
I måndags inleddes rättegång-
en mot de 26 blockadvakterna
från Malmö LS av SAC Syndika-
listerna. Säkerhetspådraget lik-
som medieintresset var stort
vid ett fullsatt Malmö tings-
rätt. På kvällen deltog ett par
hundra personer i en manifes-
tation till stöd för de åtalade
syndikalisterna.

Åtalet gäller egenmäktigt förfa-
rande och ohörsamhet mot ord-
ningsmakten eftersom blockad-
vakterna påstås ha hindrat kunder
och personal att gå in och ut från
restaurangen och inte heller flyttat
på sig, trots polisens anvisningar.

– Det stämmer inte. Innan poli-
sens ingripande kunde folk utan
problem lämna eller gå in i restau-
rangen. Vi genomförde en grund-
lagsskyddad facklig stridsåtgärd
och de 26 åtalade greps godtyck-
ligt några minuter innan aktionen
skulle avslutas och endast på grund
av att de stod närmast polisen. Det
verkade inte heller som polisen
hade något som helst intresse av
att föra dialog, sade Ola Brunn-
ström, Malmö LS presskontakt för
de åtalade

– Att restaurangens ingång
blockerades en stund under poli-
sens våldsamma ingripande med
bland annat pepparsprej är ju inte
så konstigt. Folk blev rädda och
backade instinktivt mot restau-
rangens fasad.

Flera av de åtalade gav under
rättegången samma bild. Åklaga-
ren använde däremot en frilansfo-
tografs nyhetsfilm för att bevisa
motsatsen, att blockadvakterna i
samförstånd begått ett brott och
spärrat restaurangdörren.

– Filmen kommer att visa poli-
sens dialogförsök med blockadvak-
terna, sade åklagare Mats Svensson. 

Längre fram under rätte-
gångsveckan kommer minst två
poliser som syns på filmen att
vittna. Dessutom kommer en
gäst och en av de anställda som
inte släpptes in i restaurangen av

blockadvakterna att vittna. Fil-
men visar 16 av den cirka 90
minuter långa blockaden och
tumultet och uppfattas av försva-
ret som otillräcklig kartläggning
av händelseförloppet.

BAKGRUNDEN ÄR en konflikt mellan
facket och sushirestaurangen Iza-
kaya Koi. Efter ett slagsmål mellan
restaurangägaren Henrik Siebert
och en anställd kock sparkades den
senare. Malmös Hotell- och Res-

taurangsyndikat av Malmö LS
krävde skadestånd och kollektivav-
tal och varslade om blockad.
Meningarna går isär om vad som
hände under blockadkvällen den 1
december 2006.

UNDER KVÄLLEN HÖLL kampanjen
Malmö 26 en fackelmanifestation
på Möllevångstorget till stöd för de
åtalade. Ett par hundra personer
samlades för att lyssna på talen. 

– Det som hände på Izakaya

Koi är inget ovanligt. Henrik Sie-
berts misshandel av sushikocken är
bara ett exempel på det våld och
hot många anställda inom restau-
rangbranschen får stå ut med. Det
unika i sammanhanget var att
kocken agerade och att hans fack
tog strid mot det som hänt, sade
Malmö LS Kristina Granath
Schmidt.

DE TRE FÖRSVARSADVOKATERNA un-
derströk under rättegångens första

dag att målet handlar om gräns-
dragningen mellan arbets- och
straffrätt. Malmö LS Cecilia Kyle
tog i sitt tal upp liknande tanke-
gångar:

– Polisens ingripande mot den
fackliga blockaden i Malmö är
historiskt unik eftersom man
hänvisar till rätten att fritt be-
driva näringsverksamhet. Mål-
sägande i åtalet är följaktligen
restaurangen. Polisen tog parti i
konflikten och hävdade att den

Malmö26-rättegången

Fackelmanifestation på Möllevångstorget till stöd för de åtalade blockadvakterna i Malmö LS av SAC. Rättegången inleddes i Malmö tingsrätt i måndags.
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Samtidigt som miljöminister
Andreas Carlgren menar att
Sverige bör vara en förebild
”som är i samklang med jor-
dens klimatvillkor”, driver han
på för att en större del av EU:s
utsläppsminskningar ska kunna
ske utanför unionen. Miljö-
departementet får nu kritik
från EU-parlamentariker.

– Det pågår diskussioner kring
hur långt vi vill gå och vi har ingen
exakt siffra än, säger Olle Björk,
kansliråd på Miljödepartementet.

Klart är i alla fall att Sverige vill
gå längre än EU-kommissonen,
som föreslagit att 65 procent av
EU:s utsläppsminskningar ska
åstadkommas genom så kallade
”flexibla mekanismer” och särskilt
CDM:s, Clean Development
Mechanisms (se faktaruta). Enligt
Kyotoprotokollet kan industrilän-
der använda dessa mekanismer
som ett komplement för att nå sina
åtaganden om utsläppsminskning-
ar. Utgångspunkten är att effekten
på klimatet blir densamma oavsett
var på jorden utsläppen minskar,

men den största delen ska ändå
åstadkommas genom inhemska
åtgärder. 

OLLE BJÖRK HÅLLER MED om att 65
procent utanför EU låter väldigt
högt. 

– Men den svenska regeringen
anser att EU-kommissonen un-
derskattar de ansträngningar som
sker inom EU och om man ska
”översätta” till vårt sätt att räkna
blir siffran snarare 30 till 50 pro-
cent, menar Olle Björk. 

Den kritik som kommit från

flera miljöorga-
nisationer om att
Sverige och EU
försöker und-
komma sitt eget
ansvar inför kli-
mathotet håller
han inte med
om.

– Klimathotet
är en global fråga som kräver
åtgärder på massa olika håll – inte
bara inom EU.

– Visst kan man diskutera hur
proportionerna ser ut, men situa-

tionen är akut och vi kan inte bara
låta utsläppen skena iväg i fattiga
länder medan vi städar upp på
hemmaplan. 

JENS HOLM, som är EU-parlamenta-
riker för vänsterpartiet, har i flera
debattartiklar anklagat regeringen
för att svika sitt klimatansvar. Han
anser inte att miljödepartementets
resonemang om stöd till utveck-
lingsländer håller utan att det i
själva verket handlar om stöd till
Sverige och EU. 

– Om man säger att vi ska min-

Sverige anklagas för att urvattna klimatpolitiken

Jens Holm

Atti
2008 45

Atti
CCND1b


