
Nästa vecka kan Riksdagen
anta en motion som ger poli-
sen rätt att bära elpistol, en
utveckling Polisförbundet
länge velat se. Amnesty varnar
för konsekvenserna och pekar
på hundratals dödsfall i USA. 

– När brottsligheten ökar är det
viktigt att polisen kan möta olika
typer av hot, säger Sten Berghe-
den som sitter i riksdagen för
Moderaterna och står bakom
motionen. 

– Elpistolen är ett sätt att
oskadliggöra brottslingar på ett
mer skonsamt sätt, fortsätter han.  

Svensk polis har i dag tillgång
till batong, pepparsprej och tjänste-
vapen och Rikspolisstyrelsens etis-
ka råd avrådde 2005 från att lägga
till en elpistol i utrustningen. Men
polisförbundet har länge arbetat för
att elpistol ska tillåtas i Sverige och
dess ordförande Jan Karlsen väl-
komnar Berghedens initiativ. 

– Vi har sett att det inte funge-
rar med pepparsprej när man till
exempel hamnar i en situation
med en person som är påverkad av
psykofarmaka, säger han till Arbe-
taren. 

– Då är det mycket mer humant
med en elpistol än att använda
tjänstevapnet. 

Något som gett diskussionen
om polisens utrustning och vålds-
användning ny kraft är dödsskjut-
ningen av en psykiskt labil man i
Trelleborg i slutet av januari.
Mannen hotade poliserna med
kniv och dessa ansåg sig tvungna
att skjuta. 

JAN KARLSEN har heller inga farhå-
gor om att benägenheten att
använda våld skulle öka om det
fanns elpistoler till hands.  

– Jag tror att omdömet inom
polisen är så pass bra att det inte
finns risk för det. 

I USA använder polisen elpistol
i sin tjänsteutövning och i de flesta
stater får även privatpersoner äga
dem utan licens. Så sent som den
22 mars i år dödades en femton-
årig pojke under ett polisingri-

pande i Michigan. Enligt Amnesty
International är den totala döds-
siffran i USA 351 personer, sedan
juni 2001. 

– Vår ståndpunkt är att det
naturligtvis är värre att skjuta

någon med ett skarpladdat vapen,
men att elpistolen definitivt inte är
ett ofarligt mellanalternativ, säger
Elisabeth Löfgren, pressekreterare
på svenska Amnesty.      

Den stora risken är, enligt

Amnesty, att man underskattar
faran med vapnet och använder
det på ett alltför lättvindigt sätt.
Från USA kommer rapporter om
att polisen använt elpistolen mot
skolelever, gravida kvinnor och
demenssjuka personer. 

Vid längre bruk än den rekom-
menderade femsekunderscykeln
kan pistolen ge brännskador, men
den stora risken är hjärtstillestånd
hos människor som till exempel är
drogpåverkade eller under stark
stress.                        

– Har man polisen efter sig är
man i regel ganska stressad, menar
Elisabeth Löfgren.

– Och man behöver faktiskt
inte avlossa ett dödligt skott i hjär-
tat eller magen bara för att man
håller i sitt vanliga tjänstevapen.

MOTIONEN OM att ge polisen tillgång
till elpistol har avstyrkts av Justiti-
eutskottet, med hänvisning till att
polisens rätt att använda våld just
nu bereds inom regeringskansliet.
Riksdagens debatt och beslut sker
den 16 april, då även flera andra
motioner kring polisfrågor finns
på agendan. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

En brittisk polis demonstrerar en elpistol av märket Taser, som nu även svenska poliser föreslås använda.
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� Elpistoler tillhör, vid sidan av bland
annat gummikulor, tårgas, elchock-
pistoler och pepparsprej gruppen
”mindre dödliga vapen”. I Europa
används elpistoler av polis i bland
annat Storbritannien, Tyskland, 
Finland. 

� Elpistolen kan användas på upp till
sju meters avstånd, där två pilar med
tunna trådar skjuts ut och fastnar
med hullingar i den som ska bedövas.
50 000 volt leds ut från pistolens 
batteri och förlamar kroppens nerv-
signaler. Muskelrörelserna stoppas i
en smärtsam kramp. 

Mindre dödligaFakta

Hamnarbetarförbundet i Göte-
borg varslar om strejk från den
20 april. Detta för att förbun-
det, som representerar drygt
80 procent av hamnarbetarna i
Göteborgs hamn, förvägras att
företräda sina uppsägnings-
hotade medlemmar. 

I februari varslade Göteborgs
hamn om övertalighet och eventu-
ella uppsägningar för 130 kollek-
tivanställda. Företaget har sedan
dess enbart förhandlat med Sven-
ska Transportarbetareförbundet
som endast representerar en bråk-

del av hamnarbetarna. Hamnarbe-
tarförbundets som organiserar det
absoluta flertalet, har alltså ute-
stängts från förhandlingarna om
avgörande frågor gällande överta-
lighet, schemaomläggningar,
utbildningslösningar och avtals-
pensioner.  

– Det är en helt ny situation för
oss. Vi har förhandlat om våra
medlemmars villkor med företaget
ända sedan vi bildades 1972. Det
verkar som detta inte är ett beslut
från Göteborgs hamn utan har
bestämts högre upp, säger Lasse
Ladestam, huvudskyddsombud för

Hamnarbetarförbundets avdel-
ning 4.

Visserligen har arbetsgivaren
hela tiden tecknat avtal med mino-
ritetsorganisationen Transport
och inte med Hamnarbetarför-
bundet.

– Det kan vi leva med, men inte
att vi inte kan företräda våra med-
lemmar. Då har vi inget existens-
berättigande, säger Lasse Lade-
stam.

FORTSÄTTER ARBETSGIVAREN sin för-
handlingsvägran så träder strejken
i kraft den 20 april och pågår i fem

dagar. I ett första skede kommer
130 av de äldsta, fast anställda att
lägga ned arbetet – en symbolisk
spegelbild av företagets varsel –

och sedan kommer olika ålders-
grupper att avlösa varandra.

Skulle strejken inte ge avsedd
effekt räknar Lasse Ladestam
med stöd från Hamnarbetarför-
bundet centralt, vilket också har
utlovats:

– På förbundet är man väldigt
oroliga för vår situation. Händer
inget kommer andra hamnar att
hjälpa till. Men vi tror att vi ska få
arbetsgivaren att komma tillbaka
till förhandlingsbordet och lösa
det här innan dess.

HANS FALK 

inrikes@arbetaren.se  

� Svenska Hamnarbetarförbundet
har 1650 medlemmar vid 21 av 24
hamnar. Fackföreningen bildades
1972 genom en utbrytning ur Sven-
ska Transportarbetareförbundet,
framför allt som en protest mot den
ökande centraliseringen i förbundet.
Hamnarbetarförbundet är fristående
och ingår inte i LO-kollektivet. 

Inte med i LOFakta

Fackförening utesluts ur förhandlingar 
Hamnarbetarförbundet får inte representera sina medlemmar
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