
Ingen lön till ESF-tolkar
OMKRING 150 PERSONER som jobbade med tolkning eller kultur under
European Social Forum i Malmö i september har ännu inte fått den
reseersättning som de blev lovade. Anledningen är att arrangörs-
föreningen har stora ekonomiska problem och riskerar en konkurs,
något som i sin tur beror på att man inte har fått in de pengar som
man budgeterat för – bland annat såldes bara 8 000 pass till forumet
medan man budgeterat för 13 000.

De flesta som ännu inte har fått reseersättning åkte till Malmö
från andra delar av Sverige eller Europa, men några få reste från
andra kontinenter. Ellie Cijvat, som samordnade kulturgruppen,
berättar att många har hört av sig och varit upprörda över att var-
ken få pengar eller någon information.

– Nu har folk fått veta vad som händer och de är lugnare. Men
det här är ju inte bra, de ligger ute med privata pengar.

Elin Brusewitz, från organisatörsföreningens styrelse, berättar
att de saknar drygt 1,5 miljoner kronor. Föreningen arbetar nu med
att få in fodringar och samla in pengar från de organisationer som
deltog på ESF.

NATACHA LÓPEZ

NSF byter skepnad
DEN NAZISTISKA orga-
nisationen National-
socialistisk front
upplöste sig själva i
förra veckan. På
deras hemsida hän-
visar organisationen
till det nybildade
partiet Folkfronten.
Partiets program
skiljer sig dock inte
mycket från NSF:s.

– National-
socialistiskt front
har bytt kostym, men det är ingen skillnad. Man har tonat ner
smått nostalgiska saker som rasteologi på skolschemat och bonde-
romantik, annars är det samma nazistiska parti som innan, säger
Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo. Han tror att den
svenska vit makt-rörelsen under de senaste fem åren insett att de
måste lägga undan de värsta nazistiska attributen om de ska få stöd
av allmänheten. 

I partiets grundläggande mål nummer ett står ”Endast männis-
kor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet […]
skall kunna vara svenska medborgare”.

– Folkfronten är ett nationalsocialistiskt parti. Man säger inte ras
rakt ut längre, men det är det man menar. 

SHORA ESMAILIAN

”Bygg ut tunnelbanan”
SL KAN INTE FORTSÄTTA att lösa trafikproblemen genom att tränga
ihop människor i boskapsvagnar, alltså vagnar med färre sittplatser.
Det säger miljöorganisationen Alternativ Stad i ett uttalande. Det
påpekas att trots att invånarantalet i Stockholm ökat med 200 000
sedan 1985 så har tunnelbanan i stort sett inte byggts ut alls under
samma tid. Vad som krävs av såväl ekonomiska, trafikpolitiska och
miljömässiga skäl är alltså en kraftig utbyggnad av tunnelbanenätet
och pengar finns ju: de 25–40 miljarder som är tänkta till Förbifart
Stockholm, heter det.

Moderaterna vill
skära i förskolan
MODERATERNA VILL begränsa
barns tid i förskolan till 40
timmar per vecka och 47 veck-
or om året. Sveriges Makalösa
föräldrar, en frivilligorganisa-
tion som arbetar för ensamstå-
ende föräldrar, reagerar starkt
mot förslaget och kallar argu-
mentationen ”naiv” eftersom
alla barn inte lever med två
föräldrar. Organisationen
menar att många saknar möj-
lighet att arbeta deltid och
vara hemma med barnet fem
veckor per år.

Religiösa vård-
centraler möjliga
RFSU VARNAR FÖR att tillåta etab-
lering av religiösa vårdcentraler.
De tror att det kan leda till att
dessa kommer att förmedlar en
negativ syn på aborter och pre-
ventivmedel. Den reform som i
januari 2008 gjorde det möjligt
för privata vårdcentraler att få
ersättning från Landstinget för
de patienter som valt mottag-
ningen, innebär att konkurren-
sen om patienterna ökar. Det
kan i sin tur leda till att vård-
centraler väljer en religiös linje
som marknadsprofilering.
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När förhandlingarna om nytt
huvudavtal går in i skarpt läge
vill arbetsgivarsidan, som vän-
tat, begränsa konflikträtten.
Men även LO och PTK kan vara
beredda till steg i den rikt-
ningen.  

– I dag regleras begränsningarna i
konflikträtten av Medbestämman-
delagen och ingenting annat. Jag
anser att arbetsmarknadens parter
med stor ansvarskänsla agerar i
enlighet med ”god sed” redan
i dag. 

– Men nu verkar facket alltså
vilja göra en utvidgning av freds-
plikten, säger Kurt Junesjö, före
detta förbundsjurist på LO-TCO
rättsskydd. 

Han har tagit del av det första
förslag till nytt huvudavtal som
LO och tjänstemannafacket PTK
lämnade till arbetsgivarna i
månadsskiftet oktober–november.
Enligt det förslaget ska en huvud-
avtalsnämnd inrättas som ska få
avgöra om en varslad stridsåtgärd
strider mot så kallad god sed. Kurt
Junesjö menar att detta i praktiken
får samma konsekvenser som en
proportionalitetsregel. 

– Proportio-
nalitet som figur
är inte politiskt
drivbart mot LO-
förbunden och
därför har de valt
ett annat begrepp
som ändå innebär
ungefär samma
sak. 

Avgörandet om en stridsåtgärd
vidtagits i enlighet med god sed
skulle alltså fällas av en ny huvud-
avtalsnämnd som – enligt vad
Junesjö erfar utifrån LO:s och
PTK:s förslag – skulle vara jämlikt
sammansatt mellan fack och
arbetsgivare. Arbetsgivarsidan
föreslår i stället att en oberoende
jurist ska fälla avgörandet. 

– Näringslivets förslag innebär
naturligtvis oerhört mycket mer
långtgående försämringar, men

min poäng är att redan de medgi-
vanden som LO och PTK gör i sig
medför begränsningar i fackets
handlingsutrymme.  

Arbetaren har utan framgång
sökt representanter från LO och
PTK för en kommentar kring
proportionalitet och begreppet
”god sed”.  

I FÖRRA VECKAN överlämnade de
fackliga parterna ett komplett för-
slag till huvudavtal till arbetsgivarna
kring bland annat omställningsstöd,
rehabilitering och anställningsre-
gler. LO-tidningen rapporterar att
facket föreslår dubbla uppsägnings-
tider och tanken med detta är att
göra det lättare att enas om en tur-
lista vid uppsägningar. Svenskt
näringsliv har avvisat förslaget. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

Ett smärre kaos utbröt i ABF-
huset i Stockholm när Lars
Vilks film Dogs hade premiär
i lördags.

Tillställningen arrangerades
av Humanisterna och ”Ex-mus-
limerna”, den senaste i raden
av frontorganisationer för
Irans arbetarkommunistiska
parti.

Efter visningen av filmen – den
stump som kvarstår efter att Vilks
musikal om rondellhundsaffären
ratats för sin konstnärligt under-
måliga kvalitet av alla tillfrågade
instanser – följde ett panelsamtal
som successivt urartade.

– Den tyska staten finansierar
islamister för att ta över stadsdelar i
landet, göra dem till enklaver och
införa sharialagar, sade Mina Azadi,
influgen ledare för ”Ex-musli-
merna” i Tyskland. Hon argumen-
terade för att inga moskéer borde få
byggas i Tyskland och vände sig
likaledes mot friheten att bära
huvudbonad. Azadi följdes av sin
kollega från Storbritannien, Mari-
am Namazie, som bland annat för-
klarade att islamofobi inte är rasism
och gick till angrepp mot de ”para-
sitära imamerna” i Sverige.

De hårdaste orden under panel-
samtalet föll dock från Humanis-
ternas Rebecka Hybinette. Om
närvaron av muslimer i Sverige,
varav somliga känt sig kränkta över
rondellhunden, sade hon:

– Det kommer hit folk som inte
tillåter kritik, och tillåter man inte
kritik är man inte människa. Vi
kan inte acceptera att det kommer
folk hit och blir kränkta, de kom-
mer hit och kräver sin rätt att vara
ickemänskliga. Det finns medicin-
ska begrepp för sådant här!

När Lars Vilks skulle inleda sitt
anförande ställde sig en kvinna
upp och började skramla med en
nyckelknippa i handen, som en
anspelning på det berömda
nyckelupproret mot fascister i
bland annat Nyköping. Hon blev
då brutalt utsläpad av ett antal män
och fick motta en örfil. Kaoset
fortsatte sedan när flera ur publi-
ken försökte komma med invänd-
ningar mot den kompakt enhälliga
panelen, men inte fick det utrym-
me de önskade. Skrik och vrål följ-
des av demonstrativa jubel-
applåder från huvuddelen av
publiken när panelen yttrade sig.

UNDER DAGEN uppehöll sig samti-
digt en grupp djupt troende mus-
limska män i ABF-husets lokaler.
De blev först bortkörda av polis
men lyckades stanna i husets
foajé, där de bland annat förrät-
tade bön och förhandlade till sig
ett möte med huvudarrangören
från Humanisterna. Dagen avslu-
tades med att denne under lugna
former diskuterade mötet med de
församlade männen.

ANDREAS MALM

inrikes@arbetaren.se

”Facket öppnar för
proportionalitetsregel”

� Debatten om proportionalitet
mellan vad en fackförening definie-
rar som ett problem och vilka strids-
åtgärder den får vidta har pågått
länge. 

Efter Hotell- och restaurangfackets
blockad mot salladsbaren Wild´n

fresh i Göteborg, för att sätta tryck
bakom kravet på ett kollektivavtal,
tog debatten ny fart. 

Svenskt näringsliv och borgerliga
debattörer hävdade att blockaden
mot salladsbaren, som bara hade en
anställd, saknade proportioner.

Salladsbaren blev symbolFakta

Kaos på Lars Vilks-möte
i ABF-huset i Stockholm

Kurt Junesjö

Mariam Namazie hävdade att
islamofobi inte är rasism.

Nationalsocialistisk front har bytt namn till
Folkfronten.
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