
För första gången har en pap-
perslös medlem valts in i SAC:s
arbetsutskott. SAC:s kongress,
som avslutades i förra veckan,
valde också nya funktionärer,
däribland en ny chefredaktör
för tidningen Arbetaren.

– Det här är ett jätteviktigt steg för
alla papperslösa i Sverige, säger
den nyvalde AU-ledamoten, som
inte vill använda sitt riktiga namn i
tidningen, men kallas för Coco och
kommer från Skärholmens LS.

– Det här valet innebär att även
papperslösa kan få vara med och
påverka utvecklingen.

Övriga ordinarie ledamöter i
centralkommitténs arbetsutskott
kommer från Jönköpings, Malmö,
Stockholms, Skärholmens och
Kalmar LS. 

UNDER KONGRESSENS sista dag valdes
dessutom elevassistenten Mattias
Pettersson från Solna LS till ny
chefredaktör för Arbetaren och
Arbetaren Zenit, ett förtroen-
deuppdrag på tre år. 

– Jag hoppas kunna göra tid-
ningarna mer användbara och
öppnare mot läsarnas arbetskam-
rater, vänner och grannar. I dag
tycker jag att det ofta krävs stora
politiska förkunskaper för att för-
stå texterna. Det vill jag ändra på.

Den nye chefredaktören kom-
mer att tillträda under november
och efterträder Rebecka Bohlin
och Rikard Warlenius, som tjänst-
gjort sedan 2004.

Bland de funktionärer som val-

des under dagen fanns Anders
Knutsson, tidningen Syndikalis-
tens redaktör som nu får titeln
informationsorganisatör med ut-
ökat ansvar för bland annat SAC:s
hemsida och Maria Karlsson, fack-
lig samordnare, vilket ersätter den
tidigare tjänsten som förhand-
lingssekreterare.

Kongressen beslöt att tjänsten
som studieorganisatör ska utökas
till heltid, vilken kommer att utly-
sas. Även en heltidstjänst som
SAC:s generalsekretare kommer
att utlysas. Vederbörande kommer
inte längre att ingå i arbetsutskot-
tet, men ha ett övergripande ansvar
för administration och personal på
SAC:s huvudkontor i Stockholm.

VÄSTERORTS LS motionerade dessut-
om om att SAC skulle inrätta en
halvtidstjänst som registersamord-
nare för hela landet. 

Flera ombud uttryckte sitt stöd
för registermetoden.

– Det finns åtta restauranger
och ett hotell som vi har lyckats
påtvinga registrets villkor, inklu-
sive att de anställt dem vi valt. Vi
har ytterligare två hotell som vi
kan ta kontrollen över, givet att
alla som jobbar är syndikalister.
Registerkampen borde vara på
nationell nivå, därför behöver
SAC investera resurser för att
koordinera kampen, sade Maria
América Aguilar Lima, från Väs-
terorts LS.

Samtidigt menade flera ombud
att så länge inte fler än, som i dag,
två LS aktivt tillämpar registerme-
toden finns inget behov av en
nationell samordnare, och motio-
nen avslogs.

KRISTINA LINDQUIST

REBECKA BOHLIN
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Papperslös invald 
i SAC:s utskott

SJ:s metoder ”en provokation”
SJ LANSERAR en ”Idol-uttagning” som ”ett helt nytt grepp” på nyan-
ställningar. Tågbolaget, som från och med årsskiftet agerar i en helt
avreglerad svensk järnvägsmarknad, rekryterar över 50 timanställda,
som ifall de anställs får ”gratis”, det vill säga obetald, utbildning,
och som själva måste köpa den obligatoriska uniformen för nära
3 000 kronor. Under måndagen och tisdagen fick 260 sökande göra
treminuters-auditions på Wallmans salonger i Stockholm. 

20 vinnare belönas med ett jobb. Både Seko SJ och syndikalistis-
ka Järnvägssektionen i Stockholm protesterar mot timanställningar,
obetald utbildning och rekryteringsmetoderna.

”Rekryteringsdagar för nyanställing av timsanställda tågvärdar
under en tid då SJ varslat bland anställda som jobbar på tågen är en
provokation!”, skriver Järnvägssektionen till Arbetaren.

Aktivister från Fittja häktade 
FÖRRA ONSDAGEN stormade polisen en lägenhet i Fittja och grep nio
personer, som enligt polisen misstänks ha deltagit i skadegörelsen
och stenkastningen som förekom i Fittja dagarna dessförinnan.
Polisen uppger att de hittade tillhyggen i lägenheten som skulle
kunna användas i attacker mot polisen. 

Åtta av de gripna häktades i söndags på sannolika skäl misstänkta
för förberedelse till mordbrand och föreberedelse till grov misshan-
del. Enligt polisen är flera av de häktade ”tillresta Afa-aktivister”,
något som Antifascistisk aktion Stockholm dementerar. Den 13
november kommer åtal att väckas och aktivisterna kommer att vara
fortsatt häktade fram till dess. 

Könsdiskriminering att 
neka gravida sjukpenning
FYRA AV DE 18 kvinnor som i våras med hjälp av
Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde
Försäkringskassan för könsdiskriminering på
grund av nekad sjukpenning under svår graviditet
(se Arbetaren nr 20/2009) får nu rätt i Stock-
holms tingsrätt. Rätten tyckte inte, till skillnad
från Försäkringskassan, att svår foglossning och
ledvärk är en del av ”den normala livsprocessen”
och dömer Försäkringskassan att betala kvinnorna
50 000 kronor samt rättegångskostnaderna på
114 000 kronor. 

LO: Kraven klara inför 2010
STYRELSEN FÖR LO tog i måndags beslut om de krav alla 14 förbund
ska driva i avtalsrörelsen 2010. Förbunden kommer att kräva en
löneökning på minst 620 kronor i månaden och heltidsanställd
samt en så kallad jämställdhetspott på minst 125 kronor per månad
och heltidsanställd för avtalsområden där genomsnittslönen är
21 300 kronor, uppger LO i ett pressmeddelande. 

Förbunden kommer också att kräva rätten till heltid, försäkring
av den anställdes rättigheter vid visstidsanställning samt att arbets-
givare inte kan kringgå Lagen om anställningsskydd, Las, med hjälp
av bemanningsföretag. 
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För drygt en månad sedan
attackerades ett boende för
flyktingbarn på Värmdö, Stock-
holm. Under två timmar ban-
kade ett tjugotal män på fön-
stren, skrek rasistiska tillmälen
och hotade de boende. När
Saba Abbasi, som den kvällen
var ensam personal, ringde
polisen fick hon svaret att situ-
ationen inte var tillräckligt all-
varlig för en utryckning.

Äppelbo är ett boende för ensam-
kommande flyktingbarn, beläget i
Hemmesta centrum. De boende,
pojkar mellan 13 och 20 år, har
under en längre tid känt sig
hotade, bemötts av rasistiska glåp-
ord och hot om misshandel från
människor i omgivningen. För
ungefär en månad sedan eskale-
rade trakasserierna då ett 20-tal

berusade män gick till attack mot
flyktingboendet.

– Männen bankade på fönstren,
skrek ”svartskallar” och hotade
oss. Det hela pågick i över två tim-
mar, berättar Saba Abbasi.

Den hotfulla stämningen fick
henne att snabbt meddela polisen
om det som inträffade. Men när
hon väl nådde någon på Larmcen-
tralen fick hon inte det svar som
hon hade förväntat sig.

– När jag sade att det var ett
flyktingboende svarade de att de
inte visste om de skulle hitta dit.
Sedan sade polisen att jag skulle
ringa om det blev allvarligare. Att
ett tjugotal killar stod utanför
boendet och skrek var inte så all-
varligt enligt dem, säger hon.

På Polisens länskommunika-
tionscentral finner de i dag inte
Saba Abbasis första anrop i databa-

sen och Ulla Krogh, presskontakt i
Nacka polismästardistrikt, har
svårt att se att polisen inte skulle
hitta till platsen.

– Det finns både kartor och
GPS i bilarna, så det var konstigt
att hon fick det svaret, menar hon.

TILL SLUT TOG SIG männen in i boen-
det. De fortsatte gapa och slog
sönder portlåset till byggnaden. 

Polisen meddelades ännu en
gång och anlände till platsen kort
därefter. Numera tittar vakter och
poliser till Äppelbo med jämna
mellanrum på helgerna.

– Våra killar har varit rädda och
känt sig hotade tidigare, men det är
först nu när det verkligen har hänt
allvarliga saker som polisen tar det
på allvar, säger Saba Abbasi.

HANNES EWEHAG

inrikes@arbetaren.se

Polisen ryckte inte ut
trots rasistisk mobb

Delar av SAC:s nyvalda arbetsutskott.
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– Nej, när jag kom till jobbet i
går hade vi fått nya kläder och
en ny logga på lönespecifikatio-
nen. Vi fick inte ens ”ett väl-
kommen”, ingen fruktkorg hel-
ler. MTR har gått ut i media
med budskapet att med en ny
leverantör kommer verksamhe-
ten att bli bättre, men vi har
samma chefer och samma
arbetsuppgifter som förut. 

Vad förväntar ni er av er nya
arbetsgivare?

– Jag förväntar mig att de
respekterar och inte kompro-
missar med säkerheten och
arbetsmiljön för oss som arbe-

tar i tunnelbanan. I värsta fall
försöker företaget köra över
personalen och förlänger
arbetspassen för att ”effektivise-
ra verksamheten”. Den värsta
farhågan är att företaget flyttar
fokus från säkerhet till service.
Kommer ni att ändra taktik?

– Nej. Under Veolia har vi
haft blockad mot arbetspass
längre än fem timmar. Vi har
gjort klart för MTR att om de
också vägrar se den långa
arbetstiden som en säkerhets-
fråga kommer de att ärva kon-
flikten.

AXEL GREEN

inrikes@arbetaren.se

Jonas Grönvik i den syndikalistiska driftsektionen 
i Stockholms tunnelbana, som får kinesiska MTR
som arbetsgivare efter det kritiserade Veolia.

Kommer situationen på er
arbetsplats att förändras?

Tre frågor till…

Jessica Seger, 
en av de 18 
som fått rätt.
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