
match utan publik Sveriges permafrost försvinner
I DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGENS spår tinar permafrosten på det norra
halvklotet upp. I Sverige visar en avhandling av Margareta Johans-
son vid Lunds Universitet att den permafrost som finns i de nord-
ligaste delarna av Sverige är på väg att försvinna.

När permafrosten tinar blir marken instabil och kan kollapsa.
Det kan också innebära ökade utsläpp av koldioxid och metangas
från marken.

Att permafrosten tinar beror dels på att temperaturen stiger,
men också att vintrarna har blivit mer snörika vilket skapar ökad
rörelse i grundvattnet och snabbar på tiningen.

Blockader mot Stockholmskafé
STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSYNDIKAT av SAC Syndikalis-
terna har inlett en serie blockader mot kaféet Piccolina i centrala
Stockholm. Bakgrunden är att en servitris på kaféet har blivit upp-
sagd, enligt syndikatet för att hon vid ett tillfälle mådde dåligt och
lämnade sitt jobb för att söka läkarvård, något som ägaren inte ville
tillåta.

I tre månader har syndikatet försökt få kaféets ägare att för-
handla.

– Nu kommer vi köra blockader för att få dem att förhandla.
Det är det enda vi vill just nu, säger Ruben Tastas-Duque som är en
av de syndikalister som är engagerade i fallet.

I måndags deltog omkring tio personer i den andra blockaden
utanför kaféet. Polisen som snabbt var på plats meddelade att
blockaden kunde fortgå om den tillät att folk kunde komma och gå
till kaféet.

DAVID JONSTAD

Uppsägningar verkställs
SJU AV TIO VARSLADE blir till slut uppsagda visar ny preliminär statis-
tik från fackföreningen Unionen. Osäkerheten i siffrorna är dock
stor, säger Unionens presschef Louise Gerdemo Holmgren till TT.
Men resultatet stöds av tidigare undersökningar som visat att de
verkställda uppsägningarna blir högre i kristider. 

Fackens medlemmar ökar igen
FACKFÖRBUNDET SACOS medlemsantal ökar. Under 2008 fick Saco
8 243 nya medlemmar vilket är en ökning på 1,4 procent. Alla
Sacoförbund utom Officersförbundet och Sveriges Reservofficers-
förbund ökar, anger förbundets ordförande Anna Ekström till DN.
2007 var det sämsta året för facken i Sverige, då LO, Saco och
TCO tappade medlemmar. Totalt tappade LO tappade 4 procent
och TCO 2 procent av sina medlemmar. Men nu tycks trenden ha
vänt. Vid årsskiftet hade LO 1 610 688 medlemmar, Saco 588 117
medlemmar och TCO 957 933 medlemmar. 
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För fjärde året i rad ökar
Arbetaren sin upplaga och är
numera störst av landets
vänstertidningar. Dessa når
tillsammans över 30 000
prenumeranter i veckan.

Tidningsstatistiks siffror för 2008
års tidningsupplagor visar en sjun-
kande trend, men för veckotidning-
ar med vänsterprägel går totalupp-
lagan tvärtemot uppåt. Inte på
grund av stigande upplagor, bara
Arbetaren och Göteborgs Fria Tid-
ningar ökar, men för att antalet tit-
lar har blivit fler. Under det senaste
halvåret har det dessutom, utanför
TS-statistiken, tillkommit ytterli-
gare fyra titlar. Arbetaren Zenit ges
som bekant ut sedan i januari.
Utöver den har även de lokala vän-
stertidningarna ETC Örebro,
ETC Stockholm och Efter Arbetet
i Malmö sett dagens ljus.

ARBETAREN, SOM fortsätter de senas-
te årens uppgång, kan titulera sig
störst i klassen. Något som chefre-
daktör Rebecka Bohlin förklarar
med att tidningen haft en period
av positiv utveckling, där redaktio-
nen satsat på att göra om tidning-

en till både form och innehåll.
– Ett skäl till det är att vi har en

stark ägare i ryggen som tillåtit
tidningen att gå med underskott
och gjort att vi har kunnat göra en
tidning med kvalitet.

Rebecka Bohlin förklarar också
Arbetarens tätposition med att tid-
ningen ligger i framkant i viktiga
frågor. Nu senast i klimatfrågan.
Arbetaren var också tidigt ute med
att könsbalansera sin redaktion.

Att antalet vänstertidningen blir
fler beror delvis på förändrade

presstödsregler vilka gjort att nivån
för att få presstöd har sänkts till
1 500 exemplar. Rebecka Bohlin
menar dock att detta inte har lett
till att konkurrensen har hårdnat. 

– Det är snarare ett mått på att
intresset för vänstertidningar ökar.
Folk tycker om att läsa flera vän-
stertidningar eller växla mellan
dem. Det är bra för mångfalden
och det är kul att fler tidningar får
en lokal prägel.

DAVID JONSTAD

david.jonstad@arbetaren.se

Störst bland vänstertidningar
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– Vi kan varken säga ja eller
nej på om det blir så, men nor-
malt sett brukar israelerna
komma med en sådan förfrågan
inför landslagsmatcher och den
här matchen är att betrakta som

ett högriskevenemang, säger
Henrik Qvist.

En uppfattning som delas av
nätverket Stoppa matchen.

– Om de kommer hit och verk-
ligen är beväpnade vet vi inte, och
kommer säkert inte heller få veta,
förrän vi ser det med egna ögon.
Men israeliska landslag har nästan
alltid med sig egen säkerhetsper-
sonal. Senaste exemplet i Malmö
är för ett par år sedan då Maccabi
Haifa mötte Malmö FF i fotboll. 

Riskerna har gjort att Malmös
fritidsnämnd beslutat att matchen
får spelas för nästan tomma läk-
tare, helt utan betalande publik.
Nätverket vill att matchen stoppas
helt, men inte till vilket pris som
helst. I förra veckan bröt Stoppa
matchen med autonoma gruppe-
ringar inom nätverket ”Ett annat
krig är möjligt”. Detta eftersom de
inte kunde komma överrens om att
icke-våld ska råda under protes-
terna.

Kommunalrådet i Malmö,

Ilmar Reepalu, har i en intervju
till Sydsvenska Dagbladet sagt att
Malmö måste genomföra sitt åta-
gande som värd för matchen,
men att han personligen helst
inte skulle vilja att matchen spe-
lades överhuvudtaget med tanke
på Israels krigsföring. Uttalandet
har upprört flera borgerliga
politiker och opinionsbildare.
”Stoppa rasistmarschen” skrev
exempelvis Skånska Dagbladets
ledarsida i fredags och menade
att det var antisemitiskt att vilja
hindra just judiska spelare att
spela i Sverige.

MADELEINE SJÖSTEDT, folkpartistiskt
idrottsborgarråd i Stockholm, har
också under helgen, utan fram-
gång, försökt få matchen flyttad
till huvudstaden.

– Det var bara ett spel för galle-
rierna från israelvänliga Folkparti-
et. Tennisförbundet sade redan för
en månad sedan att det förutom
Malmö bara är Helsingborg och
Göteborg som skulle klara av ett
sådant här evenemang. Om vi inte
lyckas stoppa matchen så kommer
den spelas i Malmö och ingen
annanstans, säger Dennis Anders-
son.

– Och vi kommer vara flera
tusen som kommer att föra ett
jäkla liv med slagord och sång
under matchen, bara något sten-
kast från tennishallen.

STEFAN BERGMARK

inrikes@arbetaren.se

    när Sverige möter Israel i Davis Cup.

”Vi kommer vara
flera tusen som
kommer att föra
ett jäkla liv med
slagord och sång
under matchen.”
Dennis Andersson, Stoppa matchen
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– Vi vet inget alls om det, det
finns ingen sådan statistik. Det
bygger på spekulationer och
rykten. Däremot vet vi att det
stora flertalet aborter görs
tidigt, då man ännu inte kan
avgöra fostrets kön. Vi har fri
abort i Sverige upp till vecka
18. Att vi har fri abort innebär
att vårdpersonalen inte får fråga
kvinnan om skälen till aborten.
Vår lagstiftning bygger på att
kvinnan själv bäst kan avgöra
om hon ska göra en abort – det
är hennes beslut. Kvinnor gör
abort av många olika skäl.

Vad kan det bero på att frågan
kommer upp?

– Jag kan förstå människors

oro om det skulle vara sant att
det förekommer. Det skulle i så
fall handla om att flickor anses
mindre värda. Det finns en
ojämställdhet mellan könen i
Sverige och det är relevant att
diskutera varför kvinnor inte
tillmäts samma värde som män.
Men det finns inga skäl att
ändra abortlagstiftningen som
vi har bred politisk uppslutning
bakom. 

Bör blivande föräldrar ha rätt
att få veta kön på fostret?

– Generellt tycker jag att en
patient ska ha rätt till den
information som finns. 

ÅSA CARLMAN

inrikes@arbetaren.se

Lena Lennerhed, ordförande för Riksförbundet
för sexuell upplysning, RFSU, apropå debatten
om att det förekommit att flickfoster aborteras.

Är flickaborter ett problem
i Sverige?

Tre frågor till…
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