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Efter Salem: Polisen
Nätverket mot rasisms arrangemang kunde inte genomföras som tänkt under lördagen.
Polisen, som stoppade antirasister redan på Rönninge
pendeltågsstation och höll
dem frihetsberövade i flera
timmar, har nu JO-anmälts.

KLOCKAN 15 UPPMANADES aktivisterna att kliva på ett tomt pendeltåg som körts till stationen och de
som vägrade skulle enligt polisens order rapporteras för ohörsamhet mot ordningsmakten. Ett
femtiotal demonstranter tvingades på tåget med våld och Arbetarens reporter kunde bevittna
hur polisen använde pepparsprej
mot flera personer samt hur

minst en person kastades rakt in i
tågets ena sida.
Enligt Mona Johansson, presstalesperson
på
Stockholmspolisen, var anledningen till kvarhållandet att ett
antal demonstranter trotsade ett
utlyst maskeringsÜlkü Holago
förbud samt att
några personer
kastat bland annat
smällare vid ankomsten till Rönninge station. Journalisten Ülkü
Holago menar dock att polisen –
oavsett om stökigheter förekom –
kunde ha hanterat situationen
annorlunda.
– Varför inte bara plocka dem

Han syftar dels på de som frihetsberövades på Rönninge pendeltågstation och på andra personer
som stoppades redan tidigare under
dagen. Enligt Daniel Wiklund ska
dialogpolis, under förhandlingar på
fredagen, dessutom ha avgett ett
muntligt löfte om att Nätverket
mot rasism skulle få genomföra en
gående demonstration.
– Dessa dialogpoliser var inte
närvarande i Salem på lördagen
och ingen annan polis ville heller
kännas vid det löftet, säger Daniel
Wiklund.
Några hundra personer lyckades på lördagen ta sig till NMR:s
samlingsplats i Salem och ställde
upp sig i den planerade demonstrationsriktningen. De stoppades
snabbt av polis och ﬁck enligt upp-

som ställde till bråk i så fall? Jag
kan inte se varför polisen, i detta
resursstarka ögonblick, var tvungna att kränka mötesfriheten för
hundratals personer, säger Ülkü
Holago.
Enligt Mona Johansson på
Stockholmspolisen står femton
personer nu misstänkta för olika
brott, bland annat våld mot tjänsteman, olaga hot och ohörsamhet
mot ordningsmakten
mot rasism överväger att göra en JO-anmälan mot
polisen efter lördagens händelser.
– Det är ju meningslöst att ge
tillstånd för en manifestation om
människor sedan hindras från att
ta sig dit, säger Daniel Wiklund
från Nätverket mot rasism.
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På Rönninge pendeltågsstation
anlände vid klockan 12 ungefär
200 personer för att delta i
NMR:s antirasistiska arrangemang. Kravallutrustad polis
hindrade omedelbart aktivisterna
från att lämna perrongen och
kvarhöll merparten av de närvarande under tre timmar. Frilansjournalisten Ülkü Holago var en
av dem som blev frihetsberövad
och kommer att anmäla det

inträffade till Justitieombudsmannen, JO.
– Jag ifrågasätter starkt hur det
kan vara förenligt med vår grundlagsskyddade mötesfrihet att, till
synes utan orsak, hindra människor från att ta sig till en tillståndsgiven manifestation, säger Ülkü
Holago till Arbetaren.

I lördags demonstrerade människor runt om i världen mot klimatförändringarna. På Sergels torg I Stockholm blockerades trafiken.

Protester på tretton orter
På tretton orter i Sverige
manifesterade ett par tusen
personer på lördagen under
den globala aktionsdagen mot
klimatförändringar. Men trots
pågående klimatförhandlingar
i Poznan i Polen var det ändå
relativt få som demonstrerade
mot klimatförändringar.

Demonstrationen i Stockholms
enda talare professor Johan Rockström från Stockholm Environment Institute, talade om nödvändigheten av drastiska minskningar
av utsläppen av växthusgaser.
– Vad vi behöver nu är en planetär Marshall-plan med en snabb
och fullständig utfasning av fossila

bränslen på global nivå. Rika länder måste ta sitt ansvar. Sveriges
utsläpp måste ner till noll, och därutöver måste vi investera i förnyelsebara källor i utvecklingsländer.
Vi har allt att vinna och inget att
förlora.
Innan de drygt 600 deltagarna
började marschera mot Sergels

torg stämde demonstranterna in i
James Hollingworths uppdaterade
version av ”Älgarna demonstrerar”.
– Jag demonstrerar i dag för att
värna om miljön. Politikerna är så
ﬂata att man blir rädd. De borde se
sig själva och sammanhangen. De
måste bli enhetsmedvetna, sade

Kerstin Åberg som gick med i
tåget.
Josephine Christensson, medlem i Grön ungdom och miljöpartiet demonstrerade för en vettig
klimatpolitik:
– Vi måste lämna över jorden
till kommande generationer så
som vi vill ha den. Politikerna
måste agera. De borde till exempel
subventionera kollektivtrafiken
och införa köttskatt.
Göran Kärrman, medlem i Klimataktion Stockholm, bar på en
banderoll med texten ”Ekologi
och socialism” och menade att
socialism krävs för en hållbar
utveckling.
– Kapitalismen klarar inte att
hushålla med resurser, eftersom
den hela tiden strävar efter maximal proﬁt. Det är bland annat därför som bilindustrin nu håller på
att kollapsa. Vi måste ställa om till
sådant som jorden kräver och
behöver, till exempel kollektiva
transportmedel. Men politiker
kommer att försöka lösa klimatkrisen med hänsyn till kapitalismen –
därför krävs det att en bred opinion byggs och den här demonstrationen är ett första steg.
På Sergels torg ropade demonstranterna slagord och satte sina
tumavtryck på ett stort ritat öga
som kommer att skickas till klimatförhandlingarna i Poznan. När
demonstrationen var upplöst ställde
sig drygt 40 aktivister, främst från
aktionsnätverket Klimax, på övergångsstället mellan Sergelrondellen
och Hamngatan och stoppade traﬁken i en så kallad klimatkrock.
Bussar släpptes igenom och allt
avslutades med att aktivister promenerade några varv i rondellen.
I GÖTEBORG SAMLADES cirka 400 personer i Klimattåget, mot globala
ökade utsläppen av koldioxid. En
och annan talkörsparoll fanns med

