
skolan”
Universitet ger upp klimatmål
ANSTÄLLDA VID GÖTEBORGS UNIVERSITET flög
motsvarande 650 varv runt jorden under
2008. Det är en ökning av utlandsre-
sorna med 41 procent jämfört med före-
gående år. Utsläppet av koldioxid mot-
svarar hela 727 kilo per anställd. Nu ger
universitetet upp sitt mål om att minska
sina koldioxidutsläpp med fyra procent
under perioden 2007–2012. 

– Som det ser ut nu får vi vara glada
om vi i alla fall inte ökar utsläppen ännu
mer, säger miljöchef Eddi Omrcen.

Även flygresorna inom Sverige ökade
med 24 procent. Bara mellan Stockholm och Göteborg gjordes
minst 1 300 resor. Detta trots att universitetets miljöpolicy säger att
man i största möjliga mån ska välja tåg för inrikesresor. Flera andra
stora universitet i världen har fattat beslut om absoluta av utsläpp
och satsar stora resurser på att nå dessa mål. Eddi Omrcen efterly-
ser en tydligare satsning och alternativa lösningar med hjälp av ny
teknik: 

– Skulle vi inte kunna vara föregångare så att nästa stora interna-
tionella konferens Göteborgs universitet ordnar blir ett virtuellt
möte?

Vann om sexuella trakasserier
SEX MÅNADSLÖNER, goda referenser och 10 000 kronor till Stock-
holms LS av SAC. Det var resultatet av förhandlingar mellan 
Allmänna Branschsyndikatet på Stockholms LS och Bruskes Måleri
AB. Konflikten gällde en medlem som blivit sexuellt trakasserad av
en arbetskamrat (se Arbetaren 15–16/2009). Enligt Allmänna
Branschsyndikatet har arbetsplatsen ännu inte infört någon jäm-
ställdhetsplan, men de är ändå nöjda:

– Vi som arbetat med ärendet är nöjda med att bevisa att sexuel-
la trakasserier inte bara drabbar dem som utsätts. Företagets chef
säger sig ha fått en ”läxa”, skriver syndikatet i ett pressmeddelande. 

Ingen ny upphandling för Veolia
DET BLIR INGEN NY upphandling av Stockholms tunnelbana. Detta
sedan länsrätten i Stockholm avslagit Veolia Transports överklagan
om upphandlingen som vanns av MTR, med motiveringen att upp-
handlingen har skett korrekt. 

– Länsrättens dom är mycket överraskande, säger Tomas Wallin,
vd för Veolia Transport Sverige AB, i ett pressmeddelande. 

Sittprotest mot utlämning
I SNART TRE MÅNADER har den kurdiska flyktingen Musa Dogan suttit
häktad i Malmö i väntan på ett beslut om Sverige ska lämna ut
honom till Turkiet eller ej. Förra veckan har bland annat sittande
protester ägt rum utanför häktet. Musa Dogan, som var aktiv i en
vänsterorganisation i Turkiet, dömdes 1993 till livstids fängelse för
sina politiska åsikter och för att medhjälp till bankrån, något han
nekar till. Efter tio år i fängelse, där han upprepade gånger utsattes
för tortyr, lyckades han rymma och fick asyl som politisk flykting i
Sverige (se Arbetaren 7/2009).
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– Jag får väl göra det helt
enkelt.

Vad var det som hände den
där kvällen?

– Jag såg att det var folk
som stod där och delade ut
flygblad, men fattade inte vad
det handlade om och läste inte
flygbladet.

– Jag var ouppmärksam och
dum, men att jag skulle vilja
markera mot syndikalisterna är
ju bara idiotiskt.

Vad var det för uppträdande
på Berns?

– Det var en humorföreställ-
ning. Jag följde med en kompis
som skulle recensera den och vi
var där i två timmar.

– På sätt och vis kan man
väl säga att det var hela Sveri-
ges humorelit som bröt den
fackliga blockaden, men det är
kanske just min gloria som ska
puttas ned i det här fallet.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Uje Brandelius, pressekreterare på Vänsterpartiet
och sångare i Doktor Kosmos, som gick på Berns
när restaurangen var försatt i facklig blockad. Nu
finns Facebookgruppen ”Doktor Kosmos ska be
om ursäkt”.

Ber du om ursäkt?

Tre frågor till…
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Sammantaget kommer rege-
ringen att satsa 45 miljarder
för att bekämpa den ekonomis-
ka krisen under 2009, varav 10
miljarder i arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder. Både LO och
TCO kritiserar regeringens 
vårbudget för att inte satsa
tillräckligt. 

Av de tio extramiljarder som rege-
ringen anslår i vårbudgeten för att
”förhindra att arbetslösheten för-
blir hög” går merparten, drygt sju
miljarder, till att förstärka arbets-
löshetsförsäkringen. 

2,6 miljarder går till olika typer
av åtgärder. Så ska antalet praktik-
platser för korttidsarbetslösa öka
med 3 000, utöver de 19 000 plat-
ser som beslutades om i januari.
Den som fortfarande är arbetslös
efter det att arbetslöshetsförsäk-
ringen slutar gälla efter ungefär ett
och ett halvt år, kommer att anvi-
sas jobbsökaraktiviteter med hjälp
av arbetsförmedlingen, som
arbetsträning och så kallad coach-
ning. 

STEFAN FÖLSTER, chefsekonom för
Svenskt Näringsliv, har efterlyst
offensiva åtgärder som tidigare-
läggningar av investeringar och
uttryckt att regeringen fallit in i
bidragstänkandet.

– Anders Borg är den bästa
finansminister som socialdemo-

kraterna har haft, sade han till TT.
Det uttalandet håller inte LO:s

chefsekonom Lena Westerlund
med om, även om hon håller med
om att vissa infrastruktursatsning-
ar kunde ha tidigarelagts.

– Vi tycker att regeringen borde
ha satsat mer på kommunerna och
det tror jag definitivt inte att
Svenskt Näringsliv håller med om,
säger Lena Westerlund till Arbeta-
ren.

Hon avfärdar regeringens
åtgärder helt:

– Egentligen innebär de bara en
expansion av lågproduktiva insat-
ser för arbetslösa och ingenting av
kompetenshöjande som arbets-
marknadsutbildningar.

MATS ESSEMYR, utredare med ansvar
för arbetsmarknadspolitik och a-
kassa på TCO går ännu längre i sin
kritik och menar att regeringens
satsning i själva verket inte är
någon satsning alls.

– De tio miljarderna är en följd
av att arbetslösheten ökar. Då blir
det automatiskt ökade kostnader
för arbetslöshetsförsäkringen och
även för garanti- och aktivitetsstö-
den. Hade det kommit fler utbild-
nings- och praktikplatser i år, då
hade man kunnat tala om en sats-
ning, säger Mats Essemyr till
Arbetaren.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

Vårbudget kritiseras 
för alltför få åtgärder

Maria Karlsson i uppdrag att
recensera showen ur ett genusper-
spektiv. Maria Karlssons samlade
intryck var att showen bidrar till
att befästa könsrollerna. Unga tjej-
er dansade i minimala och utma-
nande kläder till sångtexter i stil
med ”you’re a fucking slut / I’m
gonna screw you”. 

En svensk raplåt som tjejerna
dansade till innehåller rader som
”tjejer i trosor tycker jag är sex-
igt”. När det var killarnas tur att
äntra scenen i en fartfylld break-
dance gjorde de det i stora säckiga
kläder. ”Koreografin i vissa av
tjejernas danser kan närmast lik-
nas vid stripdans”, skriver Maria
Karlsson. 

PÅ ÖSTERSUNDSPOSTENS hemsida har
hennes text debatterats flitigt.
Åsikterna som ventilerats är minst
sagt delade, vissa menar att tid-

ningen tar chansen att ”hacka på
lokala entreprenörer” och att
”moralens väktare har slagit larm”
medan många andra menar att det
är på tiden att dessa frågor lyfts
fram och diskuteras. 

I en kommentar uppger en tidi-
gare elev vid skolan att hon som
ung tjej alltid uppmanades att ha
tajta kläder och urringat och att
många av hennes kamrater fick
insinuationer om att de borde gå
ner några kilo. 

Ägaren till dansstudion, Wend-
la Karlsson anser inte att danserna
och kläderna är utmanande eller
anspelar på sex. Om sångtexterna
som används i showen säger
Wendla Karlsson till Östersunds-
posten:

– Den svenska låten har jag
godkänt och jag tycker att det är
stor humor i alltihopa. När det
gäller den engelska låten så har jag

ärligt talat inte hört den, och jag
har inte sett den dansen heller.
Sådana texter är genomgående i
engelska låtar och man kan inte
nagelfara varje låt.

ÖSTERSUNDSPOSTENS kulturredaktör
Tomas Larsson försvarade i tisda-
gens tidning både Maria Karls-
sons kompetens som genusvetare
och hennes journalistiska utfö-
rande av uppdraget. Han skriver
också att flera läsare tidigare
framfört uppfattningen att exem-
pelvis dansuppvisningar befäster
könsroller om manligt och kvinn-
ligt.

– Vi var självklart medvetna om
att läsare skulle reagera både posi-
tivt och negativt på att Wendlas
vårshow fick en kritisk granskning,
säger han.

DANIEL ÅHLIN 

inrikes@arbetaren.se

efter genusrecension

sorg och annat, säger Stefan
Ackerbo.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

  det bli ännu fler, menar SKL.

Populärt färdmedel vid
Göteborgs universitet.
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