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Stockholms läns landsting har
sedan länge ställt höga miljökrav
på sina leverantörer och sedan
förra året inkluderar uppförandekoden även krav på socialt ansvar.
– SL använder koden för att
ställa krav i sina upphandlingar
och det gäller i dag främst olika
typer av bränslen, säger Johan
Böhlin som är upphandlingscontroller och projektledare på Stockholms läns landsting.
Han säger sig inte kunna svara
på om SL:s kontrakt med Veolia är
förenligt med de krav på socialt
ansvar som har antagits.
ARBETAREN HAR tidigare rapporterat
om att Veolia arbetar med ett spårvägsprojekt på Västbanken som
knyter samman de illegala bosättningarna i östra Jerusalem med det
israeliska västra Jerusalem. Redan
2006 kontaktades Veolia av den
kristna biståndsorganisationen
Diakonia som uppmanade företaget att inte bidra till folkrättsbrott
genom att delta i de delar av projektet som ligger på ockuperad
palestinsk mark.
– Järnvägen kommer att permanenta ockupationen av östra
Jerusalem, säger Joakim Wohlfeil

Veolia bygger järnväg på
ockuperad palestinsk mark.

på Diakonia till Arbetaren.
I ﬂera resolutioner har FN:s
säkerhetsråd slagit fast att östra
Jerusalem är ockuperat område
och att det är förbjudet för en
ockupationsmakt att bygga ut
infrastruktur på sådant territorium. Vidare är både Veolia och
SL medlemmar i FN:s ”Global
compact”, som kräver att företag
”försäkrar att deras egna företag
inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter.” Joakim
Wohlfeil menar att det bästa vore
om Veolia ändrade sin policy i
Jerusalem och att de annars inte är
en lämplig samarbetspartner.
– Det ﬁnns ingen alternativ
tunnelbana i Stockholm och SL
har ett extremt ansvar att välja en
leverantör som stockholmare kan
åka med utan att känna obehag.
CHRISTER G WENNERHOLM, moderat
traﬁklandstingsråd och SL:s ordförande, har uttryckt att han av
sekretesskäl inte kommenterar
pågående upphandling. Då de deltagande företagen anonymiseras
vet inte ledamöterna heller vilka
som tävlar om kontraktet innan
beslutet är fattat.

– Men det är ju Veolia som kör
tunnelbanan i dag och jag har läst i
media om deras anbud, säger vänsterpartiets styrelserepresentant
Gunilla Roxby Cromvall.
I likhet med kollegan Lars Dahlberg, s, har Gunilla Roxby Cromvall krävt att Veolia ska uteslutas
från upphandlingen och i höstas
ställde hon en direkt fråga om hur
traﬁklandstingsrådet ställer sig till
företagets byggen i Jerusalem. Han
ska då ha svarat att ”alla företag i
Sverige naturligtvis ska följa de
lagar och förordningar som gäller i
Sverige”. Roxby Cromvall kommer
åter att väcka frågan på nästa veckas styrelsemöte.
– Vi undertecknar tydligen dokument som inte är värda någonting
och behöver införa tydligare krav
för den som vill bedriva verksamhet inom Landstinget, säger hon.

Ale, Tanums och Huddinge LS är
nu inte längre medlemmar i SAC.
Dessutom har Västra Alstads LS
meddelat att den vill lämna organisationen på grund av denna konﬂikt.
Bakgrunden är en segdragen
historia med tre före detta SACanställda som efter arbetsrättsliga
konﬂikter valt att stämma organisationen. Centralkommittén har
hävdat att detta är ett stadgebrott
och velat utesluta dessa tre personer. Eftersom uteslutning endast
kan göras av respektive LS och

inget av dessa velat utesluta sin
medlem har centralkommittén i
stället beslutat att utesluta LS:en i
sin helhet. Nu har detta beslut fått
stöd av en medlemsomröstning
och uteslutningarna har verkställts.
Elva av SAC:s 56 LS har uttalat
sig kritiskt till omröstningen och
menar att den presenterats på ett
ensidigt och svårbegriplig sätt. Ett
av dessa är Stockholms LS som
antagit ett uttalande om att
omröstningen borde göras om,
även om en majoritet av Stockholms LS medlemmar röstat för
uteslutningsalternativet.
– Jag fattar om folk sett ut som
fågelholkar i ansiktet när de försökt förstå vad det här handlar om,
säger Leif Zetterberg som är medlem i Stockholms LS och initiativtagare till uttalandet.
Han är också kritisk till uteslutningarna i sig:
– Man kan inte ta bort en LS
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Facklig krisplan efterlyses
VOLVO LASTVAGNAR VARSLAR ytterligare 960 anställda, varav 610 i
Umeå. Dessutom kommer 120 visstidsanställda att få lämna företaget, vilket innebär att varannan anställd får gå. Så sent som i slutet
av september ﬁck 370 anställda lämna fabriken och då trodde
fabriksledningen inte att det skulle behövas ﬂer varsel.
– Varslet innebär ett dråpslag mot industrin i Norrland med
massarbetslöshet som följd. Nu måste företaget som tidigare gjort
rekordvinster ta sitt ansvar. Och vi påkallar också en facklig krisplan
som innebär att IF Metall och LO verkligen går från ord till handling och tar strid för jobben, säger Jan-Olov Carlsson, vice klubbordförande på Volvo Lastvagnar i Umeå.
200 anställda vid Volvo Powertrain i Skövde varslade också om
uppsägning – senast i november, varslades 210 personer vid samma
företag. Telia Sonora varslade 1 200 anställda i Sverige som en del av
sitt ”besparingsprogram”. Det är ännu oklart vilka orter som kommer att drabbas och företagsledningen utesluter inte ﬂera varsel i år.

HANS FALK

organiseras bland annat av Seko, där fackklubb 119 i dagarna skrivit ett
pressmeddelande där de protesterar ”mot alla planer Veolia har för
att bygga en spårförbindelse på
ockuperad mark” och uppmanar
Veolia att ”dra sig ur projektet och
acceptera de mänskliga rättigheterna”. Sekos ofﬁciella hållning är
dock neutral.
– Vi har känt till det här med
Västbanken i ﬂera år men det har
inte funnits med i vår värdering,
utan vi kan leva med vilket som
helst av företagen, säger Lars
Eriksson som är ombudsman på
Seko traﬁk.
ANSTÄLLDA I TUNNELBANAN

KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se

SAC utesluter flera LS
Tre lokala samorganisationer,
LS, av SAC Syndikalisterna är
nu definitivt uteslutna ur organisationen på grund av konflikter med före detta anställda.
Det avgjordes i en medlemsomröstning där 80 procent av
de drygt fyra hundra rösterna
stödde uteslutningslinjen.

och särskilt bland unga kvinnor
födda utanför Sverige. Det visar siffror som LO-tidningen låtit Statistiska centralbyrån ta fram. I november förra året var arbetslösheten dubbelt så hög bland unga kvinnor födda utomlands som bland
inhemskt födda unga män – 34,9 jämfört med 17,5 procent.
LO:s chefsekonom Lena Westerlund tror att den stora skillnaden kan förklaras av såväl strukturella orsaker som diskriminering.
– Är du kvinna, ung, utlandsfödd eller med utrikes bakgrund och
jobbar i ett LO-yrke tillhör du en utsatt grupp som har de sämsta
arbetsvillkoren. Det är också en grupp som i mycket högre
utsträckning har tidsbegränsade anställningar, säger hon till LOtidningen.

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN VÄXER

rätt att stödja en medlem. Nu har
man skapat ett prejudikat – LS har
inte längre självbestämmanderätt.
SAC:S ARBETSUTSKOTT beklagar att
frågan inte gått att lösa med mindre drastiska åtgärder än uteslutning, men menar att det har varit
viktigt att försvara principen om
att respektera organisationens
stadgar.
– Nu har vi frågat medlemmarna i en omröstning om de har
gjort samma tolkning som vi i
denna konﬂikt och de har gett ett
väldigt tydligt besked, säger Liv
Marend i SAC:s arbetsutskott.
Hon menar att presentationen
av medlemsomröstningen har varit
svår eftersom det handlat om att
sammanställa en stor mängd information från olika sidor av konﬂikten.

DAVID JONSTAD
david.jonstad@arbetaren.se
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När SL den 20 januari beslutar
vilket företag som får driva
Stockholms tunnelbana de närmaste åtta åren, tyder mycket
på att Veolia får förnyat förtroende. Detta trots att företaget
är inblandat i folkrättsbrott på
Västbanken och att landstingets uppförandekod ställer krav
på socialt ansvar.
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SL:s upphandling kan
strida mot folkrätten

Utlandsfödda kvinnor utsatta

Omkring 40 personer
samlades i måndags utanför utrikesdepartementet
för en manifestation,
arrangerad av nätverket
Gaza solidaritet. Aktivisterna lämnade över ett
protestbrev till Carl Bildt
med bland annat kravet att
Sverige avslutar det militära
samarbetet med Israel.

Sveriges ekonomi i deflation
i december och inﬂationstakten var bara
0,9 procent, långt under Riksbankens mål på två procent. Det är en
rekordartad minskning av inﬂationstakten som i september låg på
4,4 procent och i oktober på 4.
Inﬂationstakten jämför priserna mellan december 2007 och
december 2008. Jämfört med månaden innan – november 2008 –
har dock konsumentpriserna sjunkit med 1,3 procent, vilket innebär
att ekonomin är i deﬂation.
Enligt Statistiska centralbyrån bidrog framför allt de sänkta räntekostnaderna för bostäder och lägre priser på bensin till att inﬂationstakten faller. Även bland annat kläder och skor har blivit billigare.

KONSUMENTPRISERNA SJÖNK

Tre frågor till…
Urban Ahlin, riksdagsledamot för socialdemokraterna som i veckan krävde att Sverige stoppar
EU:s uppgradering av samarbetsavtalet med Israel.

Vad krävs för att Sverige
ska bojkotta Israel?
– Om övergreppen fortsätter, om de går oerhört långt
och det blir en diskussion inom
FN om en bojkott av Israel, då
har vi nått en helt annan nivå.
Då kommer inte Sverige att
vara emot.
Varför inte bojkotta Israel nu?

– Av samma skäl som vi inte
ska bojkotta Hamas. Precis som
Hamas är Israel både en del av
problemet och en del av lös-

ningen. Vi måste ha en dialog.
En bojkott skulle inte stödja de
fredliga krafterna utan extremisterna i Israel.
Bör Sverige fortsätta sitt militära samarbete med Israel?

– Det tycker jag absolut att
vi ska ta en ordentlig diskussion
om. Det ﬁnns delar i det samarbete vi har med Israel i dag
som behöver se över.
DAVID JONSTAD

