
Vid halv sextiden under
tisdagsmorgonen utrymde
polisen det nedlagda fritids-
hemmet Romano Trajo i Norra
Fäldenområdet i Lund. Sedan 
i lördags har mellan tio och
tjugo personer från nätverket
”Lundabor mot nedskärningar”
ockuperat lokalerna. Tio perso-
ner greps misstänkta för grovt
olaga intrång, förhördes och
släpptes vid lunchtid. 

Ett tiotal poliser gick in i fritids-
hemmet med dragna vapen. Två
ockupanter försökte fly men greps
av de poliser som hade omringat
fritidshemmet. Utrymningen gick
dock lugnt till. 

Samma kommun, Lunds, som
för fem år sedan tilldelade verk-
samheten sitt integrationspris,
stängde i slutet av april fritidshem-
met med romsk inriktning, med
motiveringen att verksamheten
ledde till ökad splitring och isole-
ring. 

– Det är borgerlig nedskärning,

Romano Trajo tömt  

Lunds kommun stängde fritidshemmet Romano Trajo i slutet av april.

Shiva Anoushirvani och Samuel Jarrick vill inte säga om det är en
aktion eller performance-konst. Men den 12 augusti stod de bar-
benta på Nybrovikens kaj i Stockholm för att visa var havsnivån –
och därmed civilisationens gräns – kan ligga år 2050.

LO presenterar klimatprogam
I TISDAGS presenterade LO sitt klimatpolitiska program i samband
med ett socialdemokratiskt klimatseminarium i Oslo. LO anser att
möjligheterna att höja miljöskatterna är begränsade under lågkon-
junkturen utan vill i stället se en aktiv investeringspolitik för att få
en mer hållbar infrastruktur och produktion. 

– Fackföreningsrörelsens engagemang behövs både för att få 
till stånd minskad klimatpåverkan och åtgärder som mildrar kon-
sekvenserna, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO anser även att fackföreningsrörelsen har en särskild uppgift 
i att hävda en social dimension i klimatarbetet.

70000 till Lagenaarbetarna 
NU HAR 70 000 KRONOR samlats in till Lagenaarbetarna som gick ut i
en vild strejk veckan före midsommar. De 55 strejkande gick miste
om  mellan 4 000 och 4 500 kronor i lön under strejken. 

75 personer har av Arbetsdomstolen dessutom stämts på 3 000
kronor var för olovliga stridsåtgärder men det antalet försöker
Lagenaarbetarna förhandla ned till de 55 som deltog i strejken
(Arbetaren 31/2009). Orsaken till strejken var att 33 personer 
varslats om uppsägning för att ersättas av personal från beman-
ningsföretag.

LO förlorar 
medlemmar
21700 MEDLEMMAR har under det
första halvåret lämnat LO-för-
bunden. IF Metall med det näst
högsta medlemsantalet, 380 584
vid halvårsskiftet, har sedan års-
skiftet haft det största med-
lemsraset. Enligt Lars Ankar-
fjäll på IF Metall  är det den
ekonomiska krisen som gör att
10 420 medlemmar har lämnat
Metall:

– Det beror på att industri-
sektorn minskat kraftigt. Vi har
inget medlemsras på så sätt att
folk går ur facket, men många
går över till andra förbund för
att de lämnat industrin och fått
jobb i annan sektor, säger han
enligt LO-tidningen.

Utredning om rätt
till skolgång
EFTER PÅTRYCKNINGAR från bland
annat Rädda barnen tillsätter
regeringen en utredning om
alla barns rätt till att gå i skolan
i Sverige. 

En utredning som kom
våren 2007 föreslog att barn
som ansökt om uppehållstill-
stånd men fått avslag och göm-
mer sig i Sverige ska få gå i sko-
lan. Enligt tidningen Riksdag
och departement fick utred-
ningen snabbt kritik. Kritiker
menar att rätten till skolgång
ska omfatta alla barn, även de
som inte har ansökt om uppe-
hållstillstånd. Senast den 29
januari ska utredningen vara
klar.
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Ny praxis kring sexualbrott har
på nytt fått i gång våldtäkts-
debatten, inte minst sedan en
kammaråklagare liknat våld-
täkter vid ”ordningsförseel-
ser”. Vad som nu krävs är en
samtyckeslag, menar Madelei-
ne Leijonhufvud, professor i
straffrätt. 

Det går inte längre att döma någon
för våldtäkt enbart på basis av mål-
sägandes trovärdighet. Det behövs
stödbevisning. Detta var beskedet
från Högsta domstolen när de den
3 juli rev upp två hovrättsdomar
där ord stod mot ord. Domstolens
ordförande menar att det här inte
innebär någon förändrad praxis,
trots att två misstänkta gärnings-
män nyligen friats i lägre instanser
med hänvisning till HD:s dom. 

– Det är helt klart att åklagare
och domare kommer att uppfatta
det här som en förändrad praxis,
säger Madeleine Leijonhufvud,
professor i straffrätt, till Arbeta-
ren.

– Rätten kommer att bli ännu
mer återhållsam och minsta detalj-
avvikelse i målsägarens berättelse
kommer att leda till frikännande.

Leijonhufvud menar att detta
befäster att det krävs bevisat våld
för en fällande våldtäktsdom och
pekar på en av domarna från i juli.
Enligt ordförandens kommentar

till media rör det
sig om ett över-
grepp, men något
våld – som enligt
målsägaren ska ha
skett med en sär-
skild kniv – kunde
inte styrkas. En
sådan kniv hit-
tades visserligen
bredvid sängen,

men den saknade mannens DNA.
I sådana situationer skulle, enligt
Madeleine Leijonhufvud, en sam-
tyckeslagstiftning få stor betydelse. 

– Då skulle frågorna handla om
helt andra saker, nämligen ”hur
gjorde du för att försäkra dig om

att hon ville ha sex på det våta
duschgolvet, efter att hon följt
med upp för att hon lovats skjuts
hem?” – frågor som inte ställs
i dag. 

Vidare, menar hon, skulle ett
sådant samtyckeskrav få en viktig
normerande funktion, liknande
den som finns kring aga. 

I DEBATTEN KRING HD:s domar har
en viss kommentar väckt särskild
uppmärksamhet. I lördagens
Svenska Dagbladet sade kammar-
åklagare Rolf Hillegren, vid City
åklagarkammare i Stockholm, att
begreppet våldtäkt har urlakats:
”När man säger våldtäkt tänker
man mest på riktiga ruggiga våld-
täkter. Men tar man en man och
en kvinna som känner varandra
och kvinnan säger att hon inte har
lust i dag, men mannen kör ändå.

”Vi behöver en 
Professor i straffrätt om nödvändigheten av    

XX
Sexualbrottslagen

� 2005 fick Sverige en ny,
utvidgad, sexualbrottslag, kravet på
tvång sätts lägre och allvarliga fall
av sexuellt utnyttjande bakas in i
våldtäktsbestämmelsen. Det kan
vara våldtäkt när offret sovit, varit
kraftigt berusad eller haft en psykisk
störning. Skyddet för barn stärks
också.

Amnesty, med flera, anser inte att
lagen är tillräcklig för att hävda den
sexuella integriteten och självbe-
stämmandet och vill ”koppla skuld-

frågan vid våldtäkt till avsaknaden
av genuint och frivilligt samtycke,
snarare än till förekomsten av våld”. 

� Både FN:s särskilda rapportör om
våld mot kvinnor och CEDAW-kom-
mittén har kritiserat Sverige för att
så låg andel av rapporterade sexual-
brott leder till åtal och dom. 

År 2007 gjordes 3 535 anmälningar
om våldtäkt. Antalet beslut om åtal
var 449 och antalet fällande domar
var 216.

Våldtäkt i SverigeFakta

Madeleine
Leijonhufvud
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”Det här kan bli den första 
lågkonjunkturen sedan 20-talet 
då facket inte växer.”
Anders Kjellberg, arbetslivsforskare vid Lunds universitet, till LO-tidningen om med-
lemsraset i de svenska fackförningarna. 85 procent av alla anställda var organiserade
i någon fackförening under 1990-talskrisen. 2007 var siffran 71 procent. 
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CC



Sent i fredags eftermiddag
frös Hamnfyran i Göteborg
strejken som skulle ha
inletts under måndagen.
Detta på grund av att Sveri-
ges Hamnar har lämnat ett
förslag om ett centralt
hängavtal, som Hamnarbe-
tarförbundet styrelse kom-
mer ta ställning till under
onsdagen. 

Hängavtalen innebär i grova
drag att Hamnarbetarförbundet
omfattas av Medbestämmande-
lagen och Förtroendemannala-
gen i utbyte mot fredsplikten.
Men även fortsättningsvis skul-
le förbundet inte får vara med
och tolka innehållet i avtal som
arbetsgivarna träffar med LO-
anslutna Transport. 

– Det senaste året har vi inte
ens har suttit i baksätet, vi har
legat i bagageluckan. Därför är
jag förhoppningsfull. Med avta-
let skulle vi även få fackliga rät-
tigheter, som  till exempel rät-
ten till fackligt arbete under
betald arbetstid, säger Therese
Norén på Hamnfyran.

Hon sitter även med i
Hamnarbetarförbundets sty-
relse och kommer att diskutera
avtalet, som är en direkt konse-
kvens av  Hamnfyrans stridsåt-
gärder, under onsdagens extra-
insatta förbundsstyrelsemöte i
Stockholm.

– Med ett hängavtal skulle vi
ha fullständig insyn och blir lik-
värdiga Transport, trots att vi
inte är anslutna till någon para-
plyorganisation. Men om vi
skriver på hängavtalet måste vi
sälja fredsplikten och det är ett
högt pris. Det kommer vi att
diskutera på onsdag, 

ERBJUDANDET OM ett hängavtal
innebär dock inte att konflik-
terna i Göteborgs hamn är
lösta. Göteborgs Hamns bud
om förhandlingsmodell förkas-
tades under torsdagen. Månda-
gens strejkvarsel och övertids-
och nyanställningsblockaderna
är bara frysta. Rikstäckande
blockader mot fartyg och gods
som omdirigerats från Göte-
borg var planerade. Även
utländska hamnarbetare är
beredda att stötta. 

Hamnarbetarförbundets
målsättning är att få tillstånd ett
centralt kollektivavtal med
arbetsgivarna tillsammans med
Transport.

– Med hänsyn till alla hamn-
anställda runtom i landet,
kunder och allmänhet vill vi ge
inviten till avtalssamtal på cen-
tral nivå en riktig chans. Det
här är vårt sätt att ta ansvar för
en seriös process, säger Hamn-
fyrans ordförande Peter Anner-
bäck på Hamnarbetarförbun-
dets hemsida. 

SOFIA BROOMÉ

sofia.broome@arbetaren.se

 på ockupanter

Hamnstrejk
avblåst
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punkt slut, sade Ulrika, en av
ockupanterna till Arbetaren under
måndagen medan ockupationen
ännu pågick. Hon ville inte lämna
ut sitt namn eftersom hon dessut-
om jobbar som timanställd på
kommunen.     

– Romano Trajo har fungerat
som en social mötesplats. Hit
kom föräldrar med en unge på
armen, så kom ett gäng femåring-
ar och några tonårstjejer. Nu
under ockupationen har de kom-
mit tillbaka. Det har varit alldeles
fullt med folk. Vi har grillat och
haft graffitimålning på gården,
sade Ulrika.

14-åriga Mariam Bandeily har i
flera år besökt Romano Trajo:

– Alla är som en jättestor familj,
alla känner alla. Jag har gått hit
varje dag efter skolan i tre, fyra år.
Jag fattar inte varför de just ska
stänga vårt fritids, jag blev skitsur,
sade hon.

ANLEDNINGEN TILL ockupationen är
att aktivisterna vill att fritidshem-

met Romano Trajo ska öppna
igen. 

– Jag är så arg på politikerna att
jag inte vet vad jag ska säga längre.
Vi demonstrerade när politikerna
skulle fatta sitt beslut men det var
ingen som brydde sig om oss, sade
Mariam Bandeily. 

Lars Hansson, Folkpartist och
ordförande för Lunds kommuns
Barn- och skolnämnd, är också
arg:

– Man borde ha tagit en dialog
med politikerna om stängnings-
beslutet men det har inte före-

kommit någon dialog. Ockuperar
man så söker man inte dialog
utan konfrontation. En ockupa-
tion är inte en inbjudan till dia-
log. Jag kommer absolut inte att
ta ett initiativ till dialog med
ockupanterna, eftersom en ocku-
pation är en odemokratisk metod,
sade han under måndagen till
Arbetaren. 

Lars Hansson menade dock att
om ”Lundabor mot nedskärning-
ar” vill prata med honom kommer
han att vara öppen för en dialog.
Men enligt ockupanten Ulrika
bjöd de under måndagen in Lars
Hansson till Romano Trajo utan
framgång.

– Herre Gud, det har varit för-
handlingar med kommunen. Om
kommunen ville ha en dialog hade
de lyssnat på människorna som
bor här, sade Ulrika.

ENLIGT LARS HANSON var orsaken till
kommunens beslut om att stänga
Romano Trajos att endast en
handfull från målgruppen var

inskrivna och att en liknande verk-
samhet bedrevs i närheten:

– Vi kan inte bedriva två mötes-
platser ett par hundra meter från
varandra bara för att ett gäng inte
känner sig välkomna. 

På frågan om han ser någon
möjlighet att öppna Romano Trajo
igen svarar han:

– Det har jag svårt att se i dags-
läget. 

”EFTER TRE DAGARS ockupation har
vi visat att vi kan göra något som
kommunen inte var intresserad av,
nämligen hålla en fungerande
verksamhet vid liv […]. Romano
Trajo står nu tomt igen men det
tänker vi aldrig acceptera”, står det
i flygbladet som nätverket ”Lun-
dabor mot nedskärningar” under
tisdagskvällen delade ut vid fritids-
hemmet.

–  Det är full rulle. Vi står fast
vid vårt krav att Romano Trajo ska
öppna, sade ockupanten Ulrika.

SOFIA BROOMÉ

sofia.broome@arbetaren.se

Visst är det oschysst, men kanske
inte värt två års fängelse. Det lik-
nar mer en ordningsförseelse”.
Hillegren har nu JO-anmälts och
hans chef Per Nichols säger till
Svd att man kan göra saker i sitt
jobb ”som äventyrar förtroendet i
anställningsfrågan”.

– En åklagare som hanterar
våldtäktsfall har alltså gått ut och
sagt så här offentligt. Och om
sådana oerhört kränkande hand-
lingar inte behandlas av personer
vars objektivitet vi har anledning
att tro på – så är det ganska illa,
säger Madeleine Leijonhufvud
som har krävt Hillegrens av-
gång. 

LEIJONHUFVUD KONSTATERAR att Rolf
Hillegren länge har tillhört de som
starkt motsatt sig förändringar av
sexualbrottslagen så att den, som
den brittiska, inte skulle kräva
förekomst av våld och hot. Där-
emot har hon svårt att avgöra hur
representativa hans senaste utta-
landen är. 

– Men även om få har egna
bestämda åsikter i den riktningen
så finns nog en stor osäkerhet
hos många åklagare om hur all-
varligt man ska se på sådana här
brott, säger Madeleine Leijon-
hufvud.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

 samtyckeslag”
  en ny lag

”Vi demonstrerade
när politikerna
skulle fatta sitt
beslut men det var
ingen som brydde
sig om oss.”
Mariam Bandeily

Högsta domstolen rev nyligen upp två våldtäktsdomar där ord stod mot ord. Bilden från en demonstration
mot domstolarnas kränkande behandling av kvinnor i Stockholm den 6 juni 2007.
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