
Under sista dagen för rätte-
gången mot de 26 blockadvak-
terna framträdde flera vittnen.
Både försvaret och åklagar-
sidan lade stor vikt vid deras
redogörelser.

Under förra onsdagen avslutades
rättegången mot de 26 blockad-
vakterna som står åtalade för egen-
mäktigt förfarande samt ohörsam-
het mot ordningsmakten. 

Två poliser, en kund och en
anställd på restaurangen var kal-
lade som vittnen av åklagaren.

– Jag trodde att SAC med
denna rättegång ville testa hur
långt man kan gå med en strids-
åtgärd. Nu är försvaret i stället
byggt på att de nekar till att ha
hindrat folk från att gå in och ut ur

restaurangen. Jag menar att min
bevisning, både filmupptagningen
och vittnesmålen, visar att de har
fel, sade åklagare Mats Svensson.

– Jag förstår syftet bakom syn-
dikalisternas agerande, att fram-
tvinga kollektivavtal och skade-
stånd till deras misshandlade med-
lem, men tyvärr överskred den
varslade blockaden lagens gränser,
fortsatte han. 

FÖRSVARET UNDERKÄNDE åklagarens
tolkningar av vittnesmålen.

– Jag påstår inte att de ljuger.
Men att den ena är anställd av
målsägande och den andra är för-
bundssekreterare för Fria Mode-
rata Studentförbundet påverkar
givetvis hur de uppfattade det
tumult som utbröt under blocka-
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Sjuka tvingas 
Sjuka människor som förlorar
sina bostäder får inte hjälp av
socialtjänsten och andra myn-
digheter, visar Arbetarens
granskning av ett antal aktu-
ella fall. Detta trots att det
enligt regeringsformen ska
”särskilt åligga det allmänna
att trygga den enskildes rätt
till bostad”. 

”Anna” har tidigare skulder och
har skuldsanering på sin pension,
vilket innebär att pengarna går till
kronofogden som sedan betalar ut
ett existensminimum till henne
och använder resten för att betala
av skulderna. Med ett hyreskon-
trakt skulle pengar utgå till hyra.
Socialtjänsten i Norrköping väg-
rade dock hjälpa henne med en
lägenhet – med motiveringen att
hon hade en inkomst och borde
kunna klara sig själv på bostads-
marknaden. Men så länge hon sak-
nade lägenhet, fick hon heller inte
ut några pengar för hyra från
kronofogden. 

UNDER FYRA MÅNADER bodde hon på
ett 20-tal vandarhem, vilket ledde
till både hälsoproblem och ytterli-
gare skulder. Så småningom flyt-
tade hon till Ronneby, där social-
tjänsten snabbt hjälpte henne att få
en bostad. 

– Det är ett skolexempel på hur
byråkrater vägrar se den enskildes
behov och i stället stirrar sig blin-
da på lagen. Dock glömde de den
viktigaste paragrafen, nämligen att
kommunen har det yttersta ansva-
ret för sina medborgare, säger
Henrik Lund från Sveriges
Anställningslösas Landsorganisa-
tion, som biträdde ”Anna” i hen-
nes strid med socialtjänsten. 

Solna Kommun lyfts i Svenska

Dagbladet (080505) fram som ett
föredöme när det gäller att undvi-
ka vräkningar. Hyresrådgivare
Ann-Charlotte Widing säger där:
”speciellt barnfamiljer hjälper vi
alltid till annat boende, vi lämnar
dem inte”. 

SONJA ALKELL HÅLLER inte med om
det. 2006 blev hon tillsammans
med sin nu 14-årige son vräkt för
obetalda hyresskulder. Socialför-
valtningen nekade att betala skul-
den, med motiveringen att de
”tidigare fått hjälp”. 

Anledningen till att hon kom
efter med hyran var att hon blivit

allvarligt sjuk i giftstruma, för vil-
ket hon varit sjukskriven och fort-
farande medicinerar. Till följd av
stressen kring vräkningarna mis-
sade hon också delar av sin
behandling. Trots detta har social-
tjänsten krävt att hon ska vara
aktivt arbetssökande, uppger hon. 

När hon har begärt hjälp från
kommunen med ny lägenhet har
hon fått svaret ”sök boende i andra
kommuner”, enligt en mejlväxling
som Arbetaren tagit del av. 

– Varför ska jag tvingas till det,
jag är vräkt och har hyresskulder
inklusive kronofogdeskulder. Hur
svårt är det att förstå att bostads-
marknaden är låst för mig?

I dag bor hon och hennes son i
ett lägenhetshotell – men där får
de stanna högst tre månader till.

– I vilket fall som helst vägrar
jag flytta min son från den skola
där han gått sedan första klass.
Jag har använt min sjukskriv-
ningstid till att bland annat läsa
socialtjänstlagen, jag vet att jag
har rätt att få hjälp där jag bor,
säger hon.

RONNY HANSSON i Hemmestorp,
Sjöbo kommun var bussförare
och bodde i eget hus under 20 år.
Efter en konflikt på jobbet fick
han problem med sina lån,
anmärkning hos kronofogden och
tvingades sälja huset. Han beta-
lade sina skulder, men ingen
hyresvärd ville hyra ut till honom
utan säkerhet. Han vände sig till
socialförvaltningen i Sjöbo och
bad kommunen att ställa upp som
borgenär – han var alltså beredd
att själv betala hyran. Socialför-
valtningen nekade.

I november 2007 flyttade
Ronny in i en husvagn. Lars Jans-
son, chef för familjeförvaltningen i
Sjöbo, hävdade för Ystads Allehan-
da att ”En husvagn kan ibland vara
ett värdigt boende”. Ronny Hans-
son lider av den kroniska lungsjuk-
domen KOL. I augusti kördes han
akut till lasarettet i Lund efter att
ha hittats medvetslös och där han
låg inlagd i en månad. Fallet har nu
anmälts till JO.

– SOCIALTJÄNSTEN HAR RÄTT enligt
jordabalken att ta över betalnings-
ansvaret för en hyresgäst och där-
med stoppa vräkningen med tving-
ande verkan, säger Rolf Nilsson,
föreningen Stockholms Hemlösa.

JON WEMAN

inrikes@arbetaren.se

”Jag är vräkt och
har hyresskulder.
Hur svårt är det
att förstå att
bostadsmarknaden
är låst för mig?”
Sonja Alkell

Demonstration utanför Malmö
tingsrätt till stöd för de åtalade.

Kristallnatten uppmärksammad
UNDER PAROLLER SOM ”Aldrig mer” samlades på söndagskvällen 
människor på flera platser i landet för att hedra offren för kristall-
natten och säga nej till rasism och främlingsfientlighet. Ung 
vänsters fackeltåg i Kalmar attackerades av maskerade män, 
rapporterar tidningen Östran. 

– De knuffade mig och snodde facklorna. Det är klart att man
kände sig hotad. När polisen kom dit hade de redan stuckit från
platsen, säger Sofia Åkesson som är distriktsordförande för Ung
vänster till Östran.   

Fackeltåg genomfördes även i städer som Uppsala, Malmö,
Lund, Linköping och Halmstad. I Stockholms stora synagoga hölls
en minneskväll. 

Den 9 november 1938 iscensatte det tyska nazistpartiet en
landsomfattande pogrom, då ett hundratal judar dödades, 30 000
fördes till koncentrationsläger, synagogor brändes och butiker
vandaliserades.

Inget stöd från skyddsombud
DE TVÅ BEHANDLINGSASSISTENTER som hotas av omplacering sedan de
påtalat missförhållanden på behandlingshemmet Krukis/Örnsberg
(se Arbetaren 42/2008) får inget stöd av arbetsplatsens skyddsom-
bud. I ett brev till personalen beskriver skyddsombudet hur proble-
men på arbetsplatsen orsakats av de två syndikalisterna. Personalen
har känt sig tvingad att skriva under på att de känner förtroende för
institutionschefen, säger Maaret Rissanen till Arbetaren.

Biståndspåhopp på falsk grund
FÖRFATTAREN BENGT NILSSON har fel när han i sin Timbro-utgivna
debattbok Sveriges afrikanska krig hävdar att 40 procent av Afrikas
militära utgifter bekostas av biståndspengar. Det fastslår, enligt tid-
ningen Dagen, Oxford-ekonomen Paul Collier vars uppgifter Nils-
son hänvisar till i sin bok. 

I själva verket uppgår den andel som ”läcker” till militära ända-
mål till elva procent, säger Paul Collier. Det betecknar han som en
förvånande låg siffra med tanke på att de flesta afrikanska stater har
förhållandevis låga försvarsbudgetar.

I Uppsala deltog 100 personer i ett fackeltåg till minne 
av kristallnatten
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– I år är det många seminarier
på temat finanskrisen, eftervals-
analys av det amerikanska valet.
Även kulturfrågorna har en
framträdande roll. De fackliga
frågorna ges stort utrymme och
den fackliga närvaron är också
mycket stark.

Varför behövs forumet?
– Det är jätteviktigt, framför

allt i den tid vi befinner oss, att
vänstern förmår samla sig och
formulerar strategier som vi
behöver ta till.

Vad ser du själv mest fram
emot?

– Det är så många seminarier
jag ser fram emot! Jag ska inter-
vjua Lars Ohly om var vänstern
egentligen står och hur det
kommer att se ut framöver. Jag
ser också fram emot ett samtal
om städer mellan Göran Grei-
der och America Vera Zavala,
ett seminarium kallat Fondsoci-
alismens renässans om demo-
kratiska vägar i finanskrisens
spår och ett om klasshat.

EVELINA FREDRIKSSON

Moa Elf Karlén, som är en av arrangörerna för
årets Socialistiskt forum på ABF, Stockholm. För
sjunde året i rad anordnas forumet på lördag.

Vad utmärker årets 
socialistiska forum?

Tre frågor till…
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