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Brand
Måndag kväll utsattes medlemmar i Stockholms LS av
SAC för försök till mordbrand. Paret var hemma i
lägenheten i Högdalen när
attentatet utfördes.

– I polisanmälan står att ”familjen var hemma i lägenheten, då
någon hällde in brännbara vätskor genom ytterdörren och
tände på”, säger Christer Söder-

Tusen i
I söndags blev det bråk i
både Lund och Stockholm
där nazister marscherade
till minne av Karl XII den 30
november. Polisen i Lund lät
nazister fortsätta trots att de
tidigare sagt att marschen
kan komma att blåsas av om
nazisterna gick till attack.

Kulturhuset Cyklopen totalförstördes i lördags av en brand. Enligt polisen var den med all säkerhet anlagd.

Kulturhus brändes
ner till grunden
I lördags brann kulturhuset
Cyklopen i Högdalen ned till
grunden, ett aktivisthus som
hade invigning för drygt ett år
sedan. Polisen konstaterar att
branden var anlagd och aktivister kopplade till huset misstänker högerextremister.

– Vi är självklart väldigt ledsna –
det ligger oerhört mycket arbete
bakom det här huset, säger Jon
som har varit med och jobbat med
Cyklopen i ﬂera år och som inte
vill ha sitt efternamn i tidningen.
Han har inga bevis, men misstänker att det är högerextremister
som ligger bakom händelsen.
Branden utbröt vid sjutiden på
lördagskvällen, samma tid som
Nätverket mot rasism skulle ha
haft en tillställning i huset. Även
om arrangemanget ställdes in
några dagar tidigare var det fortfarande utannonserat.

Natten till lördag utsattes
Cyklopen för ett inbrott, då allt av
värde försvann utom två gasoltuber som brukar användas för uppvärmning. Lokalen är varken
ansluten till elnätet eller har något
värmesystem.
CHRISTER SÖDERHEIM, brandutredare
på Söderortspolisen, hävdar att
branden var anlagd.
– Ett vittne har sett hur branden startade utanför lokalen på
ena gaveln och inte inne i huset.
Det har också hittats en bensindunk utanför.
– Med tanke på att det heller
inte fanns någon elektricitet är det
helt uteslutet att branden skulle
kunna vara något annat än anlagd,
säger Christer Söderheim och tilllägger att polisen ännu inte har
några misstankar kring eventuella
gärningsmän.
En källa med kunskap om den

högerextrema rörelsen säger till
Arbetaren att den nazistiska grupperingen Salemfonden snabbt var
ute med information om branden
på olika hemsidor. Enligt hans
bedömning är de också, vid sidan
av Svenska Motståndsrörelsen, de
enda som just nu är tillräckligt
våldsbenägna för en sådan aktion.
CYKLOPEN HAR drivits av föreningen
Kulturkampanjen, som är inställda
på att återuppbygga lokalen. Hittills har verksamheten stått oberoende av statliga och kommunala
bidrag, men detta kan nu komma
att ändras.
– Vi kommer att dra igång en
kampanj för att få loss resurser för
att bygga upp huset igen och ser
det som ett samhällsproblem att
staten inte kan skydda sådan här
kulturell verksamhet, säger Jon
från Kulturkampanjen till Arbetaren.

Han berättar att de har ställt
upp tre krav gentemot kommunen
och att det handlar om ekonomiskt stöd i form av en engångssumma, en säkrare plats för arrendering av mark samt permanent
bygglov. Vänsterpartiet i Stockholms stad meddelade efter helgen
att de kommer att lägga ett förslag
om ekonomiskt stöd till återuppbyggnad av Cyklopen.
– Det var ett av få fria och
spännande nya kulturhus som
ﬁnns i Stockholm och de som har
drivit det har verkligen gjort en
otrolig insats, säger Ann-Margarethe Livh som är oppositionsborgarråd för vänsterpartiet i Stockholm.
– Jag blev väldigt upprörd av
det inträffade och om Kulturkampanjen vill ha kommunalt stöd
menar jag att de måste få det.
KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se

I Lund genomförde nätverket
Lundabor mot rasism protester
mot den högerextrema demonstration som arrangerats av Fria
nationalister i Skåne och 30
november-föreningen.
– Vi är väldigt nöjda med att
det kom så mycket folk – människor kom ut ur sina hus och
anslöt till motdemonstrationen
och till slut var vi uppåt tusen
personer, säger en medlem i
Lundabor mot rasism, som inte
vill gå ut med sitt namn i tidningen.
– Det är viktigt att samhället
och dess medborgare håller rent
från nazistiska grupper, som ju
faktiskt utgör ett konkret hot
mot många människor.
DAGEN AVLÖPTE delvis våldsamt,
med attacker från både nazister
och motdemonstranter, och
Sydsvenska Dagbladet rapporterar att nio personer nu riskerar åtal misstänkta för bland
annat skadegörelse och förberedelse till grov misshandel.
Men kritik har också riktats
mot polisinsatsen och Lundabor mot rasism säger sig vara

Ytterligare
Under förhandlingen mellan
Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm och
Busslink om en varning mot
en anställd, lade företagsledningen varsel om uppsägning av en annan anställd.

Tisdag eftermiddag genomfördes en förhandling på Råstaga-

