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Vapenföretag kräver miljoner
i Malmö kräver över en miljon kronor i
skadestånd från aktivister som vid två tillfällen gick in på företagets
område i höstas. Aktionerna var arrangerade av nätverket Ofog och
syftet var, enligt gruppen, ”medborgerlig vapeninspektion”. Aktivisterna greps vid båda tillfällena efter att ha klättrat över stängsel.
– Aimpoint stämmer politiskt aktiva människor för att tysta dem.
Men vi kommer att fortsätta att göra motstånd mot detta företag
så länge de säljer vapen till länder som är involverade i krigsbrott,
säger den schweiziska aktivisten Thomas Cassee i ett pressmeddelande.
Även Saab Bofors Dynamics har krävt Ofog på 1,2 miljoner
kronor. Ersättningsanspråken kommer att behandlas i mars.

VAPENFÖRETAGET AIMPOINT

Amnesty kritiserar svensk lag
kritiserar både den förra socialdemokratiska och
den nuvarande regeringen för att inte ha presenterat ett förslag där
den svenska straff- och processlagstiftningen stämmer överens med
Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen ICC.
Enligt rapporten ”Sverige – En fristad för krigsförbrytare?” skrev
Sverige på stadgan för åtta år sedan.
Nu kräver Amnesty att Sverige bland annat kriminaliserar grova
internationella brott i svensk rätt.
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SVENSKA AMNESTY

klimatavtal ingår internationell sjöfart och flygtrafik, något som inet alls finns med i Kyotoavtalet.
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Ensamstående mammor
löper risk för ohälsa
Kvinnor som sällan hinner vila
ut och är utmattade redan när
de kommer till jobbet löper
tredubblad risk att drabbas av
fysisk ohälsa, det framgår av
ny forskning från Stockholms
universitet.

– Det är ingen fara att vara trött
när man kommer hem efter en
hård dag på jobbet, det viktiga är

XX
Ohälsa

att man är ”ﬁt for ﬁght” och känner sig utvilad när man kommer
till jobbet dagen därpå.
– Om man är utmattad redan
när dagen börjar är risken för
ohälsa i framtiden nästan tre
gånger högre, säger Ulrica von
Thiele Schwarz i ett pressmeddelande.
Hon är psykolog och har nyligen
disputerat med avhandlingen
”Health and ill health in working
women – balancing work and recovery” vid Stockholms universitet.
Studien visar att brist på inﬂytande
och höga krav på jobbet bidrar till
att kvinnor inte lyckas återhämta sig
mellan arbetspassen – ännu värre är

det att inte kunna släppa tankarna
på jobbet när man kommer hem.
En grupp som kan vittna om
särskilda svårigheter vad gäller
återhämtning, och där en bety-

”Om man är
utmattad redan
när dagen börjar
är risken för
ohälsa tre gånger
högre.”
Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog.

dande del utgörs av kvinnor, är
ensamstående föräldrar. Intresseorganisationen Sveriges Makalösa
Föräldrar menar att många ensamföräldrar känner sig ständigt otillräckliga både som arbetstagare och
som vårdnadshavare.
– Tiden räcker inte till för barnen, inte för jobbet, inte för hushållsarbetet och deﬁnitivt inte för
någon återhämtning, säger Helene
Sigfridsson som är organisationens
generalsekreterare.
– Jag läste nyss på ett av våra
nätforum om en kvinna som skrev :

”är jag förkyld eller är det bara den
vanliga utmattningen?” – det tror
jag är en väldigt vanlig känsla hos
ensamföräldrar.
I ULRICA VON Thiele
Schwarzs
avhandling presenteras olika
sätt som arbetsgivare
kan
underlätta återhämtningen hos Ulrica von
sina anställda. Thiele Schwarz.
Det
handlar
bland annat om att ta varningstecken på allvar, vara tydlig, möjliggöra för medarbetarna att se
resultatet av sitt arbete samt att
erbjuda tid för fysisk aktivitet på
arbetstid. På Sveriges Makalösa
föräldrar vill man även se politiska åtgärder.
– Vi efterlyser bland annat att
en ensamförälder som blir långvarigt sjuk ska kunna få hjälp av en
slags hemsamarit, säger Helene
Sigfridsson till Arbetaren.
– Om du blir sjuk så måste
någon ändå ta hand om dina barn
och ta dem till dagis – jag tror
verkligen inte att ett sådant stöd
skulle överutnyttjas.

KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se

Representanter från Venezuelas ambassad fick ta emot blommor.

Blommor till Venezuela
FEM REPRESENTANTER från det nybildade nätverket Gaza Solidaritet
lämnade på torsdagen över blommor till personal på Venezuelas
ambassad. Bakgrunden är att Venezuelas president Hugo Chávez
för tre veckor sedan lät utvisa den israeliska ambassadören som en
protest mot angreppet på Gaza. Chávez har också krävt att Israels
premiärminister Ehud Olmert ska ställas inför rätta.
Även den bolivianska ambassaden besöktes och ﬁck ta emot en
blombukett för att landet för två veckor sedan avbröt alla diplomatiska förbindelser med Israel.

Veolia överklagar beslut
överklagar SL:s beslut att ge företaget MTR
kontraktet för Stockholms tunnelbana. Länsrätten har godkänt
överklagan. Veolia menar i ett pressmeddelande att deras anbud låg
2,5 miljarder lägre än hos MTR och ifrågasätter om inte SL:s
utvärderingsmodell ger utrymme för godtycke. Beslutet att inte ge
Veolia fortsatt förtroende välkomnades av bland annat organisationen Diakonia, med tanke på företagets medverkan i ett spårvägsprojekt på ockuperad mark på Västbanken.

VEOLIA TRANSPORT

Föräldralediga
får missgynnas

förbudet i föräldraledighetslagen återstår att se.

AD, slog i
förra veckan fast att arbetsgivare inte behöver behandla föräldralediga på samma sätt som
övriga anställda, rapporterar
LO-tidningen.
Diskrimineringsombudsmannen, före detta JämO,
har länge propagerat för att
föräldralediga ska ha samma
förmåner som andra på arbetsplatsen, så som pensionsinbetalningar. Men AD slog
fast att pensionen ska följa
lönen. Hur dessa domar förhåller sig till missgynnande-

Separatistisk
armbrytartävling

ARBETSDOMSTOLEN,

PÅ DEN internationella kvinnodagen den 8 mars anordnas en
stor armbrytartävling för
kvinnor i Göteborg. World
Challenge, som den heter,
kommer att äga rum på Lisebergshallen. Initiativtagare
är armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson, som
sedan tidigare har sex VMguld. Enligt arrangörerna väntas ett fyrtiotal kvinnor från
över tio länder delta.

