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Skärpt fildelningslag föreslagen
FÖR ATT LÄTTARE KUNNA straffa de som laddar ner mindre mängder
filmer och musik från internet föreslås en lagändring. Regeringen
vill att upphovsrättsinnehavare som upptäcker att deras material
blir nedladdat ska kunna vända sig till internetleverantörerna för att
få namnet på personen som laddar ner. Med hjälp av IP-adressen
kan leverantören ta fram uppgifter om den som tecknat abonne-
manget, i dag får de uppgifterna endast lämnas till polis och åklaga-
re. Upphovsrättsinnehavaren kommer på det sättet att kunna kon-
takta den som laddat ner material för att uppmana denne att sluta
eller vända sig till domstol för att få skadestånd. 

Svenska folkets inställning till fildelning är dock inte lika negativ.
Nästan var tredje tycker att all fildelning på internet ska vara tillå-
ten, medan endast omkring var fjärde är emot. Det framgår av den
årliga undersökning av svenskarnas medievanor som görs av Som-
institutet vid Göteborgs universitet.

Ofog inför rätta
DE TVÅ FREDSAKTIVISTER från nätverket Ofog som suttit häktade sedan
den 16 oktober efter att ha tagit sig in på vapenfabriken BAE Sys-
tems Bofors i Karlskoga, ställdes inför rätta på onsdagen. De åtalas
för grov skadegörelse, ett brott som kan ge fängelse i upp till fyra år. 

Annika Spalte från Ofog säger att rättegången är en följd av
gruppens arbete som de är förberedda på.

– Vi har små juridiska möjligheter att få rätt i domstol. För oss
är det viktigast att peka på de moraliska frågorna. Vi menar att
Bofors borde ställas inför rätta för sin verksamhet. Våra aktioner är
ett långsiktigt arbete och att sitta i fängelse är också en politisk
handling.

EVELINA FREDRIKSSON

Skolverket påpekar brister
i modersmålsundervisning
SKOLVERKET ÄR I SIN nyutkomna lägesrapport kritiskt till hur elever
med annat modersmål än svenska behandlas i skolorna, en kritik
som går igen från föregående års lägesrapporter. Alla som har rätt
till modersmålsundervisning får i dag inte det och särskilt drabbade
är romska skolbarn. En annan brist är att elever med skolsvårig-
heter som behöver handledning på modersmålet inte får det.

Skolverket pekar även på att undervisningen i svenska som
andraspråk inte fungerar som den ska, förra läsåret fick inte 22,4
procent av eleverna godkänt i svenska som andraspråk att jämföra
med 3,6 procent av eleverna som läste svenska. 

Husockupanter bli hemlösa
ETT HUS SOM VARIT BOSTAD för ett tiotal bostadslösa ungdomar i Lund
revs under tisdagen. Rivningen kom igång fort och de ungdomar
som gått till skolan eller jobbet hann inte ta ut sina personliga till-
hörigheter. Ockupationsdeltagarna beskriver bostadssituationen i
Lund som mycket svår, det byggs lite och det som byggs är dyrt.

– Folk har nu blivit hemlösa igen efter rivningen. Vissa av de
som bodde i huset har mer eller mindre bott på gatan, andra har
inte haft ett eget hem på flera år utan flyttat runt hos kompisar.
Huset rivs nu för att ingen ska kunna vara där, det kommer inte att
byggas något nytt på tomten i morgon, säger en ockupant som själv
inte bor i huset men varit på plats för att stötta de hemlösa och
delta i aktionen. 

EVELINA FREDRIKSSON

Jotex-personal återanställs
NÅGRA AV DE 55 uppsagda handelsmedlemmarna på postorderföreta-
get Jotex kan komma att återanställas. Det blir ingen flytt till Polen
för företaget när det läggs ner i Värnamo nästa sommar. I stället
flyttas verksamheten till Borås där den samordnas med bland annat
Ellos och Josefssons, uppger Handelsnytt.
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fackliga blockaden störde den all-
männa ordningen.

Flera stödaktioner för blockad-
vakterna har hållits av syndikalister
runt om i landet inför rättegången
och utländska fackföreningar har
skickat stöduttalanden. Innan
manifestationen på Möllevångs-
torget avslutades läste en av arran-
görerna upp ett uttalande från
Oslos byggnadsarbetarförening.

STEFAN BERGMARK

inrikes@arbetaren.se

Medan förbund inom norska
LO skriver stöduttalanden
har dess svenska motsvarig-
heter inte alls diskuterat åta-
let mot de 26 strejkvakterna
i Malmö. 

– I likhet med hotell- och res-
taurangbranschen så organiserar
vi människor som har att göra
med väldigt speciella arbetsgi-
vare, säger Jonas Bals som är
ombudsman inom Oslo Byg-
ningsarbeiderforening.  

– När poli-
sen ingriper
mot en blockad
är det ett sätt
att hindra män-
niskor från att
använda ett vik-
tigt fackligt
redskap. 

I sitt stödut-
talande skriver
fackföreningen, som är en del av
norska LO, att åtalet är ett
uttryck för en brutalisering på
arbetsmarknaden: ”Vi hoppas
att rättegången i Malmö Tings-
rätt inte innebär början på en
process där oseriösa arbetsgi-
vare stöttas upp av ordnings-
makten […] Vi följer bekymrat
utvecklingen i vårt grannland
och uppmuntrar fackföreningar
i Sverige och i utlandet att stöd-
ja de åtalade”. 

STÖDET FRÅN den svenska fackför-
eningsrörelsen har dock utebli-
vit. LO-TCO Rättsskydd är en
juridisk byrå vars uppdrag bland
annat är att ”bidra till en ur
facklig utgångspunkt positiv
rättsutveckling”, men chefsjurist
Dan Holke har inte hört talas

om fallet med de 26 åtalade i
Malmö. Han poängterar att
brottsmål kring fackliga konflik-
ter är väldigt ovanligt och kan
inte påminna sig några angrän-
sande fall i deras verksamhet. 

– Jag skulle säga att konse-
kvenserna av en fällande dom
beror på hur den aktuella strids-
åtgärden har genomförts.  

– Om man till exempel rent
fysiskt har blockerat en restau-
rang faller det ju utanför lagens
ramar och påverkar inte direkt
annan facklig verksamhet, säger
Dan Holke och tillägger att poli-
sen naturligtvis ska vara neutral i
själva arbetsmarknadskonflikten. 

Flera av de åtalade syndika-
listerna är medlemmar i Malmö
Hotell- och restaurangsyndikat,
men inom motsvarande LO-
förbund, Hotell- och restau-
rangfacket, HRF, vill man i kon-
takt med Arbetaren inte kännas
vid varken konflikt eller åtal.
Är den här rättegången något
ni har diskuterat inom Hotell-
och restaurangfacket? 

– Inga av våra medlemmar är
inblandade, så jag förstår inte
vad du menar, säger Jan Sparr-
man som är pressekreterare på
HRF. 
Kan det här åtalet få konse-
kvenser även för andra som
arbetar inom er bransch? 

– Nej. 
Vad kan det beror på att nor-
ska, men inte svenska, LO-för-
bund har uttryckt stöd för de
åtalade strejkvakterna? 

– Jag har överhuvudtaget
ingen kommentar till hela den
här affären. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Svenska LO
ger inget stöd

ska våra egna utsläpp med 20 pro-
cent och mer än hälften sedan för-
läggs utanför Europa – då har
man ljugit för folk, säger Jens
Holm till Arbetaren. 

HAN PEKAR OCKSÅ PÅ att utvärde-
ringar har visat att flera av de
aktuella projekten inte heller
bidrar till några utsläppsminsk-
ningar. 

– Enligt en tysk studie är det
hela 40 procent som inte leder till
minskade utsläpp, men det finns
ett stort tryck i Västeuropa att få

göra sådana här projekt vilket
leder till sämre kontroll. 

Det största problemet är enligt
Jens Holm dock att CDM skjuter
nödvändiga åtgärderna i Europa
på framtiden.

– Klimatförändringarna bety-
der att vi måste ändra hela vår livs-
stil från grunden, men om man på
ett enkelt sätt kan köpa sig fri från
det så blir det ju inga satsningar på
ny teknik eller nya transport-
system. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

� Clean Development Mechanism,
CDM, innebär att aktörer som enligt
Kyotoprotokollet ska minska sina
utsläpp kan välja att förlägga åtgär-
derna på annat håll, i allmänhet i
utvecklingsländer. Investeringar ska
även bidra till hållbar utveckling i
värdlandet. 

Både stater och företag kan inves-
tera i CDM för att uppfylla sina åta-
ganden för utsläppsminskningar,
men de får bara användas som ett
komplement till egna åtgärder. 

Källa: Naturvårdverket

CDMFakta

Jonas Bals
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Många elever får i dag ingen modersmålsundervisning.
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