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Barnskötare sägs upp
allt dystrare skatteprognoser i krisens spår, börjar nu
kommunerna att spara. Det gäller också barnomsorgen och skolan,
visar en enkät som tidningen Kommunalarbetaren gjort bland sina
sektioner. Här framgår att barnomsorgen i 6 av 10 kommuner fått
sparbeting och ytterligare 3 av 10 befarar att sådana är på gång.
Detsamma gäller för fritidshem och skolor. Neddragningarna sker
nu snabbare än under krisen i början på 1990-talet och ﬂer väntas.

I OCH MED NYA,

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 14 2009

Gäster attackerade strejkvakter
utanför Berns förra helgen, attackerade ﬂera personer strejkvakterna. När en gäst tog strypgrepp på en av vakterna
ingrep inte polisen, visar en ﬁlminspelning av händelsen.
– Till en början var polisen vänligt inställda till blockaden. Ändå
ingrep de inte när vi blev attackerade, säger Ruben Tastas-Duque
från det syndikalistiska Registret. Arbetaren har förgäves försökt få
tag på Norrmalmspolisen för en kommentar.
I helgen citerade Svenska Dagbladet Ruben Tastas-Duque i ett
avslöjande om personer som säljer sina adresser till papperslösa latinamerikaner. I artikeln uppgavs att 64 asylsökande är skrivna hos
Tastas-Duque och ”har därmed automatiskt blivit medlemmar i
fackförbundet” SAC.
– Jag förklarade för journalisten att man för det första inte blir
medlem i SAC, utan i LS, och att man dessutom inte automatiskt
blir medlem hos oss. Först måste man anta principförklaringen och
sedan väljs man in av ett möte. 30 kronor är medlemsavgiften, inte
pengar jag tar för att de ska få skriva sig hos mig, säger TastasDuque till Arbetaren.

UNDER EN BLOCKAD

Kampanj mot utvisningar
Ett drygt hundratal aktivister
samlades under lördagen i
eftermiddagssolen på Möllevångstorget i Malmö. Samtidigt
samlades människor i Stockholm och i Norrköping för att
protestera mot regeringens
utvisningspolitik.

Vid foten av Axel Ebbes välkända
skulptur Arbetets ära fästes en
banderoll med texten Stäng förvaret – öppna gränserna, släpp solidariteten fri. De församlade kallade sig Aktion mot deportation.
Initiativet till aktionsdagen togs i
januari, som en reaktion mot att
regeringen deklarerat att året ska
bli ett ”återtagande år.”
Aktivisterna befarar att det
kommer att innebära en betydande upptrappning av antalet
tvångsdeportationer och massavvisningar med specialchartrade
ﬂygplan. Det verkade som om de
redan blivit sannspådda då ett specialchartrat flygplan lyfte från
Göteborg den 12 februari i år med
30 ﬂyktingar ombord direkt till
Bagdad.

Vid sidan av initierade tal av
bland annat Rättvisepartiet socialisternas Sara Magnusson och
Internationella
solidaritetsrörelsens, ISM, Muhammed Josef på
Möllevångstorget och vid pausen
på Gustav Adolfs torg av Muhammed Gulshin från Afghanistan,
åskådliggjordes de fruktansvärda
omständigheterna kring avvisningarna med gatuteater. Teatern
följde med demonstrationståget
och under tågets pauser på väg till
Stortorget, som var demonstrationens slutdestination, spelade gatuteatern upp olika scener/tablåer.
Pjäsen handlade om någon som
skulle sändas till det krigshärjade
Afghanistan och den uppmanade
alla – från politiker till ﬂygvärdinnor att ta sitt ansvar för att förhindra avvisningarna. Även i
Stockholm arrangerades gatuteater.
UNDER HELGENS aktion

mot deportation, som samtidigt anordnades i
Stockholm och Norrköping ställ-

des frågan ”vart ska ﬂyktingarna
skickas tillbaka?” och det var den
första i en rad på sammanlagt fyra
aktionstillfällen som planerats på
olika platser i landet. Aida Ghardagian från aktionsgruppen berättar att nästa aktion kommer att äga
rum den 14 juni och ställa frågan
”vems är ansvaret”. Därefter följer
aktionen som ställer frågan ”varför
förvar” den 17 oktober och sist
den 15 januari nästa år frågar sig
aktionen vilka alternativen är?
– Vi känner att regeringen
visat bristande gehör för allt det
opinionsarbete vi lagt ned för att
påverka den. Nu måste vi kompletta det genom de här aktionerna. Vi går till aktion mot den
extrema repression som ﬂyktingar
och migranter utsätts för. Jag
hoppas att alltfler kommer att
följa vårt exempel. Aktioner
behövs, och de behövs nu, säger
Aida Ghardagian från aktionsgruppen.
JOACIM BLOMQVIST
inrikes@arbetaren.se

Fakta Svar på massdeportation
Aktion mot
deportation finns bland annat
Asylgruppen Malmö, Asylgruppen
Lund, Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska Flyktingrådet och
Afghanska asylsökandes förening i
Malmö.
BAKOM

KAMPANJEN

I Aktion mot deportation har
tidigare organiserat aktioner mot
massdeportationen i Göteborg, den
12 februari då 30 flyktingar avvisades, de deltog i rikstäckande
demonstrationer mot deportationerna den 26 februari.

SHORA ESMAILIAN
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Gatuteater från aktionsdagen mot deportation, som också hölls i Stockholm.

Klimax stoppade trafiken i centrala Göteborg under 20 minuter.

Aktivist påkörd vid protest
från aktionsgruppen Klimax blev påkörd av en bil
under en aktion i fredags. Aktivisten åkte upp på motorhuven
och fördes med några meter innan bilen stannade. Hon chockades,
men skadades inte, uppger Klimax. Den så kallade klimatkrocken
genomfördes av 30 aktivister som ställde upp sig i en korsning i
centrala Göteborg. Aktivisterna stoppade traﬁken i 20 minuter och
delade samtidigt ut ﬁka till bilisterna. Protesten var främst riktas
mot bygget av Marieholmstunneln med beräknad byggstart nästa år.

EN AKTIVIST

Unga utan bil

I Initiativet samlas runt parollerna ”Ett omedelbart stopp på våldet och avhumaniseringen av flyktingar och migranter” och ”Stopp på
alla deportationer och frigivning av
alla människor som sitter inlåsta i
förvar”.

BARA TRE AV TIO i åldersgruppen
18–29 år uppger att de åker bil
till sina arbeten, rapporterar
SKTF-tidningen. I övriga
åldersgrupper är siffrorna nästan den omvända. Endast 33
procent åker kollektivt, cyklar
eller promenerar. Betydligt ﬂer
män än kvinnor väljer bil.

Departement
lystes upp
ringen har för höga avkastningskrav på SJ och inte satsar tillräckligt på att bygga ut järnvägarna.
Det ﬁnns inga argument för avregleringspolitiken förutom ren
marknadsfundamentalism, säger
han på Vänsterpartiets hemsida.
av opposition är
även Miljöpartiets Karin Svensson

LIKSOM RESTEN

Smith upprörd över regeringens
avregerling:
– Vinstdrivande tågföretag ska
få plocka russinen ur kakan
genom att konkurrera om de få
lönsamma järnvägssträckorna i
Sverige. Resten av den spårburna
trafiken lämnar hon för högre
biljettpriser eller nedläggning
såvida inte regioner och landsting

är beredda att föra över pengar
från sjukvården till kollektivtrafiken. Detta är fullkomligt absurt i
en tid när klimatlarmen duggar
tätt och allt fler människor väljer
att försöka byta ut bilresor mot
tågpendling, säger hon i ett
pressmeddelande.
DAVID JONSTAD
david.jonstad@arbetaren.se

UNDER DEN så

kallade Earth Hour
lystes Miljödepartementets släckta fasad upp med strålkastare av
Planka.nu. Detta gjordes som en
protest mot en klimatpolitik som,
enligt Planka.nu, inte tar itu med
de verkliga problemen, som att
radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Organisationen menar
att den borgerliga alliansen inte

arbetar för en ”klimatsmart
urban omställning”.

Fackliga får pris
mot rasism
aktiva belönades
i år av stiftelsen ”Hela Sverige –
Artister mot nazister”. Förutom
byggettans ordförande Johan
Lindholm ﬁck Thomas Bill, på
LO-distriktet Örebro och
Värmland, ett stipendium på
25 000 kronor för sin insats i ett
LO-projekt för integration,
rapporterar Handelsnytt. Enligt
Bill har ﬂera medlemmar med
invandrarbakgrund nu fått förtroendeuppdrag i facket, som
ett direkt resultat av projektet.
Tidningen Arbetaren mottog år
2004 ett stipendium på 50 000
kronor från stiftelsen som
grundades av musikerna Mikael
Wiehe och Tomas Ledin.
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