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”VÄND DIG TILL personen bredvid och prata med honom
eller henne. Säg vad du heter, var du kommer ifrån och
vad du har för förväntningar på detta samtal.”

Det var uppmaningen från arrangören Svenska
muslimer för fred och rättvisa, SMFR, som i söndags
bjöd in bland andra Sverigedemokraterna till ett panel-
samtal på ABF-huset i Stockholm. Uppmaningen var
ett led i en ”dialog” om ”islam och svenskhet i ett
mångkulturellt samhälle” och panelsamtalet ett i raden
av seminarier som SMFR anordnar i år, apropå sin nya
kampanj ”Hörru! Jag är också svensk”.

Förutom Erik Almqvist, ordförande för Sverigede-
mokratisk ungdom, fanns bland andra Miljöpartiets
Mehmet Kaplan med i panelen, tillsammans med soci-
aldemokraten Ardalan Shekarabi, Frida Johansson
Metso, ordförande för Liberala ungdomsförbundet
och SMFR:s ordförande Anna Waara. Samtalet kret-
sade främst kring ”svenskhet” och vad detta svårfång-
ade fenomen egentligen är. 

Almqvist inledde med att berätta för publiken om
den utbredda ”svenskfientligheten”. 
Den kommer bland annat till uttryck genom att det

svenska språket inte ”är ett officiellt språk i Sverige”
och att svenskar i dagens Sverige blir ”särbehandlade”
genom lagstiftning som diskrimineringslagen, som
enligt Almqvist inte appliceras på etniska svenskar. 

Hans recept på hur problemet med det mångkultu-
rella samhället ska lösas är assimilering. Islam går inte
att, ”rent hypotetiskt”, förena med svenskhet – ett
påstående baserat på ”personliga erfarenheter”. Flera
gånger under debatten erkände Almqvist att han varken
hade statistik eller forskning som grund för sina teser.

Övriga paneldeltagare enades i sitt motstånd mot
Sverigedemokraterna. De enades så till den grad att
Erik Almqvist tillsammans med sverigedemokrater i
publiken framställde sig själva som tillställningens
underdogs; Almqvist beklagade sig över att han inte
fick lika mycket utrymme som övriga deltagare och
hindrades från att bemöta deras ”påhopp”. I slutet av
samtalet ställde han sig upp i protest mot moderatorn,
som inte ansågs ”objektiv”.

Som bevis på att muslimer är på väg att ta över väst-
världen anförde Almqvist ett tal av Libyens president
Khaddaffi.

– Khaddaffi är ingen representant för svenska mus-
limer. Han är inte ens representant för det libyska fol-
ket, eftersom inga fria val hållits i Libyen sedan 1960-
talet, replikerade Ardalan Shekarabi. 

MEN VAD HADE DÅ paneldeltagarna, utöver sverigedemo-
kraten, att komma med? Talade de om den strukturel-
la rasism som invandrare i allmänhet och muslimer i
synnerhet utsätts för i dagens Sverige? Talade de om
en segregerad bostads- och arbetsmarknad, skapad av
socialdemokratiska och borgerliga politiker i tyst sam-
förstånd? Talade de om ett välfärdssystem som sakta
men säkert håller på att monteras ned, eller om hur
den ekonomiska krisen drabbar de arbetande massorna
i Sverige och i världen?

Tyvärr gjorde de inte det. 
Oändligt mycket viktigare än att reagera i korus på
vad Sverigedemokraterna säger om välfärdens ned-
montering eller kravallerna i Rosengård, är att visa
på de konfliktlinjer som skär rakt genom vårt sam-
hälle. Om Sd mötte sådana motdebattörer skulle de
aldrig kunna framställa sig som underdogs.

Tala med Sd
om klass

Shora Esmailian

ANGELICA HAMA hade arbetat i sju år på ett litet
sushiställe i Göteborg. Där fanns inget kollektivav-
tal, men lönen var okej och försäkringen betalades
som den skulle. Men så bytte stället ägare, och den
nye försämrade arbetstiderna och vägrade betala
försäkringen.

Angelica Hama var med i Hotell- och restau-
rangfacket HRF och tog kontakt med avdelningen
för att förmå ägaren att teckna kollektivavtal. Han
vägrade och svarade med att säga upp henne. Äga-
ren och hans hustru skulle driva vidare restaurang-
en utan anställda, påstod han, men tidigare anställ-
da vittnar om att det är omöjligt att klara av.

Under uppsägningstiden halkade Angelica Hama
i det trånga köket och skadade höften. Hon drevs
ändå av ägaren att jobba i flera timmar till, vilket
resulterade i en månadslång sjukskrivning. Utan
försäkring fick hon betala massor ur egen ficka.

HRF-avdelningen i Göteborg hade vid denna
tid en uppmärksammad och framgångsrik kampanj
för kollektivavtal på stadens restauranger, och till
Angelica Hamas glädje lades snart ett varsel om
blockad mot sushistället.

På den betydligt större och lyxigare restaurang-
en Josefina i Stockholm fanns inte heller något kol-
lektivavtal. Anställda inom disk, plock och städning
vände sig till sitt fack, Västerorts LS av SAC, och
klagade: de fick bara ut 50 kronor i timmen och
varken ob-tillägg eller semesterersättning. De sak-
nade anställningsbevis och fick inte ta några raster.
Tidigare anställda hade inte fått ut sina innestå-
ende löner. Till råga på allt tvingades de bära för-
nedrande t-shirts när de gick ute bland gästerna.
De som inte kunde svenska fick tröjor med trycket
No hablo sueco (jag talar inte svenska).

Även här varslade facket om blockad, och en
lång kamp följde. Hårdföra privata ordningsvakter

mötte blockadvakterna, och polisen sprutade pep-
parsprej och grep flera av dem. Josefina är en
säsongsöppen restaurang, och konflikten var ännu
olöst när krogen gick i vinterdvala.

Den 1 maj skulle Josefina åter slå upp sina por-
tar. Men syndikalisterna hade inte glömt bort sina
medlemmars rättigheter. En massaktion – sill och
blockad! – utlystes tills efter förstamajtåget genom
Stockholm, som samlar omkring 3 000 deltagare.

Inför detta darrade ägaren. Sent på valborgs-
mässonatten kunde ett avtal slutas som innebar att
alla anställda ska få korrekta anställningsavtal och
löner, och ingen ska behöva bära kränkande arbets-
kläder. Ett skadestånd på 600 000 kronor utbeta-
lades på studs. Alltså kunde en total seger, vunnen
tack vare ihärdighet och snillrikhet, stolt basuneras
ut på första maj.

Hur gick det då med sushistället i Göteborg?
Efter en månad drogs blockadvarslet tillbaka utan
att ett avtal undertecknats. Enligt Mikael Nyberg,
som återberättar historien i Ordfront, fick för-
bundsstyrelsen kalla fötter efter uppmärksamheten
kring salladsbaren Wild’n’Fresh och beslutade, i
strid med Göteborgsavdelningens vilja, att avbryta
kampen.

Angelica Hama öppnade senare ett eget sushi-
ställe och har nu ett par anställda – som saknar
avtal. ”Jag vill inte ha något mer med facket att
göra. Inte efter det ni gjorde mig”, säger hon.

Vad är lärdomen av detta? Det vore förmätet att
påstå att SAC alltid lyckas och att LO alltid sviker.
Eller att kamp alltid leder till seger.

Så enkelt är det ju inte. Men ett är säkert. Den
som inte ens försöker kommer aldrig att vinna.
Och när man tar kampen är ihärdighet och snillrik-
het ovärderliga följeslagare.

RW

”Varför kan inte LO gå
ut i en generalstrejk
mot krisen?”
Dennis Bäckman, ordförande för Pappers i Fige-
holm, är en av undertecknarna av ett upprop som
efterlyser kampvilliga fackliga ledare. Lycka till!

Varför hindras han inte?
Aftonbladet inledde i måndags en stor serie om kvinnor
som dödas av sina män. Tanken bakom att visa upp
vilka de 153 kvinnorna är må vara god: Ingen ”typ” av
kvinna utkristalliseras. Men fokus behöver flyttas, i
media såväl som i politiken: Intressantare än offret är
förövaren. Vem är han? Och varför hindras han inte
att slå och döda?

Snillrik sillseger

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Sent på valborgsmässoaftonen slöts ett avtal med Restaurang Josefina.

Vem
är han?
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