
AP-fonderna ska följa de internationella konventioner som Sverige skriver på. Trots detta investerar första AP-
fonden i det israeliska företaget Elbit Systems som spelar en viktig roll i övervakningen av palestinierna.

Färre flyger med SAS
17,1 PROCENT, så mycket sjönk SAS passagerarflyg i augusti jämfört
med förra året, rapporterar Dagens nyheter.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande och vi ser
snabbt fallande intäkter i hela flygindustrin. Det möter vi genom
kapacitetsreduktioner, offensiva marknadsaktiviteter och kostnads-
reduktioner, säger Sture Stölen, chef för investerarrelationer på
SAS Group, till TT.

SAS kommer att dra ned på antal flygningar och 21 plan tas ur
trafik. Som svar på den sjunkande tendensen föreslår företagets
ledning ett sparpaket som innebär 4 500 färre tjänster och löne-
sänkningskrav, vilket facket hittills har sagt nej till. 

Prostitutionen ökar i Göteborg
DET ÄR INTE BARA FLER som fälls för sexköp i Sverige. Nu rapporterar
Göteborgs kommun att prostitutionen i staden har ökat den senaste
tiden, rapporterar DN. 

– Mellan 2000 och 2005 såg vi i snitt sju till tio kvinnor per kväll
i Rosenlund. Nu har det mer än fördubblats, säger Bosse Sven-
necke, vid kommunens gatuprostitutionsgrupp, till TT.

Vidare spekulerar han i att ökningen kan bero på Norges
nyinförda sexköpslag. 

Borgerlig splittring om Las
ALLIANSREGERINGEN LYCKAS INTE ENAS kring en gemensam linje vad
gäller Lagen om anställningsskydd, skriver LO-tidningen. Modera-
terna vill inte ha några förändringar av arbetsrätten, utan ser den
som parternas ansvar. Det moderata motståndet gäller även den lag-
stadgade proportionalitet, som övriga allianspartier tagit ställning
för. På andra sidan spektrat finns Centerpartiet, som vill se slopade
turordningsregler för företag med tio anställda och undantag för
upp till tio anställda i större företag. Folkpartiet vill att fyra personer
undantas från Las i alla företag, oavsett storlek, medan Kristdemo-
kraterna förordar en Las-försäkring som gör uppsägningar billigare.

Gotlandsockupanter får bo kvar
DET TIDIGARE ÄLDREBOENDET Göransgården i Visby, som stått tomt 
i över fem år, har fått nya hyresgäster, rapporterar tidningen Hela
Gotland. Det var förra lördagen som ett trettiotal ungdomar som
kallar sig ”Gotlands svarta får” tog sig in i fastigheten på S:t
Göransgatan. På söndagen inleddes en dialog med fastighetsägaren
då fortsatta hyresmöjligheter öppnade sig.

– Vi förstår deras bostadsbehov och kritik mot kommunens
bostadspolitik. Självklart vill vi hjälpa till och erbjuda boende för
dem, sade Håkan Westerholm, vd för Göransgården och Solhem
hotell i Visby, till tidningen Hela Gotland. 

Bland de krav som ”Gotlands svarta får” för fram finns fler
bostäder till rimliga hyror i Visby och boenden där studenter och
gotlänningar kan bo kvar över sommaren.

Arbetaren 37/2009 Inrikes 5

Skuldsatta bärplockare har nu
fått resa hem från Sverige i
förtid, men vad som väntar i
hemlandet är oklart. Krav ställs
nu på att bärplockare ska få
rätt till de arbetsvillkor som
gäller för andra arbetskrafts-
invandrare. 

– Jag har haft kontakt med många
av dem i Thailand och de mår inte
så bra, säger Chitrawan Sandberg,
ordförande i Thailändska förening-
en i Norrbotten, till Arbetaren.

– De vet inte hur det ska gå
med skulderna de har till beman-
ningsföretagen, fortsätter hon.  

Det var för drygt två veckor
sedan som hundratals thailändska
bärplockare samlades i Luleå för
att protestera mot sina arbetsför-
hållanden. I förra veckan hölls
också protester vid den thailändska
ambassaden i Stockholm, som till
slut gick med på att bistå med
ombokade flygbiljetter hem. 

Med löften om att kunna tjäna
pengar på bärplockning har många
av arbetarna lånat pengar av de

thailändska bemanningsföretag
som förmedlat resan till Sverige.
Men dålig tillgång på bär i sko-
garna, kombinerat med utgifter för
uppehälle, bil och bensin, har gjort
att många nu har skulder på
10 000–20 000 kronor. Det är en
summa som det kan ta ett år att
arbeta ihop i Thailand och enligt
Chitrawan Sandberg har en del
belånat sina hus i hemlandet.

– Jag tycker att svenska myn-
digheter borde ta reda på hur det
egentligen står till med de här
thailändska företagen, säger Sand-
berg.

ARBETSMARKNADSMINISTER Sven Otto
Littorin har sagt att det hela är en
fråga mellan bärplockarna och
deras arbetsgivare, de thailändska
bemanningsföretagen, samt att LO
borde ha tagit sig an arbetarna.
Uttalandet har fått kritik från bland
annat Vänsterpartiet som menar att
regeringen skulle kunna agera för
de thailändska bärplockarna. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

”Regeringen bör agera
för bärplockarna”

dignitet än om den hade kom-
mit in från till exempel en LS,
säger Ola Brunnström. 

Lotta Holmberg från Stock-
holms LS av SAC säger till
Arbetaren att hon hoppas att
arbetsutskottet kan reda ut situ-
ationen inom organisationen.

– Det som är så trist är att
det här kan få väldigt allvarliga
följder för SAC:s arbete med
papperslösa – det är därför vi
vänder oss till en central
instans. 

En aspekt i diskussionerna
kring Registret, som inte tas
upp i skrivelsen, är att det fun-
gerar som egen organisation
inom SAC, snarare än en
metod. Detta problem menar
Ola Brunnström nu till stor del
är löst: 

– Sedan man bildade Stor-
stockholms hotell- och restau-
rangsyndikat och har kunnat
föra in mycket av verksamheten
där, så faller det mesta av den
kritiken.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 
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– Att vi vägrar betala kapitalis-
mens kris. Det är också en pro-
test mot den orättvisa höger-
politiken, där arbetslösa, sjuka
och pensionärer ska betala kri-
sen medan rika människor har
fått 60 000 kronor i skattesänk-
ningar. 

– Vi hoppas på flera tusen
deltagare, vilket vi var första
året. I fjol när protesterna
krockade med European Social
Forum var vi bara 1 500 perso-
ner.  

Septemberalliansen uppstod
som en reaktion på alliansens
politik, vad händer om det blir
regeringsskifte nästa år? 
– Även om den här regeringen
för en väldigt extrem högerpo-
litik så är vi noga med att säga

att vi bekämpar all högerpolitik,
vem som än står för den. 

Får ni med LO i demonstra-
tionen? 
– Flera lokala fackföreningar
kommer att delta, bland annat
några av de som stod bakom
vårens fackliga upprop. Vi har
haft kontakt med LO-ledning-
en och deras medverkan föll
egentligen bara på datumet, där
de menade att den 15 septem-
ber är en högtidsdag. 

– Vad jag vet finns inga
konkreta planer kring den tidi-
gare utlovade fackliga kamp-
dagen som skulle arrangeras i
höst, men en bra uppslutning
på tisdag kommer att sätta press
på LO-ledningen. 

KRISTINA LINDQUIST 

Arne Johansson, drivande inom nätverket
Septemberalliansen, som i samband med att
Riksdagen öppnar demonstrerar i Stockholm. 

Vad vill ni säga på
tisdagens demonstration?

Tre frågor till…

Foto
CC


