
Sko träffade ambassadör
UNDER ETT MÖTE på Stockholms universitet i onsdags, arrangerad av
Utrikespolitiska föreningen, kastades en sko, två böcker och ett block
på den inbjudne gästen: Israels ambassadör i Sverige Benny Dagan.

En kvart in i föreläsningen kastade en kvinna en sko på ambas-
sadören och ropade ”Ni är mördare.” Den röda skon träffade
ambassadören i magen och några sekunder senare kastades två
böcker och ett block av en man som ropade ”Intifadan visar vägen”.
Polis och säkerhetspolis omhändertog kvinnan och mannen som
misstänks för misshandel, alternativt försök till misshandel, och för
störande av allmän sammankomst. 

En representant från Utrikespolitiska föreningen sade under
föredraget att de haft kontakt med ambassadören länge:

– Vi vet allt som har hänt i Gaza, men vi har haft kontakt med
ambassadören länge och valde att anordna detta möte i alla fall.

Dagen efter anordnades protester på Linköpings universitet där
ambassadören var inbjuden att tala. 

Lönehöjning för kokerskor
16 KOKERSKOR I VALLENTUNA KOMMUN har fått en löneökning, rappor-
terar LO-tidningen. Löneökningen kom när kommunen gick
igenom anställdas löner och insåg att kokerskorna tjänade mindre
än vaktmästarna, fastän de två yrkena anses likvärdiga vad gäller
kompetensnivå och ansvar. 

– Det är väl inte så att man direkt åker på extra semester för
pengarna, men vårt jobb är slitsamt så en högre lön är alltid väl-
kommen, säger kokerskan Carina Arksand till LO-tidningen.

FP: Hög prioritet på mordbrand
FOLKPARTISTISKA BORGARRÅDET i Stockholm, Madeleine Sjöstedt, krä-
ver i en skrivelse till länspolismästaren att utredningen om branden
mot kulturhuset Cyklopen får högsta prioritet, rapporterar DN.

Än finns det inga misstänkta för att ha anlagt branden som för-
störde Cyklopen helt och hållet den 29 november förra året. Men
enligt polisen fortsätter utredningen.

Nordiska fack siktar på EU-val
NORDENS FACKLIGA SAMORGANISATION, NFS, har enats om en platt-
form inför EU-valet den 7 juni. Där påpekas att de så kallade
Laval-, Rüffert- och Vikingdomarna inneburit att de fackliga rättig-
heterna beskurits och att EG-domstolens roll och arbetsformer
därför måste diskuteras. Vidare efterlyses ett socialt protokoll, där
de fackliga organisationernas rätt att försvara löntagarnas intressen,
även med hjälp av stridsåtgärder, garanteras.

NFS består av femton fackliga centralorganisationer i Norden,
inklusive Grönland, med sammanlagt 9 miljoner medlemmar.
Svenska LO, TCO och Saco är medlemmar i samorganisationen. 

Lönestopp för Byggnads 
Fackförbundet Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, befin-

ner sig i låst läge, skriver LO-tidningen. Mot bakgrund av att
Byggnads i höstas sade upp det tredje avtalsåret, i syfte att förtydli-
ga avtalet, har BI har uppmanat sina medlemsföretag att inte betala
ut några löneökningar. 

– Vi markerade särskilt i uppsägningen att vi inte tänkte begära
ytterligare löneökningar utan att överenskommelsen skulle löpa
vidare på den punkten, säger Byggnads avtalssekreterare Gunnar
Ericsson till LO-tidningen. 

Facket ser arbetsgivarens uppmaning som en stridsåtgärd, något
som BI betraktar som ”obegripligt”. 

Björn Söderberg-
domen stulen
DAGEN INNAN julafton förra året
upptäckte arkivarie på Stock-
holms tingsrätt att orginaldo-
men för mordet på syndikalis-
ten Björn Söderberg var utrivet
ur domboken. Även förunder-
sökningen är försvunnen och i
dess ställe fanns en bunt blanka
ark. Händelsen har polisan-
mälts, men än så länge finns
inga misstänkta.

Akterna, som finns både hos
polisen och Svea hovrätt, håller
på att rekonstrueras, uppger
Sveriges radio. 

A-kasseregler
hotar brandkår
TILL FÖLJD AV nya regler kring a-
kassan riskerar landets deltids-
brandkårer att förlora personal,
rapporterar Sveriges Radio.
Många som jobbar deltid som
brandmän har sina ordinarie
arbeten inom industrin, och
den senaste tidens varsel kan nu
komma att märkas på brandkå-
rerna. Detta eftersom de nya a-
kassereglerna gör att deltidsan-
ställda inom till exempel brand-
försvaret efter 75 dagar kan få
sänkt a-kassa om de inte väljer
att säga upp sig. 
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Att stävja mansdominansen på
högskolans högre nivåer och
kvinnodominansen på de lägre,
det blir uppgiften för den jäm-
ställdhetsdelegation som rege-
ringen i måndags tillsatte. 

I fokus för den delegation för jäm-
ställdhet i högskolan som rege-
ringen tillsatte i måndags står det
dubbla jämställdhetsproblem som
högskolan brottas med – där ande-
len manliga studenter minskar
samtidigt som kvinnorna har svårt
att nå högre akademiska befatt-
ningar. 

– Det är en väldigt paradoxal
situation vi verkar under, säger
Inga-Lena Tofte som är jämställd-
hetssamordnare på Stockholm
Universitet. 

Enligt direktivet ska delegatio-
nen ”uppmärksamma och motver-
ka könsbundna utbildningsval” till
högskolan samt ”skillnader mellan

kvinnor och män vad
avser studietakt, avhopp
och benägenhet att
avlägga examen”. Upp-
draget, som ska redovi-
sas år 2011, ska föreslå
åtgärder och fördela
pengar till insatser som
visat sig vara fram-
gångsrika eller som kan
ge nya kunskaper om
hur man kan förbättra
jämställdheten.

INGA-LENA TOFTE hoppas att delega-
tionens arbete ska leda till en
utjämning, framför allt när det gäl-
ler könsbalansen på högre tjänster
på landets högskolor och univer-
sitet. 

– Vi har kanske slagit oss till ro
inom universitetet och inte jobbat
tillräckligt aktivt för att uppnå jäm-
ställdhet på det här området – det
gäller att hela tiden stötta kvinnor
och bereda dem möjligheter. 

På högskolans grundnivå är i
stället kvinnodominansen stark
och växande, med mindre än 40
procent manliga studenter. 

– Det är en märklig tendens

som går igen i hela väst-
världen – att unga män
inte söker sig till högre
studier, säger Inga-Lena
Tofte till Arbetaren.  

KRISTINA PERSDOTTER är
utbildningspolitisk utre-
dare på TCO och välkom-
nar även hon satsningen
på jämställdhet i högsko-
lan. Persdotter vill upp-
märksamma hur köns-
bundna val till gymnasium

och högskola lägger grunden för
en könssegregerad arbetsmarknad
och även bidrar till ojämställda
löner. Dessutom påpekar hon att
kvinnor, som lyckas bättre än män
i utbildningssystemet, inte är de
som lyckas bäst vad gäller löneni-
våer. 

– DELEGATIONEN HAR alltså den svåra
balansgången att förbättra mäns
tillgång till högskolan utan att
försämra kvinnors redan sämre
möjligheter på arbetsmarknaden,
säger Kristina Persdotter. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Studenters avhopp utreds

AB presschef Mårten Wikforss.
I detta läge väljer alltså Volvos

styrelse att dela ut fyra miljarder
till sina aktieägare. På frågan om
inte det kan vara utmanande svarar
Mårten Wikforss:

– Det är inte konstigt att den
frågan kommer upp. Men det är
ägarna som bestämmer och de
måste få en rimlig avkastning på
sitt kapital. I år får de en tredjedel
av vad de fick förra året.

BESLUTET FATTADES av en enig sty-
relse, det vill säga även av IF
Metalls representant Olle Lud-
vigsson:

– Det är riktigt att vi inte har
reserverat oss, säger han. Mer än

så kan jag inte kommentera efter-
som det handlar om interna dis-
kussioner i styrelsen.

Han säger sig vara förhindrad
att berätta om sina motiv eller hur
han resonerat.

– Nej, det kan jag som sagt inte
kommentera, säger Olle Ludvigs-
son.

IF Metall-klubben på Volvo
Lastvagnar i Umeå betecknar Vol-
vos beslut om aktieutdelning som
en ”provokation”. Klubbens vice
ordförande Jan-Olov Carlsson
menar att Olle Ludvigssons ställ-
ningstagande är mycket märkligt
mot bakgrund av alla varsel och
uppsägningar.

– Jag kan inte för mitt liv begri-
pa det. Det kommer att bli en
intern debatt om det här. Det är
flera klubbar som har reagerat. 

– Vi anser att Volvos agerande
är hårresande och upprörande.
Hela tiden har vi fått höra att det
inte finns några pengar. Och nu
finns det plötsligt fyra miljarder,
minst. Vi är skakade och besvikna
på det sätt som Volvo väljer att
markera att man är lojal mot sina
aktieägare och inte mot sina
anställda.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

 av IF Metall

� Metallklubben vid Volvo Last-
vagnar i Umeå ger i sitt uttalande
”Aktieutdelningen – en provoka-
tion” några exempel på vad fyra
miljarder skulle kunna användas till
i stället aktieutdelning: 

• Alla 7 600 varslade skulle kunna få
ett ordentligt kompetensutvecklings-
program och behålla sin anställning i
ett år framåt – och då skulle det
ändå bli en miljard över. 

• Pengarna skulle räcka till en halv
miljon i avgångsvederlag för alla som
varslats.

• Samtliga anställda över 60 år
skulle kunna erbjudas avgångs-
pension och få en lugn avslutning
på arbetslivet.

• Ett annat förslag är att förkorta
arbetstiden och därmed dela på
jobben.

Fyra miljarder räcker till...Fakta

Olle Ludvigsson, IF Metalls
representant i styrelsen.

”Det är ägarna som
bestämmer och de
måste få en rimlig
avkastning på sitt
kapital.”

XX
Högre utbildning

Kristina
Persdotter
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