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15 000 i ESF-finalen
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Runt 15 000 människor tågade
genom hela Malmö i det sociala forumets stora och avslutande demonstration under
den gemensamma parollen
”Makten åt folket. Mot kapitalism och miljöförstöring. En
annan värld är möjlig!”. Under
forumets alla dagar genomfördes också aktioner av olika
grupper.

Redan vid ett-tiden på lördagseftermiddagen var gräsmattan i
Cronhielmsparken i stadsdelen
Rosengård full av banderoller från
Friends of the Earth, Attac, franska SUD, turkiska Petrol-Is, italienska Cobas, danska Enhedslisten
och många andra.
– Det har varit ett bra forum,
men eftersom det varit så utspritt
på olika platser i staden har det
varit lite svårt att mötas. Detta är
första gången man verkligen får
känslan av att vi är många, sade
Karine Clement.
Hon är aktiv i ryska Institutet
för kollektiv handling, IKD, som
arbetar med bostadsfrågor. Själv
kom hon till forumet för att få till
stånd ett nätverk med andra europeiska aktivister som kämpar för
bostäder till alla.
IKLÄDDA BLÅA JACKOR och med
klapprande plastkastanjetter i händerna var den polska landsorganisationen OPZZ en av de grupper
som ställde upp sig i det fackliga
blocket i parkens utkant.
– Den viktigaste frågan för oss
nu är att kämpa för högre löner.
Europa borde vara mer jämlikt, inte
bara politiskt utan också när det
gäller löner och sociala rättigheter.
Här på forumet har vi mött LO,
lettiska och ryska fack för att diskutera hur vi kan samarbeta, sade
Piotr Ostrowski, som arbetar för
OPZZ:s internationella avdelning.

drygt 5 000 personer i parken växte sig demonstrationen sedan allt större under
sin färd genom staden för att vid
ankomsten till Pildammsparken,
enligt arrangörernas räknare,
uppgå till närmare 15 000 personer.
– Jag har aldrig sett Malmö så
vackert som i dag, sade Kajsa
Lindqvist, från Miljöförbundet
jordens vänner och Klimax
Malmö, under sitt tal i Pildammsparken.
Hon berättade om att hon tillsammans med fem andra aktivister
nyligen dömts till försök till sabotage efter en aktion mot Sturups
ﬂygplats.
– Den globala uppvärmningen
drabbar oss alla, men på olika sätt.
För någon betyder det att försäkringen går upp, men för andra
innebär det att ens hemland försvinner i havet. De säger att jag är

FRÅN ATT HA VARIT

Under torsdagen anordnade ESF 2008 Action Network en aktion mot Migrationsverket. Champagne serverades samtidigt som ingångar blockerades.

kriminell. Men att inte göra något
åt klimatförändringarna är ett
långt större brott.
Fler talare och musik avslutade
demonstrationen i parken.
som ägde rum
under forumet genomfördes på
torsdagen. Då möttes personalen
på Migrationsverket i Malmö av en
stor grupp aktivister utrustade med
champagne. Den ”deportationsfria
dagen”, som arrangerades av ESF
2008 Action Network, inleddes
EN AV ALLA AKTIONER

redan 7.30 med ”champangefrukost” utanför Migrationsverkets
lokaler, som en hänvisning till de
tjänstemän på Migrationsverket i

Fakta ESF-nätverk
I ESF 2008 Action Network är ett
nätverk för de grupper i Sverige och
Europa som oberoende från ESF ville
arbeta med aktioner och andra aktiviteter under forumet i Malmö. Nätverket genomförde aktioner kring
ett flertal teman såsom migration,
klimat och antimilitarism.

Solna som 2005 ﬁrade avvisningen
av en familj med champagne. 300
aktivister blockerade ﬂera av myndighetens ingångar och ett antal
anställda hindrades från att ta sig in
till sina arbeten.
– Vi lyckades störa Migrationsverkets aktivitet under två timmar
så jag är helt klart nöjd med aktionen, sade David Veisland från
Asylgruppen i Lund.
Senare under dagen tågade 500
personer från Stortorget till slagord som ”No borders, no nations,

stop deportations” och ”Jalla, jalla
– allt åt alla!” till stadshuset och
vidare till Migrationsverket.
På kvällen möttes asylrättsaktivister från olika länder i aktivitetshuset Utkanten för en så kallad
”radical assembly”, där de utbytte
erfarenheter och strategier.
SARA JESWANI
KRISTINA LINDQUIST
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Läs om fler aktioner under ESF.

Civilklädda danska poliser på gatufesten
Ett flertal civilklädda, danska
poliser var på gatufesten på
fredagskvällen i Malmö under
ESF. Efter att ha skapat irritation beordrades de av den
svenska polisen att lämna
platsen.

Tre, fyra danska poliser åkte på
eget initiativ över till Sverige och
gick omkring på gatufesten.
– De hade meddelat oss att de
ville se hur vi arbetar i Sverige,
och det ﬁck de göra. Men i Sverige jobbar vi inte med civilklädda poliser bland demonstranter.
Vi har dialogpolisen, som visserligen är civilklädda, men har väs-

tar på sig. Vi bad de danska poliserna att gå eftersom vi inte vill
skada det förtroende vi byggt
upp. De kom tillbaka och togs
åter åt sidan och lämnade till slut
platsen, säger Håkan Jarborg
Eriksson som var polisens kommenderingschef för insatsen
under gatufesten.
Hur märkte ni att de var på gatufesten?

– Det var demonstranterna
som pekade ut dem. De här autonoma har under åren lärt sig se
vilka som är poliser.
Håkan Jarborg Eriksson har
fått hård intern kritik för att han
inte ingrep när fönsterrutor kros-

sades. Själv är han nöjd med
insatsen.
– Det var en oerhörd tillfredsställelse. Det som hände var helt
i enighet med våra mål. Hade vi
agerat på annat sätt hade Malmö
sett annorlunda ut på natten och
demonstrationen på lördagen
hade inte gått så bra som den
gick. Jag förstår att många poliser upplevde att de inte kunde
ingripa och göra det som de är
utbildade till, men vi måste hantera detta internt och förklara
och bearbeta våra strategier och
mål.
Anders Svensson var ansvarig
för dialogorganiseringen för ESF

2008. Även han är nöjd med
insatsen.
– I stort sett gick det hela lugnt
till, men det var onödig skadegörelse vid några tillfällen.
Vad tycker du om polisens agerande?

– Den svenska polisen agerade
helt enligt det som var överenskommet med ESF 2008 och skötte sig bra. De har lärt sig efter
EU-toppmötet i Göteborg 2001
och alla de fel de gjorde där och
har en inställning om att lösa
saker med dialog och diskussion i
stället för konfrontation.
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