
Blockad mot sämre arbetsmiljö
SEGELTORPS SYNDIKALISTISKA postsektion har gått ut i blockad i pro-
test mot de nya regler som innebär att de ska tvingas lasta upp till 2
meter stora paket i lastbilarna. Tidigare maxgräns var 1,7 meter. 

De nya reglerna innebär, menar sektionen, en rejäl försämring
av arbetsmiljön, både på grund av påfrestningen att lasta paketen
över axelhöjd och på grund av rasrisken. Den pall de har fått som
hjälpmedel för denna nya uppgift står dessutom på hjul och är
instabil, hävdar de.

– Vi fortsätter blockaden tills de gamla reglerna återställts. Vi
hoppas att ledningen ska förhandla med oss. Hittills har de bara
antytt att det kan bli böter eller fängelse om vi fortsätter vår block-
ad. Men vi har ingen fredsplikt, så det är en helt laglig stridsåtgärd,
säger Rasmus Enerud, medlem i sektionen. 

HANS FALK

LS lämnar SAC
SÖDER OM ÅSENS LS av SAC i Skåne beslutade på sitt trettonde års-
möte att lämna den syndikalistiska centralorganisationen SAC från
den 1 februari.

– Huvudskälen är att vi inte längre känner oss hemma i organi-
sationen och med de kampmetoder och interna konflikter som 
präglat SAC under senare år. Vi vill hellre jobba från ett gräsrots-
perspektiv för den hållbara lokalbaserade syndikalistiska värld vi
strävar efter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med fria 
syndikalister, säger Teresia Ställborn från Söder om Åsens LS 
till Arbetaren.

EU-kampanj för lika lön
KVINNORNA I EU tjänar i genom-
snitt 17,4 procent mindre än
män. Därför startade EU-
kommissionen i förra veckan
en kampanj för att minska
löneskillnaderna mellan
kvinnor och män. Den största
förklaringen till lönegapet är
att lönerna är så låga i kvinno-
dominerade sektorer. Löne-
skillnaderna mellan kvinnor
och män som utför exakt lika
arbete och har samma utbild-
ning och erfarenhet har däremot minskat betydligt. 

Protest mot urskogsavverkning
25 AKTIVISTER från Greenpeace hängde i fredags upp en 220 kvadrat-
meter stor banderoll på Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors, i
protest mot skogsbolagets ”ansvarslösa köp” av virke från avverkade
finska urskogar. Den 300 år gamla skogen har avverkats för att bli
pappersmassa.

Endast 5 procent av den orörda urskogen finns kvar i Finland.
Landet har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald
som innebär att senast 2010 skydda vidsträckta orörda skogar.
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– Det blir billigare för skattebe-
talarna, både på grund av de
lägre kostnaderna för spärrvak-
ter och på grund av minskad
kötid. 

Riskerar det inte att leda till
färre betalande?

– Undersökningar från
bland annat Oslo och Berlin
som nyligen infört öppen
spärrlinje visar att folk inte
plankar mer om man tar bort
spärrarna. Alla kommer inte att
betala, men det jämnar ut sig
genom alla besparingar som
görs. 

– Det vi vet är att höga 
priser ger fler plankare. 

Har ni avskrivit målet om gratis
kollektivtrafik?

– Vi ser den här kampanjen
som ett delmål på vägen mot
avgiftsfri skattefinansierad kol-
lektivtrafik. Det är en feminis-
tisk klimatfråga. Det är kvinnor
som åker kollektivt, av ekono-
miska skäl, och det är bättre för
klimatet. De som inte vill beta-
la skatt till kollektivtrafiken är
män som vill ha rätt att sitta
ensamma i sina bilar. 

ÅSA CARLMAN

Anna Naima Nygård på planka.nu, som släppt
en rapport om och startat en kampanj för öppna
spärrlinjer i Stockholms lokaltrafik.

Varför vill ni ha 
en öppen spärrlinje?

Tre frågor till…

EU:s kvinnor tjänar fortfarande
mindre än männen.
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Den stenkastning som ägde
rum mot polisen under Stoppa
matchen-demonstrationen i
Malmö fick stor medial upp-
märksamhet. 

Men Ann-Sofie Jakobsson,
arrangör  och ordförande för
Vänsterpartiet i Malmös södra
innerstad, vill ändå samman-
fatta helgens protester som en
stor seger.

– Vi vill få fram tre budskap. Till
palestinierna: Vi stödjer er kamp
för frihet och rättvisa och en egen
stat! Till israelerna: Vi accepterar
inte er ockupationspolitik! Vi krä-
ver att ni rättar er efter internatio-
nella rättsregler! Till idrottsrö-
relsen: Vi kräver att ni följer era
egna ideal om jämlika idrottsmöj-
ligheter för alla.

Så förklarade Per Gahrton,
ordförande för Palstinagrupperna i
Sverige, demonstrationens syfte
innan avmarschen mot Baltiska
hallen där matchen ägde rum.

Vänsterpartiets ordförande
Lars Ohly fanns också bland
talarna på Stortorget: 

– Vi demokrater måste protes-
tera mot alla försök att normalise-
ra förhållandena med ockupations-
makten Israel, sade han.

VID ETT TILLFÄLLE lösgjorde sig mas-
kerade demonstranter från folk-
massan och attackerade polisen
med gatstenar och slangbomber.
Många av de övriga demonstran-
terna skanderade då:

– Kom tillbaka, kom tillbaka!
Kravallsituationen lugnade  sig

dock snart. I stället tog en katt och
råtta-lek vid när stenkastare gjorde
mindre attacker för att sedan
gömma sig i folkmassan där civil-
klädda poliser snabbt försökte
identifiera och gripa dem. 

Senare uppstod även ett visst
handgemäng mellan några de-
monstranter som med våld ville ta
sig in i Baltiska hallen och några av
de som önskade en stillsammare

avslutning med musikuppträdan-
den.

SSU:s ordförande Jytte Gute-
land, enda kvinnliga talare vid
avslutningen av demon-
strationen, valde i stället
att lämna platsen när
oroligheterna utbröt. 

I måndags skrev hon
på Svenska Dagbladets
ledarsida att den demo-
kratiska vänstern måste
”ta i hand på att inte
släppa in Afa eller andra
våldsverkare i demon-
strationstågen”.

– Jag tror det är helt fel
väg att gå, replikerar Ann-Sofie
Jakobsson som ingick i ledningen
för ”Nätverket mot Israels krig
och ockupation”. 

– Dialog och överrenskom-
melser är bättre än splittring. De
autonoma grupperna valde att inte
vara med i nätverket. Hade de
dessutom inte fått gå med i tåget är
risken att det blivit betydligt mer
våld än vad det nu blev. I den breda
vänstern i Malmö finns en positiv
atmosfär där vi hyser respekt för
varandra. Det är något att bygga
vidare på.

Ett hundratal demonstranter
omhändertogs av polisen varav ett
fåtal kan räkna med rättsliga efter-
spel. Demonstrationsledningen
möttes även av kritik från vissa akti-
vister på grund av att inget gjordes
för att ”stoppa matchen” på riktigt.

Under fredagen, då matcherna
startade, arrangerades ingen sam-
lande protest. Dock genomförde
International solidarity movement,

ISM, en egen mindre
blockad. Ann-Sofie Jak-
obsson tycker ändå att
arrangörerna gjorde det
bästa av situationen med
tanke på den korta förbe-
redelsetiden.
– Det är klart att vi exem-
pelvis kunde ha försökt
oss på en blockad av Bal-
tiska hallen under freda-
gen, som ISM. Men mat-

chen fick ju spelas utan
publik så även om den inte stop-
pades så blev det nog samma opi-
nionsbildande effekt. 

– Själva parollen ”Stoppa mat-
chen” såg jag mest som en histo-
risk referens till Davis cup-protes-
terna i Båstad 1968 och 1975, mot
apartheidregimen Rhodesia och
Pinochets Chile.  

TOTALT SAMLADE manifestationerna
vid Davis cup-mötet omkring
7 000 deltagare. Det var alltså
något färre än de 10 000 som
arrangörerna hade hoppats på.

– Vi kan vara stolta. Sverige,
med Malmö i spetsen, framstår i
dag som drivande i kraven på en
bojkott av Israel, sammanfattar
Ann-Sofie Jakobsson. 

STEFAN BERGMARK

inrikes@arbetaren.se

”Stoppa matchen
var en seger”

son från föreningen Klimat-
aktion.

De tilltalade ägnade mycket tid
åt att motivera varför de hade
genomfört aktionen. 

– Den globala uppvärmningen
är det största hot som mänsklighe-
ten någonsin stått inför och flyget
är den källa till mänskliga växthus-
gaser som växer snabbast. 

– Att göra inrikesresor med
flyg är det mest klimatförstörande
ressätt som finns och Bromma
flygplats är navet i det svenska

inrikesflyget, sade en av de åtalade
under förhöret.  

Åklagaren uppehöll sig å sin
sida långa stunder kring en upp-
hittad och beslagtagen bultsax som
hon hävdar har använts för att
klippa upp taggtråd i samband
med intrånget, något de åtalade
förnekar. 

FÖREKOMSTEN AV SÅDAN skadegö-
relse skulle nämligen innebära att
brottet betecknas som grovt och
påverka straffvärdet. Som vittnen

kallades säkerhetschefen på Brom-
ma flygplats samt två poliser som
tjänstgjorde i samband med aktio-
nen. Säkerhetschefen hävdade att
de åtalade kunde ha utgjort en fara
genom sitt agerande under aktio-
nen, vilket poliserna dock inte höll
med om då aktivisterna inte ställt
sig i vägen för några flygplan.

Dom kommer att meddelas
den 17 mars och åklagaren yrkar
på villkorlig dom och böter. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

FRIHETEN FÖR ISRAELISKA idrottare
sker på bekostnad av palestinier
som förnekas rätten att delta i
idrottsevenemang. Det hävdar
Palestinagrupperna i rapporten
Idrott under ockupationen.

I den ges flera exempel på hur
Israel använt idrotten i PR-
sammanhang. När Israel deltog i
Europamästerskapen i friidrott i
Göteborg 2006 liknar rapporten

presskonferensen vid ”ett PR-
jippo för ockupationen”. 

RAPPORTENS SLUTSATS är att israelis-
ka idrottsförbundet bör utestängas
från internationella tävlingar så
länge ockupationen pågår, men att
enskilda förbund som tar avstånd
från ockupationen bör vara väl-
komna att delta.

REBECKA BOHLIN

Idrott på palestinsk bekostnad

Ann-Sofie
Jakobsson.
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