
för SAC

         biföll efter livlig debatt en motion om uteslutning av strejkbrytare och de som anger kamrater.

Sverige deltog i massaktion
MED BARA DRYGT 40 dagar kvar till klimatmötet i Köpenhamn
samlades i lördags aktivister på många platser i Sverige för att
uppmärksamma det klimatmål som vetenskapen har satt upp: 350
miljondelar koldioxid i atmosfären.

I Lund och Malmö genomfördes en cykelaktion, i Göteborg
tågade en ljusmarsch utmed Avenyn, i Karlskrona ställde ett 100-tal
människor upp sig i en mänsklig graf och på Sergels torg i Stock-
holm formerade aktivister siffran 350 med sina kroppar. Samtidigt
hölls en lång rad seminarier och workshops på klimattema i Kultur-
huset.

– Våra politiker ska veta att människor över hela världen står
bakom dessa krav, sade Oleg Izyumenko från nätverket 350.org,
som tagit initiativ till aktionsdagen.

JK: Ingen hets mot folkgrupp
SVERIGEDEMOKRATERNAS PARTILEDARE Jimmie Åkessons debattartikel
”Muslimerna är vårt största utländska hot” strider inte mot yttran-
defriheten, enligt Justitiekanslern, JK, som i fredags beslutade att
inte inleda en förundersökning mot Aftonbladet.

”Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit
att motverka kritik av folkgrupper”, skriver JK och påpekar att ytt-
randefriheten är stark när publiceringen sker i ett grundlagsskyddat
medium och ”när det gäller politiska yttranden och debatt i frågor
av allmänt intresse.”

– Det är möjligt att det inte skulle dömts i en domstol, säger
juristen Simon Andersson till Arbetaren.

– Men problemet är att hela debatten om islam och muslimer
har förskjutits i en hatisk riktning, och då har gränsen för vad som
är brottsligt också förskjutits.

Andersson jämför Åkessons påståenden, som att muslimska män
är ”mycket kraftigt överrepresenterade” bland våldtäktsförövare,
med när nazister spred flygblad 2004 där de skrev att homosexuella
är den främsta orsaken till aids. Båda påståendena saknar grund och
ger uttryck för missaktning mot en grupp, menar Andersson.
Nazisterna dömdes 2006 i högsta domstolen för hets mot folk-
grupp.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

Sjuksköterskor i protest
VÅRDFÖRBUNDET OCH SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING höjer rösterna
efter Sveriges Kommuner och Landstings utskotts besked om att
vårdavtalet kan komma att sägas upp i förtid. Det skulle innebära
att Vårdförbundets medlemmar går miste om en 2-procentig löne-
ökning. 

Enligt Konjunkturinstitutet, KI, är en löneökning på 1–2,5
procent rimlig för nästa år. Eftersom Vårdförbundets ökning ligger
inom ramen är utspelet på DN debatt från SKL oväntat, säger
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund till tidningen
Vårdfacket. Hon anser i stället att man bör se över skattesänkning-
arna eller få ett tillskott från regeringen för att inte sjuksköter-
skorna ska förlora sin löneökning, säger hon till DN.

FN: Al–Barakaat 
– inga terrorister
DEN SVENSKA DELEN av det soma-
liska banknätverket al–Bara-
kaat har efter åtta år blivit
strukna från FN:s terrorlista,
rapporterar Sveriges Radio.
Därmed kommer tillgångarna
på en miljon kronor, som hit-
tills varit frysta, att släppas.

Pengarna är en del i al–Bara-
kaats Hawalaverksamhet, där
pengar överförs till platser
som saknar fungerande bank-
väsende.

Varför föreningen stryks från
listan och inte längre anses ha
någon sammankoppling med
al–Qaida motiveras inte av
FN:s sanktionskommité, som
utfärdade beslutet.
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Delseger för taxichaufförer
De stora taxibolagen får inte
gynnas av Luftfartsverket,
menar Konkurrensverket. Arbe-
taren var på plats när syndika-
listiska Storstockholms Taxisek-
tion, SSTS, med glädje avbröt
sin aktion på Arlanda i fredags
i förra veckan. 

Konkurrensverket gav på freda-
gen, efter flera inlämnade skri-
velser, sin syn på Luftfartsverkets
beslut om att låta de stora taxibola-
gen få företräde till taxifilerna på
Arlanda flygplats utanför Stock-
holm. Konkurrensverket menar
att Luftfartsverket, LFV, inte får
gynna de stora taxibolagen Taxi
Stockholm, Taxi Kurir och Taxi
020. Det interimistiska, det vill
säga tillfälliga, beslutet gäller från
och med i fredags i väntan på ett
mer permanent beslut. Bryter
LFV mot Konkurrensverkets
beslut riskerar LFV få betala ett
vite på 750 000 kronor, rapporte-
rar Sveriges Radio. Till Radio
Stockholm säger Jan Lindqvist,

LFV:s informationschef, att de
kommer att rätta sig efter Konkur-
rensverkets beslut. 

EFTER ATT HA lagt om planerna på att
blockera trafiken till och från Älv-
sjömässan på fredagen valde de fri-
åkande taxichaufförerna att
genomföra sin protest på Arlanda
flygplats utanför Stockholm. På
väg ut till Arlanda bildades köer,

främst eftersom polisen hade
begränsat framkomligheten till
terminalerna på Arlanda. 100 taxi-
chaufförer beräknas enligt SSTS
ha deltagit i aktionen som gick ut
på att sakta köra omkring på
Arlanda och tuta. På bilfönstren
hade syndikalistiska taxichaufförer
satt upp lappar med SAC Syndika-
listernas logga samt budskap som
”Stoppa det nya kösystemet på
Arlanda”. 

På tisdag skulle det nya kösyste-
met ha satts i bruk på Arlanda,
men lär alltså dröja med tanke på
Konkurrensverkets beslut. Taxi-
chauffören Ali, som inte vill uppge
sitt efternamn, som Arbetaren åkte
med under protesten blev glad av
nyheten:

– Luftfartverket har backat för
tillfället, men den här striden är
inte över. Genom att organisera
oss har vi lyckats göra skillnad
och det var styrkan som gav oss
resultat. 

SHORA ESMAILIAN

shora.esmailian@arbetaren.se

Konkurrensverket gick på de
friåkande taxichaufförernas linje.
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Klimataktivister i manifestation på Avenyn i Göteborg.
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