
Mohamed Omar och Lasse
Wilhelmssons manifestation
som gick under namnet ”al-
Quds-dagen”, Jerusalemdagen,
buades i söndags ut av
hundratals upprörda mot-
demonstranter, majoriteten
exiliranier. Samtidigt som flera
grupper som arbetar för den
palestinska saken i förväg
tagit avstånd från firandet
anslöt sig nazister till
manifestationen. 

Mohamed Omar och Lasse Wil-
helmsson hade annonserat ut en så
kallad anti-israelisk manifestation
och fått tillstånd att genomföra den
på Sergels torg i Stockholm. ”Boj-
kotta Israel” och ”Befria Palestina”
var några av slagorden. Flera nazis-
ter rapporteras ha befunnit sig
bland de knappt hundra demon-
stranterna. Nazisternas stöd grun-
dar sig kanske inte så mycket i sön-
dagens slagord som att Omar och
Wilhelmsson gjort sig kända som
förintelseförnekare och judehatare.
Mohamed Omar hade inför sönda-
gens manifestation gett flera inter-
vjuer till Nationaldemokraternas
tidning Nationell idag. Till hemsi-
dan Nationell.nu sade Omar i bör-
jan av september att al-Quds-
dagen är ”den enda antiisraeliska
manifestationen i Sverige utanför
vänsterjudarnas kontroll”. 

ANDREAS MALM ÄR Palestina-akti-
vist sedan många år och aktuell
med boken Hatet mot muslimer.
Han har sedan länge följt Omars
och Wilhelmssons utveckling.

– Mohamed Omar konverte-
rade öppet till fascismen och anti-
semitismen först i våras, efter
Gazakriget. Wilhelmsson har vi

haft kontakt med i sju, åtta år. Han
har försökt ta sig in i Palestina-
rörelsen för att sprida sitt budskap,
men han blev utkastad. 
Vad är drivkraften till att nazister
samarbetar med islamister?

– Det finns en sorts klyfta inom
extremhögern, där vissa menar att
huvudfienden är muslimer, och
andra menar att huvudfienden är
judar. Utifrån det kan de alliera sig
med i stort sett vem som helst.

– De nazister som tycker att
judar är huvudfienden kan alliera
sig med muslimer som de uppfat-
tar står på samma grund. Men det

betyder inte att någon sida har
några som helst sympatier för var-
ken muslimer eller judar. 
Vad tycker du om att Omar och
Wilhelmsson reser samma krav
som ni i Palestinarörelsen, som
att befria Palestina och bojkotta
Israel?

– Det är lika vidrigt som när
nationaldemokrater och andra
nazister tidigare har ställt sig upp
och försökt hålla demonstrationer
för Palestina. Deras dagordning
handlar enbart om hat mot det
judiska folket. 

– Omar är inte ett dugg intres-
serad av Palestina. Han skriver
ingenting om de ockuperade
områdena eller hur palestinierna

har det, utan det handlar bara om
den stora judiska konspirationen
som har kontroll över hela jorden,
det vill säga klassisk antisemitism.
Och det ska bekämpas, precis som
rasister alltid ska bekämpas.

OMARS OCH Wilhelmssons demon-
stration påbörjades vid tvåtiden.
Då fanns en hel del personer kvar
från en tidigare manifestation mot
regimen i Iran. Grupperna skrek
slagord till varandra. Ägg och
tomater rapporteras ha kastats.
Medan den regimkritiska demon-
strationen stödde motstånds-
rörelsen i Iran så hyllade Omar
och Wilhelmsson regimen och
särskilt ayatollah Khomeini, grun-
daren av den islamiska republiken
av Iran och dess förste, högste
andlige ledare.

– Vad Mohamed Omar gör är
att bekräfta alla de absolut värsta
föreställningarna som finns om
muslimer, säger Andreas Malm. 
Finns det en risk att Mohamed
Omar förvärrar islamofobin i
Sverige?

– Ja, visst. Han har positionerat
sig som en talesperson för musli-
merna i Sverige, vilket han natur-
ligtvis inte är. Många muslimer
har reagerat och tycker att Omar
är fullständigt dum i huvudet.

PALESTINAGRUPPERNA I Sverige och
International solidarity move-
ment, ISM, tog avstånd från
Omars och Wilhelmssons mani-
festation flera dagar innan den
ägde rum. ”Antisemitism har
ingen plats i Palestinarörelsen”,
skriver ISM Stockholm på sin
hemsida.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Nazister och islamister
under samma flagg

Fack gynnas av börsuppgång
DE SVENSKA FACKFÖRBUNDEN har de senast åren upplevt ett medlems-
ras av historiska mått. Tillsammans med ökad arbetslöshet bland
medlemmarna har detta lett till kraftigt minskade intäkter och förra
året redovisade flera förbund minusresultat. Nu ser dock ekonomin
ut att räddas av den starka börsuppgången, rapporterar Dagens
Nyheter. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen stigit med 39 pro-
cent. Detta ger tillskott till fackförbundens strejkkassor som förval-
tar åtskilliga miljarder, där en stor del av medlen är placerade i akti-
er. IF Metall har omkring 800 miljoner kronor av medlemmarnas
pengar i aktier.

– Vi har gjort ett resultat som är rejält bättre än börsens upp-
gång, säger Gunnar Orméus, vd för Metall Finans, bolaget som
ansvarar för fackets kapitalförvaltning, till DN.

Tillsammans med andra storfack som Unionen, Lärarförbundet
och Kommunal har IF Metall gjort en vinst på över 3,5 miljarder
kronor på den aktuella börsuppgången.

Bilar stoppades i Stockholm
I TISDAGS, den 22 september, firade 1 650 europeiska städer, varav 43
i Sverige, den globala bilfria dagen, enligt klimataktionsgruppen
Klimax. Stockholms styrande politiker medverkade inte i EU-
inititativet. Årets upplaga arrangerades i stället av Klimax,
Planka.nu och Alter-
nativ stad, som block-
erade Kungsgatan i
centrala Stockholm
under en timme. De
cirka 20 aktivisterna
släppte dock igenom
cyklister och bussar,
och fick dessutom
hejarop. Några
ropade: ”Det gäller
våra liv, det gäller
våra barn, inga bilar i
innerstan”. Och ur megafonen kom det klank mot förbifart Stock-
holm, jättebygget som beräknas bidra till att öka Stockholmstrafi-
kens växthusgaser med 80 procent. Aktivisterna krävde också en
satsning på och utbyggnad av kollektivtrafiken. 

Rasistiskt kvartersnamn upprör
CENTRUM MOT RASISM uppmanar Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad
kommun att rösta bort namnet på kvarteret ”Negern”. Kvarteret
har haft det namnet i 150 år. ”Inga afrosvenska eller antirasistiska
organisationer har blivit tillfrågade om vad de anser om namnet när
andra remissinstanser har fått säga sitt”, skriver Centrum mot
rasism i ett pressmeddelande och uppmanar människor att skriva på
en protestlista. 
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”Vad Omar gör är
att bekräfta de
värsta föreställ-
ningarna som finns
om muslimer.”
Andreas Malm, Palestina-aktivist.
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– Det finns en bakomliggande
agenda i den kampanj som
länge har förts på olika debatt-
sidor. Svenskt Näringsliv vill
inte ha Las i dess nuvarande
tappning och använder ung-
domsarbetslösheten som ett
slagträ. 

– Ungas arbetslöshet är pro-
blematisk, men att så tydligt
koppla den till Las är en villfa-
relse. 

Har relationen mellan parterna
försämrats? 

– Vi befinner oss i en ekono-
misk kris och har sett förhand-
lingarna om ett nytt huvudavtal
braka samman. Vår uppfattning
är att arbetsgivarsidan klev av
samtalen abrupt för att de såg

sig kunna få igenom förän-
dringar av Las. Det är ingen
vild spekulation att de i stället
satsar på att försöka opinions-
bilda politiskt inför valet 2010,
där de kanske har möjlighet att
komma längre. 

Du menar att facken måste
vara öppna för förändringar i
arbetsrätten, vilka då?

– Det kan finnas delar av
Las som behöver ses över, men
poängen är att den här tomma
retoriken inte leder till något
konstruktivt. I stället måste par-
terna sätta sig ned och diskute-
ra hur vi ska få ungdomar i
arbete och skapa en rörligare
arbetsmarknad. 

KRISTINA LINDQUIST 

Eva Fagerberg, förhandlingschef på Akademiker-
förbundet SSR, som menar att ungas arbetslöshet
inte kan skyllas på Lagen om anställningsskydd. 

Bygger inte Las-kritiken 
på fakta?

Tre frågor till…

Trafiken blockerades i en timme.
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