
Nätverket Ofog oskadliggjorde
vapen på två fabriker i mellan-
sverige i lördags och i tors-
dags som en del av kampanjen
”Avrusta”. Aktivisterna greps
och två av dem kommer att
hållas häktade i två veckor. 

NATTEN TILL TORSDAGEN förstördes
vapen och vapentillbehör på
Bofors Dynamics i Eskilstuna och
på BAE Systems Bofors i Karlsko-
ga. I Eskilstuna förstördes ett tju-
gotal granatgevär av typen Carl
Gustaf som Sverige exporterar till
USA och Indien och i Karlskrona
förstördes delar till kanoner som
exporteras till Indien.

– Jag är väldigt nöjd med aktio-
nen, vi lyckades med det vi tänkt,
säger Martin Smedjeback, som
tillsammans med Anna Andersson
tagit sig in på fabriken i Eskilstu-
na.

GENOM ATT KLIPPA HÅL i stängslen
som omgärdar fabrikerna tog sig
aktivisterna in. Ovanför öppning-
en hängde de upp en skylt med
texten ”Välkommen in och avrus-
ta”. Gripandet av aktivisterna gick
lugnt till – de ringde själva polisen
inifrån fabriken. De två aktivister
som greps i Karlskoga kommer att
sitta häktade i två veckor. Aktivis-
terna i Eskilstuna släpptes efter att
ha varit frihetsberövade i ungefär
tolv timmar. Anna Andersson
berättar att de misstänks för olaga
intrång alternativt brott mot lagen

om skydd av samhällsviktig
anläggning samt grov skade-
görelse.

NATTEN MOT LÖRDAG greps ytterli-
gare en aktivist på fabriken i Karl-
skoga. Hon släpptes på morgo-
nen. Samma natt tog sig Anna
Andersson och Martin Smedje-
back in på fabriken i Eskilstuna
för andra gången. De greps, men
släpptes på söndag morgon.

– Det var en aktion för att för-
hindra våld. Vi har förstört vapen
och vapendelar, det är nödvändigt
att dessa vapen oskadliggörs. Vi
var väldigt noga med att ingenting
vi gjorde skulle skada oss eller
andra. Aktionen syftar både till att
väcka debatt i Sverige och för att
försöka hindra att vapen skadar
och dödar människor, säger Anna
Andersson.

EVELINA FREDRIKSSON

inrikes@arbetaren.se

Fredsaktivister 
avrustade Bofors

Blockader stoppade kungen
DEN FACKLIGA KONFLIKT som i drygt
två månader pågått mellan Djur-
gårdsrestaurangen Josefina och
syndikalistiska Registret ledde till
att kungaparet avstod från en
födelsedagsfest med nära vänner,
rapporterar tidningen Expressen.
Sedan konflikten – som bland
annat gäller otydliga anställnings-
förhållanden och obetalda löner –
inleddes har ett stort antal blocka-
der genomförts och kungaparet
ville enligt en anonym källa inte
riskera att ”hamna mitt i en pro-
test”. Hovets informationssekrete-
rare Ann-Christine Jernberg har i
kontakt med Arbetaren avböjt att
kommentera uppgifterna. 

Oenighet om Lavalutredning
DET FÖRSTA MÖTET med Lavalutredningens referensgrupp förra veckan
blev stormigt. Fackliga representanter tycker att enmansutredaren
Claes Stråth – tillika generaldirektör för Medlingsinstitutet – lägger
fram förslag som går längre än Lavaldomen kräver. LO:s jurist
Claes-Mikael Jonsson säger till LO-tidningen att han är ”väldigt
bekymrad”. Förslag att ta bort nattarbetsförbud i utländska företag
innebär att olika skyddsnivåer införs. Att stridsåtgärder förbjuds mot
utländska företag som i dokument kan visa att lönerna är på kollek-
tivavtalsnivå, menar Jonsson kan leda till falsk dokumentation.

Samtidigt är Svenskt Näringsliv kritiskt till att Stråth inte vill
utreda lagstadgad minimilön. Utredningen tillsattes i våras för att
se över hur den svenska modellen kan justeras efter Lavaldomen,
och ska presentera en utredning senast den 15 december.

Energideklareringen följs inte
SVERIGE HAR FÅTT tre års dispens av energideklareringen av fastig-
heter, som löper ut vid årsskiftet. Energideklarationslagen är ett
EG-initiativ som syftar till energieffektivisering och mindre påver-
kan på miljön. Sveriges kommuner får efter årsskiftet rätt att beslu-
ta om viten till fastighetsägare som inte deklarerat och i skrivande
stund har endast 10 procent av energideklarationerna gjorts. I dag
finns 583 certifierade experter och nästan 30 000 fastigheter kvar 
att deklarera. 

Alla hyres- och bostadsrättshus och offentliga lokaler större än
1 000 kvadratmeter ska omfattas av lagen. Undantagna är bland
annat fabriker och lokaler som används till religiös verksamhet.
Efter årsskiftet ska även alla villor som säljs energideklareras. 
I november har tillsynsmyndighet Boverket kallat kommunerna 
till ett möte om hur situationen ska hanteras.
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� Aktionerna var en del av kampan-
jen ”Avrusta ”som drivs av nätverket
Ofog. Nätverket arbetar med infor-
mationsspridning, opinionsbildning
och fredliga direktaktioner mot 
militarism.

� Trots riksdagens riktlinjer om att
Sverige inte bör exportera vapen till
krigförande länder säljs flera sorters
vapen till USA, som använder dem i
Irak och Afghanistan. 

OfogFakta

På en video 
på nätet
visar aktivis-
terna hur de
förstörde
vapnen.

– På arbetsmarknaden i dag är
det arbetsgivarnas villkor som gäl-
ler och då ses social kompetens som
att den anställde ska acceptera allt
och inte säga ifrån. I grunden är
problemet att Arbetsförmedlingen
kräver att de enskilda individerna
ska lösa ett nationalekonomiskt
problem, arbetslösheten. Det anses
vara något fel på den som inte får
jobb, säger Henrik Lund. 

SALO har nu anmält arbetsför-

medlaren och socialkonsulenten
ifråga till Justitieombudsmannen. 

”MARTIN”, SOM inte heller vill avslöja
sitt namn, är före detta ”coach” i ett
arbetsmarknadsprojekt:

– AF får funktionshinderkoda
på grund av dyslexi eller socialme-
dicinska skäl om det inte finns
läkarintyg, så i de två kategorierna
föser man in alla möjliga. Många
av de ”handikappade” jag jobbade

med hade bara dåliga studieresul-
tat och kanske lågt självförtroende.
AF har en norm för hur en arbets-
sökande bör uppträda, tala, klä sig.
Den som inte passar in på den nor-
men anses sakna social kompetens. 

Några år under 2000-talet
ökade antalet arbetshandikappade
med 350 procent, påpekade forska-
ren Mikael Holmqvist i DN 2006. 

JON WEMAN

inrikes@arbetaren.se

ordentlig kontroll har genom-
förts, om någon alls. Även de
arbetar under tidspress, säger han. 

Peter Hansen på Busslink
menar dock att det snarare blivit
bättre, då förarna slipper stressa
för att hinna med att säkerhets-
kontrollera.

– Vi var som en stor familj,
säger en annan kommunalanslu-
ten bussförare som kört i tio år
och precis är på väg ut för att
påbörja sitt pass. Under Connex-
tiden var det mer sammanhåll-
ning, då utgick man från och slu-
tade sitt pass närmare Råstagara-
get. Jag saknar det och den socia-
la gemenskapen. När vi träffades
här i matsalen så höll man reda på
varandra och om det var förse-
ningar och så. Nu är man som en
mänsklig maskin, säger han och
slår uppgivet ut med händerna.

SOFIA LUNDKVIST
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� Stockholms läns landsting
äger aktiebolaget SL. Landstingspo-
litikerna utser SL:s styrelse. All SL-
trafik, både buss och järnvägstrafik,
har handlats upp i etapper sedan
1993, där busstrafiken i Stockholms
län nu utförs av tre företag: Buss-
link, Veolia Transport och Swebus. 

� Busslink, som bland annat dri-
ver Råstagaraget, ägs till 30 pro-
cent av SL, de övriga 70 procenten
ägs av det franska bolaget Keolis.
Huvudägare till Keolis är det kana-
densiska kapitalförvaltningsbolaget
Caisse de dépôt et placement du
Québec som tillsammans med det
internationella försäkringsbolaget
AXA äger 52 procent av företaget.
45,5 procent ägs av SNCF (franska
statsjärnvägarna och Frankrikes
motsvarighet till SJ) och resterande
2,5 procent av personer inom Keo-
lis företagsledning. 

Franskägt bolagFakta

AF
– Vårt förslag lades utifrån ett
tidigare kongressbeslut, men 40
procent är nog för lågt. 

– Det har kommit så myck-
et forskning som visar att kli-
mathotet är mer akut än vi
trodde vid förra kongressen, så
det var helt rätt att skärpa
målet. 

Hur ska minskningen gå till? 
– Kolanvändningen måste

minskas kraftigt, vi ska flytta
över godstransporter till tågtra-
fik och jobba med att få fram
förnybar energi – däremot ser
jag inte alls ransonering som en
lösning. 

– I det här målet måste vi
också inkludera insatser i fattiga

länder och satsa på en krafti-
gare resursöverföring från
Nord till Syd.   

Ni vill alltså öka EU:s makt i
klimatfrågan och minska den
på alla andra områden? 

– I princip ja – men EU kan
också ha en roll att bevaka
respekten för grundläggande
mänskliga rättigheter. 

– De allra flesta i Sverige
vill att EU ska ägna sig åt
sådant som gränsöverskridande
miljöproblem, medan tveksam-
heten är betydligt större kring
sociala frågor, arbetsrättsliga
regler och skattesystem. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

Maria Wetterstrand som på Miljöpartiets kongress
fick se partiledningens förslag om utsläppsminsk-
ningar inom EU skärpas från 40 till 80 procent. 

Är medlemmarna 
mer radikala än ni?  

Tre frågor till…

De syndikalisterna 
blockaderna gav resultat.
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