
– Man kan ju anmäla dem, men de kommer inte dömas för det och även
om de döms får de behålla jobbet, säger Gottsundabon ”Adam” om poli-
sens rasistiska kommentarer och trakasserier.

Gottsunda i Uppsala är en av
flera förorter i Sverige där det
har varit oroligt under somma-
ren. Ungdomar har satt eld på
bilar. Polisen har använt våld.
Hur har det blivit så? Arbetaren
besökte Gottsunda och pratade
med några av de som bor där. 

I Gottsunda centrum rör sig barn-
vagnsföräldrar med matkassar och
skolbarn på cykel i fridfullt tempo.
Ett par män sitter och diskuterar
utanför Willys. Inga utbrända
bilar. Inga poliser eller ungdomar.
Inga tecken på våld. 

Men det var faktiskt bara för
några dagar sedan som det hände
igen – någon tände eld på en bil,
polisen kom och det blev stenkast-
ning. 

Adam, Ali och Oscar, är i gym-
nasieåldern och bor i området. 

– Det är bra i Gottsunda. Det
är synd om folk får fel bild nu bara
på grund av det som kommit upp i
media, säger Oscar.

Oscar säger att grannar till
honom fått sina bilar uppeldade

och han har svårt att förstå dem
som gör så, eftersom det är oskyl-
diga som drabbas. 

– Det är fel av dem, men polisen
gör också fel. De går på med
batonger och hundar och de ger sig
inte bara på de som är våldsamma.
En kompis till mig blev attackerad
med batong när han stod och fil-
made dem med sin mobil. Han ville
bara filma deras övervåld. 

Polisen har dessutom varit
otrevlig mot Oscar själv när han
har varit ute i området, säger han.

– Nu kan man ju knappt gå ut
där bilarna står, då hoppar polisen
på en med en gång och frågar vad
man håller på med. Det räcker med
att ha fel kläder så är man miss-
tänkt. Man känner sig utpekad.

Adam tror att anledningen till
att folk började elda upp bilar i
området delvis är en hämnd för
sådant som har hänt tidigare. Det
är en reaktion på år av trakasserier,
förklarar han.

Han har också hört polisen
komma med rasistiska tillmälen.
Och han tror inte att det kommer

att upphöra, inte heller efter det
medlingsmöte som hölls i Gott-
sunda i förra veckan.

CHRISTER NORDSTRÖM är Uppsalapo-
lisens presstalesman. Han berättar
att det kommit in ett femtontal
anmälningar mot hans kolleger för
övervåld, fall som nu utreds av en
annan instans inom polisen. 

– Om det har inträffat något
som är klandervärt så kommer vi
att ta itu med det, säger han, men
tillägger att det inte går att komma
ifrån att polisen ibland har skyl-
dighet att ta till våld. 

– Man ska ha klart för sig att de
som leder det här är grovt krimi-
nella. Nu har de fått en svans av
tidigare ostraffade ungdomar
bakom sig och det är oroväckande

Per-Olof Hallin, professor i kul-
turgeografi på Malmö högskola,
leder ett projekt där forskare försö-
ker hitta förklaringar till det som
hänt i Gottsunda och andra svenska
förorter. 

– När vi har pratat med de här
ungdomarna framgår det att det

Svenska pensionspengar
investerades i flygplan som
dödade civila palestinier i
Gaza i vintras. 

Arbetaren fortsätter denna
vecka med fler avslöjande om
AP-fondens investeringar i isra-
eliska företag som strider mot
mänskliga rättigheter. 

Det israeliska företaget Elbit Sys-
tems, som AP-fonden investerar
i, tillverkar det obemannade
attackflygplanet Hermes, som
enligt människorättsorganisatio-
nen Human Rights Watch,
HRW, användes i kriget mot
Gaza i vintras. HRW har under-
sökt sex attacker, där 29 civila
dödades, varav sex barn. Förra
veckan avslöjade Arbetaren att
första AP-fonden investerar i
Elbit Systems, och att Elbit leve-
rerar övervakningssystem till
muren som Israel fört upp på
ockuperad palestinsk mark. 

I INGEN AV DE SEX incidenterna då
civila dödades kunde HRW finna
tecken på att palestinsk militärak-
tivitet försiggått i närheten av
attackerna. De obemannade plan
som Israel använde, Hermes och
Heron, har mycket detaljerade
kameror vilket gör att operatö-
rerna av flygplanen kan urskilja
kläder och ålder. HRW ser därför

ytterst allvarligt på att civila
dödats långt från någon militär
aktivitet.

– Operatörer av obemannade
flygplan kan tydligt se målen på
marken och även avstyra missiler
efter att de avfyrats, säger Marc
Garlasco, som författat rappor-
ten. Han säger att alla attacker
automatiskt har spelats in av de
obemannade flygplanen och att
Israel bör offentliggöra filmerna.

– Israel måste förklara hur dessa
civila dödsfall kunde äga rum.

OSSIAN EKDAHL, CHEF för kommuni-
kation och ägarstyrning på första
AP-fonden, vill inte kommentera
de nya uppgifterna om Elbit Sys-
tems attackflygplan. Han hänvi-
sar till den pågående utredningen
av Elbit som utförs av Ges Invest-
ment – första till fjärde AP-fon-
dens etikkonsult. 

AP-fonderna ska följa de
internationella konventioner som
Sverige skrivit under. Men som
Arbetaren berättade förra veckan
är Elbit Systems och flera andra
israeliska företag som AP-fon-
derna investerat i på olika sätt
verksamma på ockuperad pales-
tinsk mark. Ossian Ekdahl säger
dock att arbetet med att investera
pensionspengar fungerar bra. 
Finns det inte en möjlighet att
undersöka företag innan ni

köper aktier, så att ni inte ham-
nar i en sådan här situation?

– Normalt gör vi en genom-
gång varje halvår av våra innehav
och ser om det har hänt något
sedan sist vi gjorde den genom-
gången. 

Den genomgången görs av
Ges Investments. Vd:n på Ges,
Magnus Furugård, säger till
Arbetaren att tiden inte räcker till
för att noggrant undersöka alla 
3 500 bolag man satts att granska
av AP-fondernas etikråd, utan att
man måste prioritera. Men
Ekdahl vidhåller att systemet är
vattentätt.
Tycker du att detta system fun-
gerar bra?

– Ja, tillsammans med att om
något dyker upp som inte kom
fram i halvårsgenomgången så
undersöker vi det så snabbt vi
kan.
Fallet med Elbit Systems – gör
det att du tycker att ni borde
jobba på ett annat sätt?

– Nej, jag tycker att det är ett
bra sätt att jobba på.

I TISDAGS OFFENTLIGGJORDES FN:s
granskning av kriget mot Gaza,
som kom fram till att Israel ”med-
vetet använde sig av oproportio-
nerligt våld riktat mot civila.”
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AP-fondens flygplan 
Investerar i företag som bygger de flygplan
som bland annat användes i kriget mot Gaza

”Det är synd om folk får fel bild”
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