
I veckan satte sig vänster-
partiet i en allians med social-
demokraterna och miljöpartiet
med målet att bilda en gemen-
sam trepartiregering 2010.
Men vänsterpartiet röstade ner
förslaget om en gemensam
valplattform redan i somras. 

På kongressen sommaren 2008
fanns motioner som ville se ett
nära samarbete med socialdemo-
kraterna och miljöpartiet. Men de
blev nedröstade för att ett sådant
samarbete skulle, enligt partiord-
förande Lars Ohly, ”sudda ut alla
skillnader mellan partierna”?

Men partistyrelseledamoten
Mats Einarsson ser inte det
gemensamma rödgröna utspelet
som ett löftesbrott:

– Vi har inlett ett samarbete,

men vi kommer att gå fram som
tre olika partier med skilda upp-
fattningar. Vi kommer alltså inte
ha en gemensam valplattform som
innebär att vi kompromissar om
allting.
I kongressuttalandet slog ni fast
att er uppgift inte var att kompro-
missa för att bli eniga inom oppo-
sitionen. Är det inte det ni gör nu?

– Jo, det kan man ju i och för sig
tycka eftersom vi gick med på att
acceptera budgetreglerna. Och det
är en rimlig gissning att vi kom-
mer att anstränga oss mer för att
bli överens i riksdagen.
I uttalandet står också att det inte
finns några starka skäl att rösta
på en vänster som inte vill förän-
dra någonting och att minister-
poster inte har något egenvärde.  

– Det tycker jag är en bra for-

mulering. Det är ju därför vi hela
tiden har propsat på att diskutera
och försöka
komma överens i
viktiga politiska
frågor. Men det är
viktigt att skilja på
vad som är parti-
ets uppfattning
och vad som går
att uppnå. 

– Vi som parti
har inte gett upp
våra grundläggande mål om ett
rättvisare samhällssystem och en
bättre värld. Det samarbete vi
inlett kan vara ett steg i den rikt-
ningen, men vi har inga illusioner
om att det kommer att förändra det
ekonomiska systemet i grunden.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

 JO-anmäls

Kravallpolis kvarhöll hundratals aktivister vid Rönninge station.

Den rödgröna alliansen
utmanar v-kongressen

Syndikalister stämmer Systemet
EFTER SOMMARENS lönestrid stämmer nu Driftsektionen för System-
bolagsanställda, DFSA, Systembolaget inför civilrättslig domstol i
en ny konflikt. Ärendet gäller att en medlem under hela sin anställ-
ningstid haft ett kontrakt som motsvarar drygt hälften av hans fak-
tiska arbetstid. När medlemmen rest frågan har han enligt DFSA
drabbats av repressalier från Systembolagets personalledning.

– När vår medlem blev förälder och förklarade för butikschefen
att han behövde ett riktigt anställningskontrakt, svarade Systembo-
laget med att dra in medlemmens föräldralön, säger Nadja Frans-
son från DFSA i ett pressmeddelande. 

Enligt DFSA förnekar Systembolaget att den indragna lönen
skulle ha något samband med den fackliga konflikten. Syndikalis-
terna kommer de närmaste veckorna att genomföra samordnade
aktioner mot Systembolagsbutiker i ett tjugotal städer för att visa sitt
stöd för medlemmen och sitt missnöje med otrygga anställningar. 

Svartast sedan 1992
DECEMBER SER UT att bli den svartaste månaden på arbetsmarknaden
hittills sedan hösten 1992. Bara under den första veckan har nästan
5 000 personer varslats om avsked, att jämföra med nära 20 000
under hela november. Arbetare och tjänstemän inom industrin
drabbas värst. Nyligen varslade SSAB 1 300 personer om uppsäg-
ning, vilket kommer att få direkta återverkningar på gruvnäringen.
Också byggsektorn har stannat av: de projekt som redan är igång
fortsätter, men inga nysatsningar görs. Enligt Arbetsförmedlingen
senaste prognoser kan totalt 35 000 industrijobb försvinna under
2009.

Hungerstrejk mot diskriminering
DE PAKISTANIER SOM avskedats från färjan Birger Jarl (se Arbetaren
26/2008 och 48/2008) kommer att hungerstrejka från och med den
11 december. Transportarbetarsyndikatet av SAC och Registret
delade förra torsdagen ut flygblad utanför Ånedinlinjens kontor. 

Arbetarna kräver att få tillbaka sina jobb, uppehållstillstånd och
ett stopp för det nya ”etniskt diskriminerande” regelverk som gör
det dyrare för rederier att anställa utomeuropeiska arbetare. Eko-
nomiskt stöd – så kallat sjöfartsstöd – ges till rederier för att sänka
arbetsgivaravgifter, men bara om de anställda är medborgare i ett
EU-land. Syftet med regelverket är att undvika att lågavlönad
arbetskraft konkurrerar ut de som arbetar för avtalsenliga löner.

De pakistanska arbetarna betalades dock enligt kollektivavtal.
Regeländringen är därför anmäld till Diskrimineringsombuds-
mannen, DO. 

V lanserar
klimatnätverk
INFÖR FN:S klimattoppmöte i
Köpenhamn nästa år har vän-
sterpartiet bildat ett klimat-
nätverk. Syftet är att kräva ökad
klimaträttvisa i världen.

Startskottet för nätverket
var den 5 december då vänster-
partiet arrangerade ett semina-
rium i riksdagen om CDM,
som är en metod för rika länder
att minska utsläppen i fattigare
länder och på det sättet nå sina
klimatmål. De menar att EU
genom CDM flyr från sitt
ansvar.

Fortsatt låga
sköterskelöner
SJUKSKÖTERSKORNA PÅ Karolin-
ska universitetssjukhuset i Solna
har samlat ihop 1 250 namn-
underskrifter i protest mot låga
löneökningar, rapporterar LO-
tidningen. Efter att det centrala
avtalet landade på 4 procent
hoppades många på lokala för-
handlingar, men här blev det
inte mer än bottennivån.  

– Sjukhusledningen har sagt
att det blir 4 procent och kan-
ske någon promille mer, säger
Annika Gunnestad, ordförande
för Vårdförbundets sektion på
Karolinska i Solna.
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redan på 1970-talet såsom ”Rädda,
rädda, rädda vår miljö! Jorden,
skogen, håller på att dö!” 

EN AV DEMONSTRANTERNA var Stefan
Gyllenhammar, som är en av vete-
ranerna inom Miljöförbundet jor-
dens vänner och har tidigare varit
med i Göteborgs miljögrupp. I dag
sitter han i regionfullmäktige för
miljöpartiet. Han var med även
1976, när Kungstorget ockupe-
rades för att stoppa ett planerat
garage mitt i centrum.

– Klimatet är det stora hotet för
människan – en katastrof väntar
oss om vi inte agerar, sade han.

Markus Björkhed höll upp ban-
derollen ”Ajöss till det fossila sam-
hället”.

– Vi lever över våra resurser, det
är en stor överkonsumtion, sade
Markus Björkhed i tåget. 

Han kör inte bil, åker alltid kol-
lektivt, är vegetarian och försöker
dra sitt strå till stacken genom sitt
sätt att leva. 

Lina Hjort från Klimataktion
poängterade under sitt tal att det
inte räcker med att byta glöd-
lampor, det behövs gemensamma,
globala beslut. Beslut som också
efterlevs. 

– För att trycka på politikerna

åt rätt håll demonstrerar vi globalt
och samlar oss för en demonstra-
tion i Köpenhamn om ett år, sade
Hjort. 

Det mest uppskattade talet höll
Lovisa Björklund från Klimax,
som talade mot nya motorvägar
och Göteborgspolitikernas sats-
ningar.

– Besluten tas av välbärgade,
vita, medelålders män för välbär-
gade, vita, medelålders män.
Kvinnor och unga kommer att
drabbas.

SHORA ESMAILIAN

KIRSTI FORSTÉN

inrikes@arbetaren.se

Mats
Einarsson

gift lämna platsen i abonnerade
bussar.

– Det här betyder alltså att man
inte får visa sin avsky över nazisters
mordbränder mot barnfamiljer
eller demonstrera mot rasism på
ett fredligt sätt – jag är helt chock-
ad över polisens agerande, säger
Daniel Wiklund.

DET FACKELTÅG som arrangerats av
högerextrema Salemfonden avgick
vid 17.30 från Rönninge station
och samlade enligt Stockholmspo-
lisen knappt tusen personer. Det
faktiska antalet är dock oklart, då
tidningen Dagens Nyheter uppger
att polisen rapporterat om 400 del-
tagare i nazisternas marsch.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 
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Flygbladsutdelning utanför rederiet Ånedinlinjens kontor.
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