiskt bindande. KRISTINA LINDQUIST 

Facklig julklapp i 18 städer 
I EN SAMLAD AKTION dagen före lucia delade syndikalister från ett 
tjugotal LS ut fackliga julklappar till försäljare på Systembolaget.
Klappen innehöll information om de anställdas rättigheter och 
syftet var att utmana det ”informationsförbud” som SAC anser att
Systembolaget har utfärdat. Aktionen fick enligt uppgift varierat
bemötande, där en butikschef i Visby till exempel beslagtog alla 
julklappar med hänvisning till direktiv från huvudkontoret.

2008: konflikttätast på länge
100000 VAR ANTALET strejkdagar under 2008, bland annat på grund 
av årets två stora arbetsmarknadskonflikter – sjuksköterskornas och
bussförarnas strejker. Detta gör 2008 till det konflikttätaste året
sedan år 2003, då Kommunals strejk ledde till över 600 000 förlo-
rade arbetsdagar, enligt statistik från Medlingsinstitutet. Under
2007, då nästan hela arbetsmarknaden slöt avtal, uppgick antalet
arbetsinställelser endast till 13 000 dagar. Den fullständiga statisti-
ken för 2008 presenteras av Medlingsinstitutet efter årsskiftet.   

– Det vi såg var en förödande
fördröjning av allting. EU för-
mådde inte ta någon ledarroll
och visade inte ansvar. De fatti-
ga länderna som har orsakat
minst klimatförändringar har
drabbats värst. Det tog EU inte
tillräckligt ansvar för. 

Vad skulle Sverige ha gjort i
stället?

– Sverige, liksom EU i sin
helhet, borde ha tagit på sig
ledartröjan, vilket de inte lyck-
ades med. Nu hamnade
utsläppsminskningsmålet bara
på 20 procent och 30 procent
om andra industriländer, i för-
sta hand USA, gör samma
utfästelser. Vi hade förväntat
oss ett mål på 40 procent på
hemmaplan. Någon måste gå

före, inte minst för att få med
Kina och Indien och stödja
dem ekonomiskt, så att de inte
gör om våra misstag. Hela eko-
nomin måste anpassas till de
oundvikliga klimatförändringar
som kommer att ske.

Vad vill ni uppnå med er
nystartade kampanj Count-
down to Copenhagen?

– Med detta samarbete
mellan olika kristna biståndsor-
ganisationer i världen hoppas vi
bidra till att uppnå ett avtal i
Köpenhamn 2009, som både är
tillräckligt effektivt för att
komma till rätta med klimatkri-
sen och samtidigt sätter fokus
på rätten till utveckling för de
fattigaste i världen.

HANS FALK

Tove Zetterström, klimathandläggare på den
kristna biståndsorganisationen Diakonia, som åter-
vänt besviken från klimatförhandlingarna i Poznan. 

Förlorade fattiga länder på
förhandlingarna i Poznan?

Tre frågor till…

På lördagen
arrangerades
en symbolisk
begravning
av Cyklopen 
i Stockholm.
250 personer
gick från
Högdalen till
kulturhuset
som nyligen
brändes ner. 
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