
Vårdförbundet för klimatupprop
MÄNNISKORS HÄLSA påverkas av klimatet. Med den motiveringen
skriver Vårdförbundet på Klimatuppropet som är ett initiativ från
Naturskyddsföreningen. Kraven är att regering och riksdag beslutar
att utsläppen av växthusgaser minskar med 40 procent till 2020
jämfört med 1990-års nivå samt att klimatarbetet i utvecklings-
länder intensifieras. 

På samma kongress undertecknade Vårdförbundets ordfö-
rande Anna-Karin Eklund tillsammans med företrädare för bland
andra Sveriges Läkarförbund ett öppet brev till socialminister
Göran Hägglund, där de kräver att papperslösa ska få rätt till
vård.

Regeringen KU-anmäls
VÄNSTERPARTIET HAR anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för
agerandet i fallet med 29-årige Abderazzak Jabri som uppmärksam-
mades av Tv4:s Kalla Fakta för drygt en vecka sedan. Abderazzak
Jabri utvisades till Marocko trots att han löpte uppenbar risk för
tortyr. 

I anmälan skriver vänsterpartiet att mannen efter avvisningen
förts till fängelset Salé i närheten av Rabat i Marocko. Han har
inte fått någon information om vad han är anklagad för och inte
heller någon möjlighet att tala med en advokat. I fängelset har han
enligt uppgift utsatts för allvarligt våld, omänsklig behandling och
tortyr.

Izakaya Koi bommar igen
RESTAURANGEN IZAKAYA KOI i Malmö har tvingats stänga. Det var på
den restaurangen som en medlem från Malmö LS av SAC förra
året utsattes för misshandel av arbetsgivaren och där 26 strejkvakter
nyligen dömdes för att ha blockerat restaurangen. Anledningen till
att de nu stänger är att ägarna misstänks för bland annat bokfö-
ringsbrott och oredovisade kundfakturor. Restaurangen krävs nu på
drygt 700 000 i skadestånd och enligt Skatteverket handlar det om
så allvarliga manipulationer att det kan leda till åtal, rapporterar
Sydsvenskan. 

– Det är inte förvånande att en chef som misshandlar en av våra
medlemmar också sysslat med annan typ av brottslighet. Vi är glada
att restaurangen bommar igen och hoppas på nya, seriösa ägare,
säger Ola Brunnström från Malmö LS. 

HANS FALK
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protest mot nazister
besvikna över polisens agerande. 

– Vid tidigare dialog sade poli-
sen att de skulle lösa upp nazisternas
demonstration om de inte kom iväg
inom utsatt tid eller om de ställde
till bråk, men i stället gjorde de allt
för att marschen skulle kunna
genomföras – trots både försening
och attacker från nazisternas sida. 

Arbetaren har utan resultat sökt
polisen i Lund för en kommentar,
men närpolischefen Jörgen Nils-
son säger till Sydsvenska dagbladet
att han är stolt över polisens insats.

KRITIK MOT hur protesterna avlöpte
kommer dock även inifrån Lunda-
bor mot rasism. Thisbe Stadler är
ordförande för Ung vänster i Lund
och deltog även hon i söndagens
”rörliga blockad”. 

– Vi ville ha en fredlig demon-
stration som var bred och folklig –
jag tycker att det är olyckligt att ett
fåtal personer agerar så att ”vanli-
ga människor” inte vågar vara
med.  

– Men samtidigt som det före-
kom bråk i form av stenkastning så
var protesterna ändå väldigt blan-
dade vad gäller ålder, organisa-
tionsgrad och liknande, säger
Thisbe Stadler. 

Enligt hennes uppfattning har
det inte varit så stökigt i Lund på
30 november sedan 1991 och den
högerextrema närvaron – i form
av affischer och klistermärken –
har blivit tydligare det senaste
året.  

I Stockholm förekom våldsam-
heter redan på lördag eftermiddag.

Som en del av mobiliseringen
inför Salemprotesterna hade Nät-
verket mot rasism samlats för ett
öppet möte på Hötorget. Strax
efter mötet angreps en liten grupp
antirasister, som var på väg mot T-
centralen, av ett tjugotal förmo-
dade högerextremister. De flesta
undkom utan eller med lindriga
skador men Nikolaj Cyon, med-
lem i Rättvisepartiet Socialisterna,
blev misshandlad och fick föras till
sjukhus. 

– Jag fick slag i ansiktet och
sparkar mot huvudet när jag låg på
marken – jag har nu ett skoavtryck
i pannan, berättar han. 

Angriparna antas ha koppling
till den högerextrema gruppering-
en Salemfonden, som strax innan

hade delat ut flygblad. Händelsen
rapporterades till polis på platsen. 

PÅ SÖNDAGEN samlade Nätverket
mot rasism cirka 200 personer vid
Sergelgången i Stockholm för att
protestera mot den nazistiska Folk-
frontens (tidigare Nationalsocialis-
tisk front) demonstration i sam-
band med årsdagen av Karl XII:s
död. 

Efter att torgmötet avslutats
begav sig ett hundratal personer
mot Nybroplan för att störa den
högerextrema marschen, men
polisen hade spärrat området och
protesterna gick i huvudsak lugnt
till.  

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

varsel på Råstagaraget

Antifascisterar och nazister drabbade samman i Lund i söndags.

heim på Söderortspolisen till
Arbetaren. 

Den eldhärjade bostaden ligger
i Högdalens centrum, inte långt
från kulturhuset Cyklopen som två
dagar tidigare förstördes i vad som
visade sig vara en anlagd brand.
Söderheim berättar att lägenhets-
branden hann sprida sig till hallen
och köket, där det blev helt
utbränt, och lägenheten går inte
längre att bo i. 

– Händelsen rubriceras som
mordbrand, säger Christer Söder-
heim. 

Han bekräftar att polisen har
misstankar om möjliga gärnings-
män, men vill inte gå in på detta
närmare. 

En källa berättar för Arbetaren
att paret som bodde i lägenheten
båda är medlemmar i Stockholms
LS av SAC, där en av dem även
har varit styrelseledamot. Tidigare

under 2008 har de aktuella perso-
nernas namn förekommit på en
nazistisk informationssida på
internet. 

Vid tidpunkten för attentatet
fanns förutom de två vuxna även
ett tvåårigt barn i lägenheten, som
fick firas ned till en granne från
balkongen. Alla klarade sig utan
fysiska skador.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

raget mellan Busslink och Bussar-
betarsektionen, SBSS. På dagord-
ningen stod en varning mot en
anställd tillika syndikalist, men
ledningen överraskade genom att i
stället varsla en helt annan person
om uppsägning. 

– När de har sparkat andra per-
soner har de hänvisat till deras
yrkesprestationer, men här sade

ledningen rent ut att det handlade
om att medlemmen ska ha delat ut
en arbetsplatstidning, säger Matti-
as Pettersson på Solna LS av SAC,
som deltog i tisdagens förhand-
ling. 

Arbetaren har tidigare rappor-
terat om missnöjet på Råstagara-
get, där anställda vittnat om hur de
tvingas till tystnad för att inte för-

lora jobbet. I tisdagens varsel skri-
ver Busslink att ”orsaken till
avsked är att den anställde vid tre
tillfällen har spridit flygbladet
Kampen i Råsta på arbetsplatsen”.
Solna LS av SAC menar att de
kommer att agera för att få Buss-
link att ändra sig. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

 mot syndikalister
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– De som sökt demonstrations-
tillstånd i år kallade sig för Fria
nationalister Skåne. När vi
resonerade om hur de skulle
benämnas så blev det så att de
på vissa ställen kallades nationa-
lister men det framgår av texten
att det var högergrupper som
demonstrerade. 

Betyder en sådan benämning
att media har blivit mindre kri-
tisk till dessa grupper?

– Det är vanskligt att sätta
etiketter på demonstranter. Ska
man kalla vänstergrupper för
vänsteraktivister eller vänster-
extremister? Jag kan tycka att
det blir tydligare om man talar
om vilken organisation det är
som demonstrerar. 

– Jag tittade på hur vi har
hanterat det tidigare år och såg
att förra året i Lund var det 30
novemberföreningen som hade
tillstånd. Det brukar vara en
samling äldre herrar men de har
ibland haft sällskap av yngre män
med höga kängor som intagit en
hel del alkohol. Då skrev vi 30

novemberföreningen men sade
även högergrupp och att det var
motdemonstranter på plats.

– Sverigedemokraterna kal-
lades för tio år sedan av och till
för högerextremister. Numera
sitter de i många kommunfull-
mäktige, därför kallas de inte
lika ofta för högerextremister.
Men jag skulle inte ta en
ändring av begreppen som
används som intäkt för att
medierna blivit mindre kritiska i
sin granskning.

Finns det någon risk med att
använda gruppernas egna
namn?

– Ja definitivt, om namnet
antyder att de är mer rumsrent
än vad de är. 30-novemberför-
eningen låter ju harmlöst om
man inte känner till historien.
Om de drar till sig andra grup-
per som har mer våldsamma
uppsåt än att stå och hålla en
flagga vid en gravsten så är det
rätt aningslöst att inte ge den
sidan av historien också.

EVELINA FREDRIKSSON

Mats Johansson, redaktionschef på TT, som i 
helgen rapporterade från 30 novemberdemon-
strationerna i bland annat Lund.

Varför kallar ni höger-
extrema för nationalister?

Tre frågor till…

Atti
CCND1b


