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INLEDNING

Hur ska nazister
bäst bekämpas?
I I I Attacken på kulturhuset

Faller förbifarten?
ALLA SATSNINGAR måste först prövas
om de är ekologiskt hållbara – och
det kan gå ut över produktionen.
Men utan ekologiskt perspektiv
spelar inte det ekonomiska roll.
Det är utgångspunkten för
mig.
Meningarna ovan innebär egentligen inget nytt,
inget häpnadsväckande.
Det är snarare en sammanfattning av vad miljörörelsen
hävdat i alla år.
Men, nu kommer inte citatet från en miljöaktivist utan
från en av LO:s företrädare.

ombudsman och representant för
LO-distriktet Stockholms län, mötte Arbetarens Rikard
Warlenius och vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson under
en debatt på Socialistiskt forum i Stockholm nyligen som
han gjorde detta tydliga ställningstagande. Samtidigt medgav han förvisso att ”sjukdomsinsikten” vad gäller klimat
och ekologisk hållbarhet ser olika ut inom LO:
– Vi är inte överens, det spretar åt olika håll.
När han fick frågan om hur hans inställning går ihop

DET VAR NÄR KG WESTLUND,

med att LO, även i Stockholmsdistriktet, ställt sig positiva
till miljardsatsningen Förbifart Stockholm som beräknas
öka koldioxidutsläppen kraftigt, valde han inte att kringgå
frågan genom något allmänt prat om behovet av sysselsättning. Han tillstod i stället att det inte går ihop. Punkt.
Helt uppenbart pågår en diskussion inom LO, åtminstone i Stockholmsdistriktet, som kan komma att bli oerhört
betydelsefull. För om LO skulle svänga och säga nej till förbifarten kan det bli svårt för socialdemokratin att framhärda. Och då öppnar sig den politiska möjligheten att faktiskt lägga ner.
granskar Arbetaren argumenten för
och emot förbifarten, men också hur den politiska hanteringen brustit. Nu stiger spänningen i och med att en tidigare känd motståndare till projektet blivit miljöminister.
Andreas Carlgren sätter visserligen sitt departement i arbete
för att ifrågasätta förbifarten, men företräder en regering
som är tydligt för, och han vägrar själv svara på några frågor. Men det kanske räcker. För utredningskraven innebär
åtminstone att byggstarten ser ut att dröja. Med en klimatrörelse som växer sig allt starkare och till och med får ett
betongfack att vackla kan tiden spela en avgörande roll.
I VECKANS REPORTAGE

REBECKA BOHLIN

chefredaktör

Cyklopen, den största nazistiska
30-novemberdemonstration i
Lund på flera år, ett nytt nationalsocialistiskt parti och nazisternas årliga marsch i Salem
den 6 december. Nazisterna
syns och hörs mer än på länge.
AV HANS FALK

Gunnar Westin,
27 år, Nätverket mot rasism,
brevbärare, Märsta.
– Med protester, mobilisering och direkta aktioner i
syfta att försöka hindra
nazistiska aktiviteter, framför allt utåtriktade sådana
som demonstrationer, marscher och offentliga möten. Det kan vi inte
göra nu, eftersom vi är inte är tillräckligt
många. Vi måste bygga upp en massrörelse så
att det inte längre blir möjligt för poliser att
skydda nazisterna.

Sheila José-Moghimian,
55 år, lärare, Örebro.
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Känns
genusburen
trång?
Missa inte redaktionens och närstående
feministers personliga kommentarer på

arbetaren.se/xxbloggen

– Genom information och
integration. Man måste
börja väldigt tidigt med att
informera ungdomarna.
Annars kan vissa lätt bli
uppsugna av dessa rörelser,
det är ju så lätt för folk att
ta till system som bygger på enkel propaganda
och enkla kroppsrörelser.
– Vi måste också främja bostads- och arbetsintegrationen. Där gör regeringen ingenting
i dag. Den segregation vi har just nu gynnar
främlingsfientlighet och nazism.

Rasmus Hästbacka,
30 år, doktorand i juridik,
Umeå.
– Debatten nu är alldeles
för fokuserad på symptomen. Den underliggande
bristen är att fackföreningsrörelsen och andra
grenar av arbetarrörelsen
inte längre effektivt företräder arbetarnas och
de arbetslösas intressen. Det har skapat ett
vakuum som gjort att en del unga ur arbetarklassen i desperation vänt sig till nazistiska och
andra högerextrema grupper.
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