
När avtalsrörelsen 2010 nu
kommer igång är det i ljuset
av en ekonomisk kris av his-
toriska mått. Utspel från
arbetsgivarsidan om de cen-
trala avtalen gör att LO inte
utesluter konflikt.    

– Vi går in i en av nutidens stör-
sta avtalsrörelser där 500 riks-
täckande avtal ska tecknas, och
det gör vi med en tydlig kon-
frontation från arbetsgivarsidan,
sade LO:s avtalssekreterare Per
Bardh under en pressträff förra
fredagen. 

– De vill ha en återgång till
1980-talets oreda utan centralt
ansvar då lönerna pumpades upp
med luft, vilket leder till infla-
tion, räntehöjningar och till slut
till färre jobb. 

Måltavla var Almega, ett av de
tyngsta förbunden inom Svenskt
Näringsliv, som nyligen gick ut
och krävde en helt ny ordning
för lönebildningen. Kraven
innebär noll kronor i centralt
fastställda påslag och att lönen
ska sättas lokalt i det enskilda
företaget. Olikheten ska vara
norm, eftersom ”alla har rätt till
lön, men inte till löneutveck-
ling”, var budskapet från Alme-
ga. Reaktionen från LO har inte

låtit vänta på sig. Janne Rudén,
ordförande för Seko, gjorde ett
uttalande på förbundets kongress
som kan tolkas som att man för-
bereder sig för strejk. 

– Hur ska det kunna undvikas
när Almega lägger ett sådant
bud? Om de framhärdar är ris-
ken för konflikt stor, säger Janne
Rudén till Arbetaren. 

BÅDE PER BARDH och LO-ordfö-
randen Wanja Lundby-Wedin
gav delvis Rudén rätt på den
aktuella pressträffen.  

– Vi kommer aldrig att accep-
tera ett nollavtal eller att inte ha
några centrala förhandlingar, det
är ett absolut ställningstagande,
sade Wanja Lundby-Wedin på en
fråga från Arbetaren. 

Däremot menade hon att LO
inte går in i en avtalsrörelse
beredda på konflikt utan med
inställningen att parterna ska
komma överens. LO:s chefeko-
nom Lena Westerlund framhöll
att utrymmet för nominella löne-
ökningar de närmaste åren finns i
ett spann mellan 2,5 och 3,5 pro-
cent. Detta givet inflationsmål
och ett samhällsekonomiskt
ansvarstagande, sade Westerlund. 

Vid sidan av lönerna lyftes fyra
områden fram som särskilt vikti-

Sju somalier, misstänkta för
piratverksamhet, sitter i ken-
yanska fängelser sedan i maj –
utan rättegång. Det var sven-
skar som, under EU-flagg, grep
och överlämnade dem till
Kenya. Sveriges försvarsminis-
ter vill inte ta ansvar för dem
och hoppas i stället på en ut-
ökad militär EU-operation nästa
år – under svensk ledning.

Den svenska flottan har precis
avslutat sitt deltagande i Operation
Atalanta, EU:s piratjakt utanför
Somalia som ska skydda leveranser
av matbistånd och produkter som
oljeriggar. Nästa år utökas EU:s
militära insats till ett par tusen sol-
dater. Och Sverige vill leda opera-
tionen. Riksdagen väntas ta beslut i
början av 2010.

Samtidigt framkommer hård
kritik mot insatsen från internatio-
nella jurister. Advokaten Avi Singh
är representant för det franskbase-
rade Avocats du Monde.

– Som det ser ut nu kan de lika
gärna låsa in de misstänkta pira-
terna utan en rättegång, säger
Singh till Arbetaren. 

EU har hittills lämnat över 68
misstänkta somaliska pirater till
Kenya. Ett avtal mellan EU och

Svensk piratjakt utan

I EU-insatsen Operation Atalanta jagar svenska soldater pirater utanför Somalia. Nästa år utökas insatsen och Sverige vill ha en ledande funktion.

Redaktör: Shora Esmailian, 08-522 456 64, inrikes@arbetaren.se Arbetaren 40/20094 Inrikes

Den papperslöse migranten
som ”sjukvårdsturist” är en
myt, visar en ny rapport från
Läkare i världen. Bara en av
tjugo papperslösa nämner
hälsa som skäl till att de sökt
sig till Europa. 

– Det vi bedriver här är katastrof-
sjukvård, som ligger närmare mina
erfarenheter från Darfur och
Tchad än mitt vanliga jobb på
Södersjukhuset, säger My Morin. 

Hon arbetar frivilligt som sjuk-
sköterska på Läkare i världens kli-
nik för papperslösa och visar runt i
lokalerna, som ligger på hemlig
adress i Stockholm. Varje onsdag
tar en handfull läkare och sjukskö-
terskor emot ett trettiotal patien-
ter med olika besvär, men allt kan
inte behandlas på kliniken. 

– Just nu har vi har en ung tjej
med hål på trumhinnan och det
har varit svårt att få till stånd en

operation för henne, säger My
Morin. 

Hur det går att skicka männis-
kor vidare till olika sjukhus beror
till stor del på vem som råkar svara
i telefon. De läkare som nekar att
ta emot papperslösa använder
enligt My Morin samma argument
som regeringen – att det skulle
leda till en ökad tillströmning av
papperslösa till Sverige. Men bil-
den av migranter som ägnar sig åt
vårdturism stämmer inte, om man
får tro den internationella rapport
som Läkare i världen, Liv, släppte i
förra veckan.   

RAPPORTEN BASERAR SIG på intervju-
er med drygt 1 200 papperslösa i
elva europeiska länder. 

Bland samtliga tillfrågade upp-
ger en av 20 personer hälsa som ett
av flera skäl till migrationen.
Andelen är heller inte högre i de
länder som har jämförelsevis gene-

rösare lagstiftning (se faktaruta). 
På flera sätt skiljer sig de pap-

perslösa som intervjuats i Sverige
från övriga länder i studien. Det är
en högre andel som uppger att de
sökt sig till Europa av politiska
snarare än ekonomiska skäl.
Betydligt fler än genomsnittet i
studien säger sig ha avstått från att
söka vård av rädsla för att bli dis-
kriminerad eller gripen av myn-
digheterna. Sverige uppvisar också
den lägsta andelen papperslösa
som testat sig för hiv.  

– Vårdpersonal sätts i en myck-
et svår situation när de förväntas
neka sjuka människor vård och
bryta mot sin egen yrkesetik, säger
Lotta Jansson. 

Läkare i världen kräver att alla
boende i Sverige ska ha rätt till
vård på lika villkor och att frågan
inte ska kopplas till migrationspo-
litiken. Man vill se ett formellt för-
bud mot att ange eller gripa pap-
perslösa som är under behandling
och omedelbara åtgärder i hela
EU så att minderåriga barn och
gravida kvinnor får ett särskilt
skydd. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

Vårdturism en myt 

� Rapporten baserar sig på 1 218
intervjuer med papperslösa i
Belgien, Frankrike, Grekland, Italien,
Nederländerna, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland. 103 av de tillfrågade bor 
i Sverige. 

� Bland samtliga tillfrågade upp-
gav 6 procent hälsa som ett skäl till
migrationen. I Sverige är siffran 7,8
procent och i Spanien, som har
Europas mest generösa vårdtillgång
för papperslösa, 4,2 procent. 

Källa: Läkare i världen

Vård för papperslösaFakta

Läs mer på hemsidan.
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ansvar
Aktivister störde ministermöte
PÅ MÅNDAGEN GAV SIG flera aktiva i det antimilitaristiska nätverket
Ofog ut på en simtur utanför ett värdshus i Göteborg. Med bande-
roller med bland annat budskapet ”No dinner until peace” (ingen
middag förrän fred)
simmade de ut i syfte
att förhindra EU:s
utrikesministrar att
komma fram till det
värdshus där de skulle
äta. Dock plockade
kustbevakningen upp
aktivisterna innan de
hade hunnit genom-
föra aktionen. 

– Vi genomförde
den här protesten
eftersom vi tycker att
EU:s försvarsminist-
rar skapar mer krig i
världen än fred och
säkerhet som de själ-
va påstår. Man skapar inte fred, och kommer aldrig att göra det,
genom att stärka EU:s vapenindustri, vilket var ett av syftena med
det här mötet som försvarsminister Sten Tolgfors bjudit in till,
säger Kristina Johansson aktiv i Ofog och en av simmerskorna. 

Tidigare på dagen hade Ofog i över en timme genomfört en
blockad för att störa EU:s försvarsministermöte. 

SHORA ESMAILIAN

Svenska plan jagar flyktingar
I SÖNDAGS FLÖG den svenska kustbevakningen ett flygplan till Grek-
land för att bistå de grekiska myndigheterna i sin jakt på flyktingar,
rapporterar Sveriges Radios Ekot. Flygoperationen är del av EU:s
gränspolis Frontex Operation Poseidon där 22 länder deltar med
flyg, patrullbåtar och helikoptrar. Frontex upptäckte och grep
14 000 migranter under första halvåret 2009, enligt Ekot.

Människorättsorganisationer har i flera år dokumenterat de gre-
kiska myndigheternas brutalitet. Flyktingar misshandlas och torte-
ras. Många skickas tillbaka till Turkiet eller får sina gummibåtar
punkterade. Flera har dödats. Resten sätts direkt i häkte, oavsett
ålder. De får ingen juridisk hjälp, ingen information om sina rättig-
heter, och är ofta fängslade i månader, enligt den tyska organisa-
tionen Pro Asyl. Omkring 2 procent beviljas asyl.

– Det här är nog någonting som vi förväntar oss kommer att
fortsätta framöver, säger Kustbevakningens flygchef Lars Franzén
till Ekot om Sveriges deltagande.

– Det är ett naturligt inslag i samarbetet inom EU.

Ockupanter ansöker om stöd 
LÖVHOLMSBRINKEN I LILJEHOLMEN har i drygt en månad varit ockupe-
rad av aktivister som vill göra huset till ett allaktivitetshus. Ägaren,
Cementa AB, har nu överlämnat ärendet till polisen och vägrar,
enligt aktivisterna i huset, att ha någon dialog med dem. 

– Dialogpoliser har varit här och det var de som tipsade oss om
att vi skulle kontakta Stockholms stad, vilket vi har gjort. Nu har vi
en kontakt på Kultur- och integrationsnämnden samt stadsdels-
nämnden som skickat någon sorts ansökan. Vi ska fylla i den och
skicka in den och hoppas på en konstruktiv lösning. Det är ju poli-
tikernas ansvar. Om man skapar ett samhälle där människor inte
har platser de kan mötas på blir det så här, säger en av ockupan-
terna till Arbetaren. 

De har också sökt kontakt med kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth som avböjt kontakt med ockupanterna. 

SHORA ESMAILIAN

Regeringen får
kritik från
Europafack
DEN SVENSKA regeringen tar inte
den ekonomiska krisen och den
ökande arbetslösheten på allvar,
säger Europafackets ordförande
John Monks till ST press.

– Om man verkligen vill
bekämpa krisen måste man
investera i en europeisk åter-
hämtningsplan och avsluta

dominansen av kortsiktiga
marknadsprinciper.

Friskolor ökar
segregering
ELEVERNAS KUNSKAPER försämras
som en foljd av ökad segrege-
ring, enligt en rapport från
Skolverket. Friskolereformen
gör att elever med likartad bak-
grund samlas på samma skola,
skriver Lärarnas tidning.
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Kenya ska garantera att det sker
med full respekt för folkrätt,
inklusive de mänskliga rättig-
heterna, en garanti som krävs
eftersom Kenya är välkänd som
en korrupt rättsstat. Men i realite-
ten utnyttjar EU Kenyas korrupta
system snarare än gör någonting
åt det, menar Singh.

– EU förbereder målet och fun-
gerar som en ”skuggåklagare”. De
ordnar vittnen och bevis till de
kenyanska åklagarna. Somalierna
har ingen chans att försvara sig.
Ingen av dem förväntar sig en rätt-
vis prövning.

DEN 26 MAJ I ÅR greps sju somalier
av svenska trupper. I väntan på rät-
tegången den 15 oktober sitter de
tillsammans med andra misstänkta
pirater i fängelset Shimo la tewa i
Kenya. Avi Singh har varit där.
Han berättar att alla som gripits av
EU lider av någon typ av sjukdom,
men att de inte får någon behand-
ling. De misshandlas också av ken-
yanska fångar. Tre av de misstänk-
ta piraterna ser unga ut och de
säger att de är 14 och 15 år. Ingen
prövning av deras ålder har gjorts,
enligt Singh. 

– Ingen av de fångar vi träffar
har pratat med någon utanför

fängelset sedan de attesterades. De
vet inte var deras familjer är och
deras familjer vet inte var de är,

eller om de har
drunknat. De vet
ingenting.

Singh säger att
han och hans
kollegers rätts-
hjälp inte kom-
mer att räcka
långt. De har
inte tillräckliga
resurser för att ta

fram bevis och vittnen som kan
hjälpa de misstänkta piraterna,
och EU gör inte mycket för att
hjälpa dem.

– EU måste ta sitt ansvar och
titta på hur rättegångsförfarandet
sköts.

FÖRSVARSMINISTER Sten Tolgfors
pressekreterare Mikael Östlund
hänvisar också till EU:s ansvar.

– Det är inte Sverige som har
tecknat ett avtal med Kenya. 
Tycker inte försvarsministern att
det är Sveriges ansvar att följa
upp rättssäkerheten?

– Det blir lite konstigt, det är
inte upp till enskilda länder. EU
har ju tecknat ett avtal som ska
täcka upp rättssäkerheten.

Vänsterpartiets Hans Linde är
ledamot i utrikesutskottet. Han
säger att det resonemanget är
trams.

– EU är ju inte mer än sina
medlemsstater. Det ansvaret kan vi
inte bara lämpa över på EU. Sveri-
ge måste ta ansvar för de fångar vi
har överlämnat.

Samtliga riksdagspartier ställde
sig bakom Operation Atalanta i
våras, även om delar av oppositio-
nen reste frågor kring rättssäker-
heten. Hans Linde påminner om
garantierna den svenska regering-
en fick av Egypten när de bistod
CIA med kidnappningen och
överlämningen av två egyptier
2001. Trots löftena utsattes egypti-
erna för tortyr.

– Vi blev lovade att det inte
skulle upprepas, att det här är rik-
tiga garantier.

I ETT MEJL till Arbetaren i tisdags
eftermiddag tillägger Tolgfors
pressekreterare Mikael Östlund att
Sverige hoppas leda EU-styrkan
nästa år för att ”markera vårt
ansvarstagande” och ”öka den
svenska egna förmågan att leda
insatser”.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Sten Tolgfors

ga: Jämställda löner, rätt till heltid,
att motverka att bemanningsföre-
tag urholkar anställningsskyddet
samt begränsning av visstidsan-
ställningarna. Som en femte punkt
ville Bardh att de fackliga organisa-
tionerna skulle lova varandra att
inte gå med på försämringar av
redan ingångna avtal och pekade
på den lönesänkning som IF Metall
öppnade för i samband med vårens
krisuppgörelse. 

En relaterad fråga som kan
komma att orsaka interna konflik-

ter är vilket förbund som bör sätta
det första, normsättande avtalet.
IF Metalls ordförande Stefan
Löfvén har tidigare sagt att det,
trots att krisen slagit särskilt hårt
inom industrin, måste bli fråga
om ett industriförbund. Bardh
och Lundby-Wedin uttryckte
däremot tydligt att vilket som
helst av LO-förbunden kan bli
aktuellt. En av de som stigit fram
som potentiell märkessättare är
Handelsanställdas förbund.   

– Det är viktigt att det första

avtalet läggs på en vettig nivå och
vi är beredda att ta ansvaret och gå
ut först, säger Tommy Tillgren,
andre vice ordförande Handelsan-
ställdas förbund och ansvarig för
förbundets avtalsförhandlingar, till
Arbetaren.  

Förbundens gemensamma krav
kommer att fastställas den 22
oktober, då det så kallade repre-
sentantskapet också tar ställning
till LO-samordningen. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

 konflikter i avtalsrörelsen

Janne Rudén, ordförande Seko. Wanja Lundby-Wedin, ordf LO. Per Bardh, avtalssekreterare LO.
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