
Palestinsk by
protesterar
mot Sverige
Den populära kommittén mot
muren och bosättningar i den
palestinska byn Bil’in på Väst-
banken har skrivit ett brev till
Ossian Ekdahl på första AP-
fonden där de protesterar mot
att fonden investerar i företag
som Israel Discount Bank och
Elbit Systems. 

”AP1:s investeringar i Israel Dis-
count Bank skadar oss personligen
och direkt. Israel Discount Banks
affärskontor och andra datortjän-
ster sköts av företaget Matrix IT.
Matrix IT:s affärskontor är beläget
på land som tillhör vår by, men
som har stulits av den illegala
bosättningen Modi’in Illit”, skriver
kommittén, och avslutar:

”Det är samvetslöst att svenska
medborgare äger andelar i företag
som hjälper till att stjäla land från
Bil’in och andra palestinska byar
och som förstör allt hopp om fred.
Vi ber er att stå vid vår sida i kam-
pen för rättvisa och avinvestering
från dessa företag.”

Brevet har överlämnats till Sve-
riges generalkonsulat i Jerusalem.
Arbetaren har utan framgång för-
sökt få kontakt med generalkonsul
Nils Eliasson. 

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se
     Isra. Båda blev dödade av israelsiska obemannade attackflygplan under 
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Åkeribranschen satsar
för att få in fler kvinnor
– Att bryta mansdominansen
inom åkeribranschen är nöd-
vändigt, menar Kjell Lundqvist,
miljö- och kvalitetschef på Bil-
frakt.se och informatör för
Sveriges Åkeriföretag Norrs
nya satsning ”Förare på väg”.

Fler och bättre utbildade förare av
båda könen med bredare kompe-
tens behövs då yrket har förändrats
på flera sätt. 

– Det är inte längre bara ett
skruv- och mutterarbete med att
köra lastbil för ett åkeriföretag.
Det har blivit ett serviceyrke, med
många och täta kundkontakter.
Branschen har också underlättats
fysiskt av olika hjälpmedel för att
minska belastningsskador, säger
Kjell Lundqvist till Arbetaren. 

Som svar på frågan om bran-
schens efterfrågan på mer kun-
nande i servicefrågor har med vil-

jan att locka till sig fler kvinnor att
göra, säger han nej.

– Det handlar om grundläg-
gande attityder i samhället, om hur
killar och tjejer är, som vi hoppas
kunna förändra med det här pro-
jektet. 

I projektet samarbetar Sveriges
Åkeriföretag med sju gymnasies-
kolor i Norr- och Västerbotten då
syftet också är påverka utbild-
ningsinstanserna.

– I de kataloger som informerar
om yrket finns bilder på smutsiga
killar som ligger under fordon.
Innehållet i utbildningarna är inte
uppdaterat och fokuserar på den
mekaniska biten och för lite på
kundbemötande. Detta vill vi ändra
på så att skolorna hänger med i
utvecklingen, säger Kjell Lundqvist.

Men avgörande för att komma
åt mansdominansen inom lastbils-
branschen och öka rekryterings-
bredden handlar om att utbilda och
förändra åkeriföretagens och sko-
lornas chefer och deras attityder.

SOFIA LUNDKVIST

inrikes@arbetaren.se

ofta rör sig om en konfliktspiral
med polisen. I bland ser vi då
att det finns dåliga erfarenheter
av myndigheter i bakgrunden.

Han arbetar med flera olika
teser för att förstå varför ungdo-
marna väljer att gå från känslo-
mässig ilska till fysisk handling. 

– Det kan ha att göra med det
sociala sammanhanget man vis-
tas i. Att man skapar en gemen-
sam bild där man säger ”vi har
ändå ingen chans”. Man skapar
en samhörighet i det, särskilt i
konfrontationen med polisen.

Ali, som är kompis med
Adam och Oscar, menar ändå
att konflikterna i grunden har
med ekonomiskt utanförskap
att göra. 

– Det som behövs för att
göra saker bättre är att folk får
jobb. Då skulle de inte ha tid
eller lust att hålla på så här,
säger han. 

MALIN BEECK

inrikes@arbetaren.se

Adam och Oscar heter egentligen

något annat. 

XX
Mansdominans

Kampanj mot lönedumpning
SYNDIKALISTISKA HOTELL- OCH restaurangsyndikat genomförde i fre-
dags en omfattande informationskampanj på de hotell i Stock-
holmsområdet som vägrat gå med på det så kallade registerkravet.
Genom att införa ett register över minimilöner bland hotell- och
restaurangarbetande papperslösa vill man komma åt företagens
utnyttjande av papperslösa migrantarbetares utsatthet. De övriga
krav som ställdes handlar om att företagen ska ordna uppehålls-
tillstånd till de som nu arbetar så kallat illegalt samt återanställa och
betala återresan till Sverige för varje anställd som utvisas. Detta för
att komma åt företagarna som anger sin personal till polisen innan
lönen betalats ut och därmed utnyttjar situationen för gratisarbete.
Arbetsgivarna vägrar anta kraven.

SOFIA LUNDKVIST

Demonstration mot regeringen 
”STOPPA BORGARNA i papperskorgarna” skanderade några hundra del-
tagare vid Septemberalliansens demonstration, som för tredje året i
rad arrangerades i samband med riksdagens öppnande i Stockholm.
Årets paroll löd ”Vi vägrar betala kapitalismens kris”.

Septemberalliansens bredd illustrerades av talarna som behand-
lade arbetsrätt, klimat, asylrätt, studiemedel och internationell
solidaritet.

Lagena-arbetaren Patrick Olofsson applåderades när han talade
om kampen på Systembolagets lager i Jordbro. Deras viktigaste
seger, sade han, var att ”inte gå i raka led till slaktbänken” utan att
övervinna rädslan och inspirera andra arbetare att göra detsamma.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

LO agerar för
bärplockarna
LO KRÄVER NU ändrade regler för
att undvika att utländska bär-
plockare utnyttjas.

– Bäruppköparna vill ha bil-
lig arbetskraft, de vill inte beta-
la skatt och de har heller inte
velat ta några ekonomiska ris-
ker, säger LO:s avtalssekrete-
rare Per Bardh. 

Med dagens regler behöver
arbetstillståndet för just bär-
plockare inte innehålla krav på
en lägsta förtjänst eller avtals-
liknande förhållanden. LO vill
att reglerna ska vara lika för
alla, vilket innebär en garante-
rad månadslön på minst 13 000
kronor i månaden. 

Polis utreds
arbetsrättsligt
POLISEN UTREDER nu misstanken
om en händelse i samband med
att en afrikansk man skulle
avvisas från Sverige, rapporterar
Aftonbladet. Mannen ska ha
vägrat att gå ur den buss han
transporterades i varpå polisen
tvingade ut honom med våld.
En av de tjänstgörande ska
enligt en kollega ha sagt: ”det
var skönt att smälla på en
neger”. En åklagare har tittat
på fallet, men lagt ned för-
undersökningen.

Ärendet ska nu utredas ur
arbetsrättslig synvinkel, där
möjliga sanktioner är löne-
avdrag eller varning.

En informationskampanj om registerkravet genomfördes i fredags.

Septemberalliansen demonstrerade för tredje året i rad.
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