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Förra onsdagen fälldes de 26
strejkvakter som stått åtalade
för händelser i samband med
en facklig blockad utanför rest-
aurang Izakaya Koi. Nu tyder
allt på att LS-medlemmar som i
början av juni i år blockerade
transporten av varor till Åne-
dinlinjen kommer att åtalas och
dömas, menar Jan Abrahams-
son, styrelseledamot i Stor-
stockholms transportsyndikat.

Malmö tingsrätt fann de 26 till-
talade skyldiga till egenmäktigt
förfarande och ohörsamhet mot
ordningsmakten. Straffet blev
dagsböter.

– Jag är egentligen inte för-
vånad, även om det är en väldigt
tråkig utveckling. Men vi kommer
att fortsätta att ta strid för våra
medlemmar, säger Liv Marend
från Malmö Handels-, restaurang-
och servicesyndikat.

DOMEN KAN ANVÄNDAS av syndika-
lister i framtida strategier, menar
Ola Brunnström som är Malmö
LS presskontakt för de åtalade. 

– Under de senaste två åren har
det skett fysiska blockader där man
inte släppt in folk och i många fall
har förundersökningen lagts ner
eller så har inget åtal väckts. Det är
en bedömningsförmåga som vi
som organisationen får göra på
plats – hur verkar polisen och
arbetsköparen reagera? Gränsen
verkar vara bred. På olika ställen i
landet kan man göra olika saker,
därför är det viktigt att ha ordent-
lig egendokumentation, säger han.

Ola Brunnström tror inte att
tingsrättsdomen kommer att vara
prejudicerande, men att enskilda
poliser och åklagare kommer att se
hur rätten resonerade och använda
det i praktiken. 

De dömda har inte bestämt om
domen ska överklagas. 

I JUNI BLOCKERADE Storstockholms
transportsyndikat varuleverans
till och från rederiet Ånedinlinjen
i Stockholm. Aktionen var en
protest mot avskedandet av 20
pakistanier som arbetat som stä-
dare och diskare på rederiet
mellan 7 och 23 år (se Arbetaren
nr 26/2008). Förundersökningen
mot blockadvakterna har sedan
flera veckor varit klar, men inget
åtal har hittills väckts. 

– Allt tyder på att åklagaren har
väntat ut domen i Malmö. Vi kom-
mer inte att lägga oss platta, men
har vi förlorat i Malmö så kommer
vi att förlora i Stockholm, säger
Jan Abrahamsson som har före-
trätt de avskedade arbetarna på
Ånedinlinjen.

Han anser att rättegången mot
blockadvakterna i Malmö var en
politisk rättegång, med syfte att
stoppa syndikalisternas fackliga
kamp.

– De vill i synnerhet förbjuda
stängda blockader, där männis-

kor hindras från att komma in
och ut eller som i vårt fall där vi
hindrade varutransporter. Vi
syndikalister har radikaliserat vår
fackliga kamp och varit väldigt
framgångsrika. Nu slår de tillba-
ka mot oss på ett sätt som de
aldrig skulle våga göra med LO.
Polisen är inte längre neutral i
fackliga konflikter. I alla fall inte
när vi syndikalister är inblan-
dade.

DENNA TOLKNING AVVISAS dock av
Dennis Töllborg, professor i rätts-

vetenskap vid Göteborgs univer-
sitet.

– Jag är inte närmare insatt i
rättegången i Malmö. Men rent
allmänt så gäller ju det, vare sig det
är fackliga konflikter eller inte, att
man inte får begå brott. Man får
inte skjuta någon, man får inte
köra för fort och man får inte
hindra folk att gå in eller ur på en
restaurang. 

KRISTINA LINDQUIST
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Nya åtal väntar syndikalister

Storstockholms transportsyndikat blockerade varuleveranser till rederiet Ånedinlinjen i juni i år.

Arbetsmiljön blir sämre, speci-
ellt för kvinnliga arbetare. Det
visar LO:s nya rapport ”Trender
i arbetsmiljön 2007 – klass och
kön”. I den slås fast att ensam-
arbete och utsatthet för otryg-
ga situationer är en klassfråga
och att riskerna ökar vid
arbete på udda tider. 

Det så kallade 24-timmarssamhäl-
let bärs upp av kvinnliga arbetare,
främst inom offentlig sektor och
privat service, konstaterar utreda-
ren och rapportförfattaren Sten
Gellerstedt. Endast en tredjedel av
de kvinnliga arbetarna jobbar dag-
tid under vardagar och en be-

tydande del av nattarbetet utför
anställda ensamma. 

Ulla Lindqvist, LO:s vice ord-
förande, är kritisk till att männis-
kor ska arbeta ensamma under
natten.

– Det är psykiskt påfrestande
för individen även om arbetsgiva-
ren följer de säkerhetsföreskrifter
som finns för butiker och bensin-
mackar, säger hon.

Var fjärde kvinnlig arbetare har
varit utsatt för hot eller våld på
arbetet någon gång de senaste tolv
månaderna och elva procent upp-
ger att de utsatts för sexuella tra-
kasserier.

– Arbetsmiljöinspektörerna är
tandlösa mot sexuella trakasserier.
De ramavtal som finns på EU-nivå
som rör trakasserier och våld i
arbetet, borde tillämpas på svenska
arbetsplatser så att facken kan

vidta stridsåtgärder i fall det inte
följs, säger Sten Gellerstedt.

PROBLEM MED SMÄRTA i axlar och
armar varje vecka har sakta ökat i
omfattning i så gott som alla grup-
per utom bland de kvinnliga
industriarbetarna som mår bättre. 

– Vi har med anledning av det
undersökt om det är så att de säm-
sta jobben har flyttats utomlands.
Det var inte fallet, förbättringen
beror på ökad automatisering,
säger Sten Gellerstedt. 

Kvinnliga industriarbetare är
trots förbättringen den grupp som
oftast har ont i armar och axlar, 47
procent lider av smärta.

– Man brukar tala om att det är
kvinnors dubbelarbete som gör att
de får ont i axlar och armar men
det är faktiskt så att kvinnor inom
LO lyfter, skjuter, bär och drar

mer än många män. De har arbe-
ten som är fysiskt tunga, säger
Sten Gellerstedt 

Ett annat sätt att mäta arbetsbe-
lastning är att fråga i fall det finns
möjlighet att ta en kort ”pratpaus”

under arbetstid. Den möjligheten
har minskat och är minst för
kvinnliga arbetare och störst för
manliga tjänstemän. 

FÖR ATT FÖRBÄTTRA arbetsmiljön
behövs arbetsmiljöforskning me-
nar Ulla Lindqvist som är kritisk
till att Arbetslivsinstitutet lades
ner. 

– Det måste avsättas ordentligt
med pengar till forskning och vi
kräver ett särskilt organ för forsk-
ning om arbetsliv. Det finns inte
minst ett stort behov av att forska
om kvinnor och arbetsliv, säger hon.

Var fjärde år köper LO in data
från SCB som rör arbetsmiljö.
Sammanställningen bygger på
drygt 7 000 enkätsvar och visar på
trender för hela arbetsmarknaden. 

EVELINA FREDRIKSSON
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Farligast jobba udda tider

XX
Arbetsmiljö

� I de europeiska ramavtalen
åläggs arbetsgivarna att i samråd
med arbetstagarna förebygga våld
och trakasserier och vidta åtgärder
om de anställda ändå utsätts. 

� Enligt ramavtalet ska lämpliga
åtgärder vidtas mot förövaren/
förövarna. Dessa kan omfatta dis-
ciplinära åtgärder och även avsked.
Offret/offren ska erbjudas stöd och
vid behov även hjälp att komma till-
baka till arbetet. Detta står även i
arbetsmiljölagen men är inte lika
tydligt formulerat i de svenska
kollektivavtalen. 

RamavtaletFakta
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