
EU-projekt gör kineser hemlösa
TUSENTALS MÄNNISKOR i Kina tvingas lämna sina hem på grund av
svenska klimatprojekt som genomförs inom ramen för Kyotoproto-
kollet. I stället för att minska utsläppen på hemmaplan ger Kyoto-
protokollet länder möjlighet, att mot finansiering av så kallade
CDM-projekt, tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som görs i
utvecklingsländer. 

En granskning av Sveriges Radios vetenskapsredaktion visar att
ett enskilt svenskt CDM-projekt i form av ett vattenkraftverk i Kina
tvingat nära fyra tusen personer från sina hem. Det svenska företa-
get Tricorona som bygger detta kraftverk hävdar att 100 procent av
de drabbade är nöjda med den kompensation de fått vilket är cirka
600 kronor per år under 20 års tid. Undersökningen gjordes dock
med kinesisk polis närvarande vid frågetillfället.

Postarbetare vann strid
POSTARBETARUNIONEN,som organiserar postarbetare på bland annat
Posten på Östermalm i Stockholm har efter förhandlingar med
arbetsgivare fått igenom alla sina lönekrav. 

Den 10 december lade Postarbetarunionen ett strejkvarsel fram
till den 19 december för sina 14 medlemmar och två dagar senare
svarade arbetsgivaren med att varsla om lockout den 24–28 decem-
ber. Efter att parterna komma överens ställdes stridsåtgärderna in.

– Det var en strid om hundralappar, men vi kände oss tvungna
att markera, särskilt som Posten gått med miljardvinster de senaste
åren. Men vi är nöjda nu, och våra medlemmar också, eftersom vi
fick merparten av vad vi krävde, säger Lars Hammarberg från 
Postarbetarunionen. 

Postarbetarunionen bildades på hösten 2006 av tidigare med-
lemmar i SAC Syndikalisterna och Seko.

HANS FALK

Ingen förmedling
för akademiker
ARBETSFÖRMEDLINGEN för akade-
miker lades ned vid årsskiftet.
De två privata företag, Manpo-
wer och Salus Ansvar som ägt
och drivit förmedlingen sedan
starten 2007, meddelar att skä-
let är att verksamheten inte gått
ihop ekonomiskt, rapporterar
LO-tidningen. Miljöpartiet och
Gröna Studenter vill nu att
regeringen går in med 23 mil-
jarder kronor för att bevara
akademikerarbetsförmedling-
arna.

Nya lagar på väg
EN RAD NYA lagar kommer att
införas under 2009. Bland dem
som berör arbetsmarknaden
kan nämnas en ny diskrimine-
ringslag som skyddar mot dis-
kriminering på grund av kön,
etniskt tillhörighet, religion,
funktionshinder och ålder.
Lagen ersätter sju andra diskri-
mineringslagar inklusive jäm-
ställdhetslagen. Vidare kommer
byggbolagens ansvar för arbets-
miljön på olika sätt att förtydli-
gas och efterkraven på de som
missbrukat A-kassan att skärpas. 
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”Det är lätt att köra in stridsvagnar
i Gaza, men vad gör man när de
stackars skrämda soldaterna sitter i
sina stridsvagnar mitt inne i hatiska
människomassor i detta jättelika
flyktingläger. Inget gott kan
komma ut ur det.”
Utrikesminister Carl Bildt i en intervju till Aktuellt lördagen den 3 januari 
– samma dag som Israel startade sin markoffensiv i Gazaremsan. 

Nästan 13 000 kineser måste flytta på grund av vattenkraftverk
som byggs inom ramen för Kyotoprotokollet. 

Kritiken från ledande genusfor-
skare är hård mot regeringens
forskningsproposition ”Ett lyft
för forskning och innovation”.
Trots att fem miljarder extra
tillförts forskningen har genus-
perspektivet markant tonats
ned jämfört med den förra pro-
positionen från 2005. Då gav
en sökning på ordet genus 80
träffar, nu endast sju.

Genusforskarna delar också den
kritik som framförts av humanister
och samhällsvetare mot proposi-
tionens uttalade målsättning att

forskningen ska leda till konkreta
och lönsamma resultat. De nya
statliga satsningarna ”behöver i
ökad utsträckning nyttiggöras i

samhället och näringslivet” och
ska innebära ”en ökad satsning för
att öka kommersialiseringen av
forskningsresultaten”. 

Forskare kritiserar också att
genusperspektivet inte på några
avgörande sätt belyses i de ”strate-
giska” satsningarna på klimat, tek-
nik och medicin, där regeringen
anslår 1,8 miljarder i direkta anslag
till universitet och högskolor.

INGER LÖVKRONA, ordförande i Sve-
riges Genusforskarförbund och
professor i etnologi vid Lunds uni-
versitet, påpekar att genusforsk-
ningen här inte lyfts fram som en
viktig aspekt.

– Ta klimatforskningen, som
uppenbart drabbar män och
kvinnor olika, eftersom de har så
olika funktioner i samhället. Det
är ju män som fördelar resur-
serna. 

– Inom medicinen har man vis-
serligen börjat uppmärksamma

skillnaden i behandlingen mellan
kvinnor, till exempel när det gäller
hjärt- och kärlsjukdomar. Annars
är det ofta så att den enorma kun-
skap som uppnåtts genom genus-
forskningen ofta avfärdas som
politisk, säger Inger Lövkrona. 

DEN ALLVARLIGASTE KRITIKEN, som
också delas av representanter för
de tre oppositionspartierna, är att
den nya forskningspropositionen
inte förmår att skilja på jämställd-
hetsarbete och genusforskning.

– På det sätt som genusforsk-
ning kopplas ihop med jämställd-
hetsarbete går man minst femton
år tillbaka i tiden. Regeringen ver-
kar inte förstå att genusforskning
är ett vetenskapligt fält om mäns
och kvinnors olika villkor, både i
Sverige och globalt, medan jäm-
ställdhet handlar om praktisk till-
lämpning, säger Inger Lövkrona.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se
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Forskningsproposition 
får hård genuskritik

kampmetod

förbjudet saknades gick polisen på
Poseidons linje. Den 18 november
vräktes ockupanterna.

– Ockupanterna övervägde att
polisanmäla Poseidon, men chan-

sen att vinna i domstol är liten,
säger Erik Mägi.

HUSOCKUPATIONERNA började till
synes plötsligt, men det är ingen
slump att det sker just nu, menar
Catarina Thörn som är doktor i
sociologi och forskar på samhälls-
byggnad. 

Hon tror att dagens problem
grundlades på 1990-talet, när man
började överlåta utvecklingen till
marknaden. Resultatet blev brist
på billiga hyresrätter.

– Tendensen är att man vill sälja
attraktiva stadskärnor och dra till
sig boende som är välutbildade
och tjänar bra.

Bit för bit rustar man upp, först
i centrum och sedan utåt. Därför
är det ingen slump att tomma hus
står strax utanför den föryngrade
statskärnan. 

Håkan Thörn, professor i
sociologi med ett forskningspro-

jekt om husockupationer, berättar
att det är en klassisk strategi att
låta gamla hus stå och förfalla. När
de blivit helt obrukbara river man
och bygger nytt och högre hyror
kan tas ut. Han vet inte om ocku-
pationerna är ett tecken på att
människor i allmänhet har blivit
mer aktiva i den ekonomiska kri-
sens kölvatten. 

– Men när en rad mindre grup-
per av aktivister dyker upp är de
ofta toppen på ett isberg, säger
Håkan Thörn. 

Ockupanterna har fått beröm
från borgerliga tidningars ledarsi-
dor, något mycket ovanligt för
direkta aktioner. Hyresgästför-
eningen och andra institutioner
har också börjat aktivera sig och
ockupanterna tror att bostäder har
potential att bli en stor fråga i
nästa val. 

MIRIAM LÖWENSTEIN

inrikes@arbetaren.se

11 april: Tullkammaren, Umeå 
12 april: ”Drakbåten”, Göteborg
5 maj: Kvarteret Hammaren, Umeå
14 maj: Agnesbergs stationshus,
Göteborg
2 juni: Övägen, Umeå
17 juni: Agnesbergs stationshus,
Göteborg
11 oktober: Smultronstället, Lund
31 oktober: Djursjukhuset, Umeå
4 november: Bankgatan och 
Klosterängsvägen, Lund
8 november: Holländareplatsen i

Gamlestaden, Göteborg
15 november: ”Tåget”, Malmö
23 november: Islamiska kulturför-
eningen, Rosengård, Malmö
28 november: DVS Entreprenad,
Gärdet, Stockholm
30 november: Behandlingshem,
Kviberg, Göteborg
9 december: Lärje stationshus,
Göteborg

Källor: Yelah, Motkraft, Ockupantscenen,
Fria Tidningen, dn.se, sr.se och gp.se

Husockupationer 2008Fakta

FO
TO

: 
M

IR
IA

M
 L

Ö
W

EN
ST

EI
N

FO
TO

: 
TI

M
 S

A
LM

O
N

Atti
CCND1b

Atti
2009 01 02


