
Det senaste året har husocku-
pationer blivit vardag i Sveri-
ge. Från Umeå i norr till Malmö
i söder tar sig aktivister in i
tomma hus som väntar på att
rivas. Ockupationerna bottnar 
i en allt mer enkelriktad
bostadspolitik där bara de 
välbärgade räknas.

Den 18 december gick polisen in i
Lärje stationshus i Göteborg. Med
neddragna visir skrek polisen åt
aktivisterna och ryckte upp dem ur
sömnen. Husockupanterna togs till
polisstationen där de fick lämna
DNA-prov med motiveringen att
de var misstänkta för ett grovt brott.
Så slutade årets sista ockupation. 

Under 2008 har ett tiotal hus i
Sverige tagits i besittning. 

Malmös islamiska kulturför-
ening ockuperade i november sin
moské i Rosengård för att stoppa
en vräkning. Knappt en vecka
senare låste byggarbetare in sig i
ett hus på Gärdet i Stockholm,
som en protest när fastighetsäga-
ren vägrade att betala ut lönerna
till byggfirman DVS Entreprenad. 

Detta har varit undantagen, de
vanligaste ockupanterna är auto-
noma aktivister och bostadslösa
som reagerat på bostadssituatio-
nen och bostadspolitikens utveck-
ling. En av dem är 20-årige Johan-
nes, som varit med och ockuperat
flera hus i Göteborg och därför
inte vill avslöja sitt riktiga namn.
Han menar att det inte finns något
uttalat gemensamt mål, men där-

emot en gemensam känsla av att
det är nog.

– Jag har aldrig haft en egen
bostad. Tidigare hyrde jag ett rum
hos min mamma för 3000 kronor i
månaden, säger han. 

Aktionerna har fått mycket stöd
från allmänheten, något Johannes
inte hade räknat med från början.

– Vi har fått med oss många
som vi inte trodde skulle vara här
nu. De har insett att bara för att en
lag är skriven behöver den inte
vara rätt, säger han.

Han skulle gärna se att allmän-
heten kunde ha en direkt dialog
med politiker, och var vägen till ett
samtal med dem som bestämmer
kortare så kanske de slapp ockupe-
ra. Johannes tycker att bostadspoli-
tiken är absurd. Samtidigt som eko-
nomin krisar för att människor
tagit för många och dyra lån byggs
bostäder som vanligt folk har råd
att bo i endast om de tar lån. 

– Det behövs frizoner, ställen
som inte kostar pengar att vara på. 

DE SVENSKA husockupanterna har
kanske inte brutit mot lagen. Erik
Mägi, förhandlingssekreterare på
SAC Syndikalisterna och medlem i
vänsterjuristerna, har tittat när-
mare på juridiken kring bostäder
och fastigheter. 

När huset på Holländareplat-
sen i Gamlestan i Göteborg ocku-
perades vägrade fastighetsägaren,
Poseidon, att prata med ockupan-
terna.

– Ockupanterna tolkade det

som att Poseidon godtog att de var
där. Har fastighetsägaren samtyckt
så är det lagligt att ockupera.
Ockupanterna bildade en hyres-
rättsförening och begärde hyres-

förhandlingar med Poseidon.
De folkbokförde sig också på
adressen. Att gå in i huset och
kasta ut dem kan då vara ett hem-
fridsbrott. Men Poseidon anlitade

en egen advokatfirma, som försök-
te motbevisa att de samtyckt och
visa att det rörde sig om olaga
intrång. Trots att fastigheten varit
olåst och att anslag om tillträde
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Den svenska regeringen har
inga planer på att avbryta det
militära samarbetet med Israel,
men får kritik av Svenska
freds- och skiljedomsförening-
en som kräver striktare regler
för vapenimport och militärt
samarbete med krigförande
länder. 

– Sverige har bara ett begränsat
militärt samarbete med Israel och
detta kommer även fortsättnings-
vis att bedömas från fall till fall,
säger Sofia Krigsman som är poli-
tiskt sakkunnig på försvarsdeparte-
mentet. 

Sverige exporterar inte vapen till
Israel, som är den femte största
exportören av krigsmateriel i värl-
den, men importerar bland annat
ammunition och laserpekare till
mörkersikten. Det svenska försva-
ret har lånat ut utrustning i form av
skyddsmasker och hjälmar till den
israeliska armén och Israel har även
fått tillåtelse att göra testflygningar
över Norrbotten. Sverige har en
militärattaché vid ambassaden i Tel

Aviv och personal från det svenska
försvaret har deltagit i konferenser
hos den israeliska armén. 

REGERINGENS HÅLLNING i frågan
väcker kritik bland annat hos
Svenska freds- och skiljedomsför-
eningen.  

– Vi anser att Sverige inte bör ha

något militärt samarbete med Isra-
el, säger Rolf Lindahl, som är
ansvarig för frågor kring nedrust-
ning och vapenhandel på organisa-
tionen.  

– Vår inställning grundar sig
på Israels agerande sedan flera år
tillbaka, med de krigshandlingar
och kränkningar av mänskliga rät-

tigheter som pågår i regionen.   
Rolf Lindahl menar att det är

märkligt att Sverige stoppar
vapenexporten till Israel, men till-
låter vapenimport och militärt
samarbete. 

– Vi har krävt att man ska stop-
pa detta och införa regler för
vapenimport som liknar dem för
vapenexport, säger Rolf Lindahl.  

ANSVARIGT STATSRÅD för frågor
kring export och import är han-
delsminister Ewa Björling. Någon
översyn av vapenimporten från
Israel är inte aktuell, meddelar
handelsministerns pressekreterare
Jens Eriksson:

– Vi ansvarar främst för de
begränsningar som styr exporten,
och följer de regleringar som ställs
upp av FN och EU.

Frågan om vilka konsekvenser
Sveriges vapenimport får vad gäl-
ler finansiering av Israels försvars-
makt har inte tagits upp till diskus-
sion. 

– Sanktioner och liknande lig-
ger inte på vårt bord – vi är pri-

märt intresserade av att underlätta
för handel, säger Jens Eriksson.

Sedan attackerna mot Gaza
inleddes har protester genomförts
på flera orter i Sverige, bland
annat Göteborg, Varberg, Stock-
holm, Karlskrona och Uppsala. På
söndagen arrangerade bland annat
International Solidarity Move-
ment en demonstration i Stock-
holm, som gick från Sergels torg
till israeliska ambassaden. 

– Vi kan inte acceptera att
någon behandlas som israelerna
behandlar palestinierna – världens
regeringar är tysta, men folket
skriker i protest över hela världen,
sade Dror Feiler från Judar för
israelisk-palestinsk fred.

Liksom flera andra riktade han
även kritik mot arabstaterna och
uppmanade Egypten att ta första
steget till att upphäva blockaden
och öppna gränsen. Fler demon-
strationer planeras på olika håll i
helgen.

KRISTINA LINDQUIST 

BELLA FRANK
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Ockupation vanligare 

Fortsatt militärt samarbete med Israel

Under lördagens demonstration i Stockholm bars tre små kistor för 
att  symbolisera de barn som dödats i Gaza.

Husockupanterna har haft svårt att få kontakt med både fastighetsägare och politiker. Under ockupationen av det        
före detta behandlingshemmet i Kviberg, Göteborg, valde dock Higab att komma på besök.
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