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Trots åklagarens konstaterande
att polisen begått ett stort
antal misstag när de grep fem
minderåriga pojkar i Malmö
för drygt ett år sedan så lägger
han ner förundersökningen.
Bland annat för att det inte
går att fastställa vem som
hade befälet i samband med
händelsen.

Det var i februari förra året som
fem pojkar, 12–13 år gamla, stoppades av polis i närheten av Möllevångstorget i Malmö. Pojkarna
ställdes upp mot en vägg med
händerna ovanför sina huvuden
och blev tillsagda att inte prata.
Enligt vittnen stod pojkarna uppställda i 45 minuter. Enligt polisen i 20 minuter.
Händelsen ﬁck stor uppmärksamhet i de lokala medierna och
den blev startskottet för Merdialog.nu, en stödgrupp för unga
som varit med om polisövergrepp.
– Vi tror inte att det här är ett
isolerat fall utan har hört om liknande från andra ungdomar, framför allt invandrarungdomar, säger
Maria Dahl som var vittne till hän-

delsen och tillsammans med pappan till en av pojkarna startade
Merdialog.nu.
Lindberg konstaterar nu att polisen begick ﬂera
misstag:
G Ingripandet måste klassas som
ett gripande, något som inte är
tillåtet när de misstänkta är under
15 år, med undantag för om de
grips på bar gärning eller ﬂyende
fot.
G Pojkarna visiterades trots att
ingen ansvarig fattat något beslut
om det.
G Pojkarna beordrades att vara
tysta trots att lagen inte ger polisen rätt att inskränka yttrandefriheten.
G Polisen körde hem pojkarna
vilket motiverats med att de
befunnit sig i närheten av Möllevångstorget med många öppna
krogar. Dock krävs en betydligt
mer utsatt situation för att en
plats enligt lagen ska klassas som
farlig.
G Dagen efter händelsen rapporterade polisen till socialtjänsten att pojkarna var misstänkta
för rån, trots att misstankarna mot
ÅKLAGAREN JÖRGEN

dem redan var strukna. Det ledde
till att socialtjänsten kallade till sig
en del av barnen och deras föräldrar för utredning.
Men trots misstagen läggs alltså
åtalet ner.
– Jag kan inte peka ut vem som
har fattat besluten. Det står inte
ett dugg om detta i polisens händelserapport, säger Jörgen Lindberg. Men han är också tveksam
till om polisens tjänstefel skulle
klassas som brottsliga av en domstol.
MARIA DAHL tycker att det skickar
ut fel signaler att lägga ner åtalet.
– När pojkarna i ett sådant här
fall inte får någon upprättelse,
trots att de har fått uppbackning av
vuxna vittnen och medierna har
uppmärksammat händelsen, så kan
man fråga sig när det är lönt att
anmäla polisen. Jag trodde att nu,
när det framkommit att det ﬁnns
rasistiska tendenser inom polisen
så skulle man inte våga låta bli att
göra något åt detta. Men uppenbarligen har det inte fått några
konsekvenser alls.
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Dödläge i förhandlingar
om nytt huvudavtal
Som enda förbund inom LO
utnyttjade Byggnads möjligheten att säga upp sitt avtal inför
det tredje avtalsåret. Förbundet vill ha ett nytt byggavtal
genom att slå ihop de nuvarande anläggnings- och byggavtalen till ett gemensamt, förenklat och förbättrat avtal.

Byggnads har också fört fram krav
på bättre arbetsmiljöförhållanden i
byggbodarna – vissa har varit
utdömda sedan 1970-talet – samt
att reglerna kring underjordsarbete
och kallortstilläget ska förenklas.
– Vi vill vara klara med dessa
frågor innan den ordinarie avtalsrörelsen kommer igång 2010. Det
är annars lätt att de kommer bort i
diskussionerna om kronor och
ören, säger Byggnads ordförande
Hans Tilly till Arbetaren.
BYGGNADS KRÄVER alltså inga löneökningar. Den frågan återkommer
man till i avtalsrörelsen 2010.
Ändå har förhandlingarna, som
pågått sedan den 30 september
2008, gått mycket trögt.
– Det är egentligen förvånande,
eftersom våra förslag egentligen

serligen med på medinte innebär några kostling, men påpekar att
nadsökningar för arbetsgidet avtal som under
varna, säger Hans Tilly.
hot om strejk ”tvingArbetsgivarparten vill ha
ades på” arbetsgivarna
fredsplikt fram till 2010,
2007, medför minmedan facket säger att de
skade produktionsförvill ha kvar den press som
hållanden och försämdet innebär när avtalet upprade möjligheter att
hör från och med 1 april Hans Tilly.
hävda sig i den internaoch det är arbetsgivarsidan
tionella konkurrensen.
som nu utnyttjar detta för
Därför gjorde arbetsgiytterligare påtryckningar.
varna klart tidigt för
I en skrivelse, daterad till
Byggnads att ”arbetsgii början av februari, uppmavarna inte är beredda
nade Sveriges Byggnadsinatt frivilligt teckna nya
dustrier sina medlemsföreavtal med ännu sämre
tag att inte betala ut den
villkor än de som nu
tidigare
överenskomna
gäller”.
löneökningen med 3,40 Bo Antoni.
Bo Antoni, vd för
kronor från 1 april.
Sveriges Byggindustrier uttalade
– Det betraktar vi som en
sig i samband med detta:
stridsåtgärd och därför begärde vi
– Om medlarna inte lyckas i sitt
medling, säger Hans Tilly.
svåra uppdrag är problemet åter i
Medlingarna inleddes den 17
Byggnads knä. De har sagt upp
februari utan något genombrott.
avtalen och de vet vad som krävs
Hans Tilly är inte orolig, utan
om de vill träffa en frivillig överutgår från att situationen kommer
enskommelse med arbetsgivarna.
att lösa sig.
I veckan kommer Byggnads att
FRÅN ARBETSGIVARHÅLL har dock
återigen träffa medlarna.
attityden varit påfallande kärv.
HANS FALK
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Sveriges Byggindustrier gick vis-

från aktionsgruppen Klimax som stått åtalade för att
ha tagit sig in på Bromma ﬂygplats i april 2007 dömdes på tisdagen
för grovt olaga intrång. Som domskäl anförs bland annat att
intrånget utgjorde en fara för ﬂygsäkerheten samt att de tilltalade
har gjort sig skyldiga till skadegörelse.
– Rätten har gått helt på åklagarens linje och jag anser att man
gjort en felaktig bevisvärdering eftersom aktionen uppenbart inte
innebar någon fara för säkerheten, säger Simon Andersson som är
en av de jurister som företrätt de åtalade.
Syftet med aktionen mot ﬂygplatsen var att uppmärksamma inrikesﬂygets klimatförstörande konsekvenser och försvaret åberopade i
rätten att handlingen, med tanke på detta, ska ha genomförts i nöd.
Tingsrätten slår dock fast att enskilda personer bara har rätt att
göra en sådan avvägning av intressen om det föreligger ”akut fara”,
vilket det inte anses ha gjort i det här fallet.
Påföljden är villkorlig dom och dagsböter för de nio åtalade som
ännu inte har fattat beslut om överklagan.
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Ännu ett åtal mot
polisen läggs ned

Fällda för grovt olaga intrång

Tom Hurndal och Rachel Corries minnesfoton i Stockholm.

Minnesstund för aktivister
uppmärksammade International Solidarity Movement,
ISM, aktivisten Rachel Corries dödsdag, som den 16 mars 2003
dödades i Gaza, av en israelisk bulldozer. Minnesstunden hölls på
Medborgarplatsen i Stockholm och även i Malmö.
– Vi mindes Tom Hurndal, ännu en ISM-aktivist som mördades
av israeliska soldater, liksom Tristan Andersson som alldeles nyligen
sköts i huvudet av en israelisk tårgasgranat och skadades allvarligt,
säger Siri Jonsson från ISM-Stockholm.
Samma dag samlades aktivisterna utanför den israeliska ambassaden för att protestera mot beskjutningen av Tristan Anderson.
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Tre frågor till…
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Elisabeth Trotzig, nyinrättad Reklamombudsman,
RO, som ska hantera en utveckling där rekordmycket reklam fälls för sexism.

Ökar den sexistiska
reklamen?
– Nivån är relativt konstant,
men den mediala bevakningen
har blivit mycket större. Detta i
kombination med allmän fokus
på könsdiskriminering och
förra årets lagförslag om förbud
har fört upp frågan på agendan,
vilket har lett till en ökad benägenhet att anmäla.
Hur bör den sexistiska
reklamen bemötas?

– Var och en borde anmäla,
det är jätteviktigt, men RO
kommer också att agera på eget
initiativ – även om det här är
ett egenåtgärdssystem utan
andra sanktionsmöjligheter än
att vi publicerar våra uttalanden.
– När vi hör av oss till
annonsören brukar den första
reaktionen vara ”Oj, det var
inte meningen…”. Om de vid-

håller att inslaget är nödvändigt
för att varan eller tjänsten ska
exponeras på rätt sätt kan vi gå
vidare till prövning i RO:s
nämnd.
Är inrättandet av RO ett sätt
att undvika lagstiftning på
området?

– Ja, det är det nog också.
Men framför allt är det en konsekvens av den enorma utveckling som skett på mediemarknaden. När Etiska rådet mot
könsdiskriminerande reklam
inrättades för 20 år sedan var
annonsmarknaden en bråkdel
av vad den är i dag. Nu tillsätts
resurser till fyra heltidstjänster
som ﬁnansieras av näringslivet
genom att annonsörerna betalar
en procentsats av sina medieinvesteringar.
KRISTINA LINDQUIST

