Inrikes 5

Arbetaren 43/2009

FOTO: ANDREAS MALM

SAC-kongress

SD-kuriren vägrar publicera
”ÄR ANNA ANKA MUSLIM? NEJ, HON ÄR RIK… och det är rikingar som är
problemet, inte muslimer och invandrare”. Så lyder texten i den
annons som Socialistiska Partiet, SP, i Lund nyligen försökte få
införd i Sverigedemokraternas tidning SD-Kuriren. Richard Jomshof, tidningens annonsansvarige, sade ursprungligen ja till en annons
men backade när han ﬁck se utförandet. SP menar nu att SD-Kuriren ägnar sig åt samma censur och hyckleri som partiet vanligtvis kritiserar. Jomshof skriver i kontakt med Arbetaren att de inte kan
trycka en annons med en upphovsrättsskyddad bild på samt att en
partitidning har ett annat uppdrag än exempelvis Aftonbladet.

Försökte stoppa deportation
båda infarterna till Migrationsverkets ﬂyktingförvar i Märsta i syfte att förhindra utvisningen
av fyra stycken asylsökande till Burundi. Aktivisterna lyckades övertyga föraren till en bärgningsbil, ditkallats av polis för att bärga bort
bilen som blockerade en av infarterna, att inte köra bort bilen.
Polisen bröt upp blockaden och grep sex personer som misstänks för
ohörsamhet mot ordningsmakten och/eller våldsamt motstånd. De
gripna släpptes några timmar senare.
Sverige rekommenderar att svenskar inte åker till Burundi och
enligt Amnesty råder ingen rättssäkerhet i landet.
Varken polisen eller Migrationsverket kan eller vill svara på en
direkt fråga från Arbetaren om de asylsökande har utvisats ur landet.

NATTEN TILL TISDAGEN BLOCKERADE AKTIVISTER

I På SAC Syndikalisternas kongress 2009 kommer 35 ombud från 21
LS att delta, vilket är ovanligt få.
I Kongressen hålls i småländska
Nässjö och blir den 29:e kongressen i
SAC:s historia.
I Motionerna som ska behandlas
berör bland annat organisationsutveckling, taktik och strategi, stadgeändringar och principiella beslut,
verksamhet och agitation samt val av
funktionärer, bland dem förhandlingssekreterare och kassör för SAC
samt redaktör för medlemstidningen
Syndikalisten och chefredaktör/er för
tidningen Arbetaren.

togs på förra kongressen 2006, i Luleå.

Slutgiltigt förslag till
Stockholmsprogrammet
I fredags lade det svenska
ordförandeskapet i EU fram
ett nytt utkast på Stockholmsprogrammet – ett avtal som
lägger grunden för EU:s
brottsbekämpning och migrationspolitik de kommande
fem åren. Det finns förbättringar, menar rättighetsgrupper, men den övergripande
kritiken består.

Joe McNamee på European digital rights, ett nätverk som försvarar de rättigheter som hotas av
digital övervakning, är lättad
över att den sämsta delen i EUkommissionens förslag från
i somras är borta. Förslaget att
tvinga internetleverantörer att
blockera hemsidor är borttaget
i det svenska ordförandeskapets
utkast. Men det övergripande
problemet med Stockholmsprogrammet är kvar, menar
McNamee.

– Det finns fortfarande en
oreflekterad tro på att teknologin kan lösa alla problem. Men
det leder till teknologisk övervakning och stora ingrepp i människors privatliv och medborgerliga rättigheter.
Stockholmsprogrammet avser
att samköra flera av EU:s nationella och internationella databaser. Det ska bara användas för att
komma åt grov brottslighet,
enligt det svenska förslaget, men
det finns inga garantier för detta,
säger McNamee.
– Det finns ett inneboende
problem med den här typen av
utökade befogenheter – man gör
inte tillräckligt bra undersökningar av de långsiktiga riskerna.
DET SVENSKA FÖRSLAGET innehåller
fortsatt stöd för en kraftig
utbyggnad av EU:s gränspolis
Frontex, ett samkört register
över asylsökande, och ett över-

vakningssystem som ska installeras på EU:s södra och västra
gränser.
EU-parlamentet har precis
som de nationella parlamenten
ingen makt över innehållet i
Stockholmsprogrammet. Men
EU-parlamentet tar sin rätt att
yttra sig i frågan på allvar. Stockholmsprogrammet
diskuteras
i flera utskott och den 23 november röstar parlamentet om hur de
anser att programmet borde se
ut. Senare i november väntas justitieministrarna informellt anta
Stockholmsprogrammet.
Det formella påskrivandet av
Europeiska rådet planeras i
december. Det blir sedan upp till
det spanska ordförandeskapet att
under det första halvåret 2010
börja göra verklighet av förslagen och direktiven i Stockholmsprogrammet.
CHRISTOPHER HOLMBÄCK
christopher.holmback@arbetaren.se

Oppositionen: Nej till naturgas
FLERA BORGERLIGA RIKSDAGSLEDAMÖTER och oppositionen är emot
oljebolaget Shells planer på att utvinna naturgas i Skåne, meddelar
nätverket Heaven or sHell.
– Det lokala motståndet mot Shells planer att utvinna fossilgas i
Skåne sprider sig nu också till riksdagen, säger Carl Piper, som är
ordförande i Heaven or sHell.
I en gemensam proposition i våras skrev oppositionen att ”i
stället för den fossila naturgasen bör Sverige öka produktionen av
biogas” och ”vi kommer inte heller att medverka till storskalig
fossilutvinning i Sverige”.
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Fakta Kongressen

Oppositionen säger nej till planen att uttvinna naturgas i Skåne.

Miljöarbetare
protesterar mot
lönesänkning
PÅ LIDINGÖ UTANFÖR Stockholm
pågår just nu en konﬂikt mellan
miljöarbetare, i dagligt tal sophämtare, och deras nya arbetsgivare Sita. Efter den 1 april
riskerar två anställda att förlora
sina jobb. Resten erbjuds provanställning. Sophämtningen på
Lidingö sköts av privata företag
och under kommunens senaste
upphandling vann Sita på
grund av deras låga bud.
– Den av oss som har jobbat
längst har kört sopor i 21 år.
Den som började senast har
jobbat i åtta år. Det är orimligt
att erbjuda oss provanställning,
säger Patrik Dahlstedt, miljöarbetare och skyddsombud på
Transportarbetarförbundet, till
LO-tidningen.
Miljöarbetarna får också, i
och med Sitas övertagande,
sämre lön än vad de ﬁck av
den tidigare ägaren RagnSells. I dag ligger deras löner

på mellan 29 000 och 30 000
kronor i månaden. En lön som
är fastställd efter en poänglista
som ﬁnns i kollektivavtalet. Av
Sita har man blivit erbjuden
en fast månadslön på 25 739
kronor.

Vattenfall kan
komma att bygga
kärnkraft

I FÖRRA VECKAN AVSLÖJADE The
Times att statsägda Vattenfall
funderar på att investera i det
franska projektet EDF och som
innebär byggande av fyra nya
kärnreaktorer i Storbritannien,
två stycken i Somerset i sydvästra
delen av landet och två stycken i
Suffolk på östkusten. Vattenfalls
ledning vill inte kommentera
detaljer, men en lokal brittisk
talesperson menar att företaget
är ”öppen för nya möjligheter”,
rapporter Dagens Industri.
Förra året var Vattenfall intresserat av att köpa brittiska British
Energy, men drog sig i sista
stund ur köpet.

