”Politiker – sluta blunda för
Mohamed Hagi Farah om varför huset i Rinkeby ockuperas

Huset är kallt och rökmoln bildas
när man pratar. Carina, en av
ockupanterna, som inte vill uppge
sitt efternamn, äter soppa när
Arbetaren besöker huset. Hon är
född och uppvuxen i grannstadsdelen Tensta och var en av de första som anslöt sig till ockupationen.
– Innan vi ockuperade huset
hade vi ett möte med människor
som bor här i Rinkeby för att höra
vad de ville göra med det. Det
visade sig att de ﬂesta tyckte att en
ockupation var bra eftersom de vill
ha en radikal förändring.
HUSET ÄR FLERA våningar högt.
Golv, väggar och fasad ser rena
och fräscha ut. Här satt fram till
för snart två år sedan förvaltningens mellan 300 och 500 tjänstemän. Sedan stadsdelarna Kista och
Rinkeby slogs ihop och tjänstemännen flyttade till Kista har
huset stått tomt.

Mohamed Hagi Farah går förbi
med sina två döttrar, visar huset
och förklarar varför det är ockuperat. Han är ordförande för Järva
föräldraallians och tycker att ockupationen är bra.
– Flytten av förvaltningen var
odemokratisk, politikerna bad inte
om en dialog, de bara ﬂyttade hela
förvaltningen till Kista. Då ﬂyttade de också Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Swedbank, säger han.
– Genom ﬂytten har vi förlorat
500 arbetsplatser i Rinkeby.
Vilken stadsdel eller ort hör du
talas om som förlorar så många
arbetstillfällen utan en diskussion
med medborgarna? De förlorade
jobben påverkar annan affärsverksamhet som restauranger och
affärer.
Redan i maj 2008, berättar
Hagi Farah, lämnades ett medborgarförslag till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, bland annat med
motiveringen att ﬂytten av servicekontor och myndigheter ”kommer
att minska servicen och tryggheten
i området”. Vidare föreslog medborgarna att studentbostäder skulle byggas i det tomma huset, vilket
också ockupanterna kräver – bland
andra förslag som fritidsgård och
föreningslokaler för alla invandrarföreningar i området, som saknar lokaler eller har höga hyror.
– Vi har otroligt många vuxna
studenter som bor hemma hos sina
föräldrar. Vi är trångbodda här i

Rinkebybon Mohamed Hagi Farah är ordförande för Järva föräldraallians. Han menar att flytten av förvaltningen

Rinkeby! Huset borde göras till
bland annat studentbostäder, säger
Mohamed Hagi Farah.
Han visar ett tidningsurklipp

från senaste numret av lokaltidningen Mitt i Tensta-Rinkeby.
Artikeln handlar om ett gästhem i
Sigtuna där socialt utsatta barn-

familjer från Spånga-Tensta och
Rinkeby-Kista blivit placerade.
Bilden vid sidan av texten illustrerar i vilket skick huset är i.
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Rinkebybor och husockupanter
samlades på tisdagen utanför
Stockholms stadshus för att
protestera mot den planerade
rivningen av det gamla förvaltningshuset i Rinkeby. Samma
dag lämnades också en överklagan in mot rivningsbeslutet.
I huset, som varit ockuperat av
Rinkebyhusets vänner sedan
förra fredagen, har konserter,
workshops och stormöten
avlöst varandra.

Fortsatta brister
i asylpolitiken
Trots de senaste årens reformer präglas den svenska asylpolitiken fortfarande av brister
vad gäller rättssäkerheten.
Detta framgick på ett seminarium under Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna.

För fyra år sedan ställdes svensk
ﬂyktingpolitik inför rätta. ”Asyltribunalens” internationella jury
skulle pröva om politiken följde
internationell rätt, och domen blev
hård. Lagar och politik var varken
rättssäkra eller humana, människor utvisades till länder där de riskerade tortyr, handläggningstiderna var orimligt långa och kraven på den enskilde att bevisa tortyr eller förföljelse alldeles för
höga, vilket ledde till att många
som hade rätt till skydd utvisades.
Sedan april 2006 har Sverige en ny
asylprocess, som bland annat inne-

bär att det går att överklaga
Migrationsverkets beslut till
migrationsdomstolar. Frågan om
det egentligen har blivit bättre
sedan dess stod i centrum för ett
seminarium på årets upplaga av
MR-dagarna.
– Jag hade oerhört stora förhoppningar på reformen och till
en början infriades de också, sade
advokaten Helene Westlund.
Hon pekade bland annat på
införandet av möjligheten att få
muntliga förhandlingar och att
Migrationsverket blev bättre på att
motivera sina beslut.
– Men detta har nu försämrats
på ett allvarligt sätt, sade Westlund.
MADELAINE
SEIDLITZ,
jurist på
Amnesty, menar att rättssäkerheten med den nya lagen inte har
förbättrats i så stor utsträckning

Helene Westlund,
advokat.

som många hade hoppats. En brist
är, enligt Seidlitz, att domstolarna
är dåliga på att lyfta in folkrätten i
det svenska systemet. Samtalsledaren Gustav Fridolin, journalist,
tog upp att det tidigare fanns en
förhoppning om att det nya systemet skulle innebära en större förutsebarhet, men studier visar att

Madelaine Seidlitz,
jurist på Amnesty.

sökande från samma land kan
bedömas väldigt olika beroende på
om de får sina fall prövade i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
– Någon
millimeterrättvisa
kommer vi aldrig att få och inga fall
är heller exakt lika, svarade Dan Eliasson, chef för Migrationsverket.
Något som både Seidlitz och

Dan Eliasson,
chef för Migrationsverket.

Westlund lyfte fram som en fortsatt brist var hanteringen av asylsökande barn.
– Barn har faktiskt egna asylskäl, men de kommer aldrig fram i
processen, menade Helene Westlund.
KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se
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var odemokratisk.

– Det här huset är fallfärdigt
och borde rivas i stället för förvaltningshuset. Det är skrämmande
att se att 33 familjer med deras

sammanlagt 65 hemlösa barn bor
under sådana omständigheter.
Även de hemlösa familjerna skulle
kunna bo i huset här i Rinkeby,
säger Hagi Farah.
– Politikerna måste sluta blunda
för alla problem som vi har: hemlöshet, trångboddhet, inneboende
studenter.
Ett annat problem som Hagi
Farah ser med rivningsbeslutet är
att det har fattats på tjänstemannanivå, där det sagts att en rivning
som kommer att kosta fyra miljoner kronor är nödvändig och ska
genomföras eftersom det är billigare än en upprustning av huset. I
september gav Stadsbyggnadsnämnden rivningslov på begäran
av chefen för fastighetskontoret i
Stockholms stad, Torbjörn Johansson.
– Beslutet om rivningen har
inte tagits på politikernivå. Varje
månad har vi gått på stadsdelsnämndens möten, där det står att
vi boende är välkomna, och ställt
frågor. Men vi har inte fått några
svar! säger Hagi Farah.
RINKEBYBON OCH STUDENTEN Fathia
Giama kommer in på ett av stormötena som anordnas varje kväll i
huset. Information om ockupationen har hon fått via vänner och
ﬂygblad som delats ut i centrum.
– Huset representerar Rinkeby.
Rinkeby är inte Rinkeby utan
huset, därför är ockupationen ett
bra initiativ. Nu behöver vi stu-

dentbostäder och ett hus som föreningslivet här kan utnyttja, säger
Fathia Giama.
I måndags besökte polisen och
områdeschefen på fastighetskontoret Gunnar Kempe huset. Han
informerade ockupanterna om att
vatten och el kommer att stängas
av.
– Man kan inte riva ett hus med
el i eftersom det är farligt för de
som river huset, säger Gunnar
Kempe till Arbetaren.
Fastighetskontorets chef Torbjörn Johansson bekräftar att
vatten och el kommer att stängas
av med motiveringen att ockupanterna nyttjar dessa otillåtet.
– Det är olagligt. Dessutom har
de gjort intrång i en byggnad och
alltihop är polisanmält, inklusive
människorna som är i byggnaden.
Det gjorde jag i fredags.
Är det ert jobb att säga att de
utnyttjar vatten olagligt?

– Vi äger ju kåken. Det är vi
som betalar för den. Det är fastighetskontoret som äger byggnaden
och vi har ansvar för förvaltning,
säkerhet, frågor, media, drift- och
underhållskostnader, säger Johansson till Arbetaren.
På Stockholms stad menar man
att Fastighetsnämnden inte har
tagit något beslut om rivning av
huset eftersom det inte har funnit
något underlag för ett sådant
beslut.
SHORA ESMAILIAN
shora.esmailian@arbetaren.se

KLOCKAN FYRA PÅ TISDAGSMORGONEN var de centrala förhandlingarna i
hamn mellan Coop och Handelsanställdas förbund. Det fackliga
missnöjet har varit stort sedan Coop i augusti meddelade att de ska
göra om lagerstrukturen i
hela landet. Coop har enligt
fackliga företrädare varit
kompromisslösa och satsat
hårt på att lägga ut delar av
verksamheten på entreprenad.
Men Handels är nu
nöjda med överenskommelsen, som bland annat
innebär att lagret i Bro inte,
som tidigare aviserats,
kommer att läggas ut på
Coops lager i Bro läggs, efter fackliga
entreprenad. Lagerpåtryckningar, inte ut på entreprenad.
terminaler tillåts dock
nyttja bemanningsföretag, till max 10 procent.
Förhandlingarna räddade inga jobb i Växjo, där minst 80
personer får gå.
– Det är alltid så i förhandlingar att det är ge och ta, men som
klubbordförande i Växjö är jag inte nöjd med utfallet, säger Per
Ribacke till Smålandsposten.

Ockupanter under naziattacker
ockuperad av gruppen Gotlands svarta får, GSF, har
i över en vecka attackerats av misstänkta högerextremister. Ockupation har pågått sedan slutet av augusti, då ett 30-tal personer intog
Göransgården, ett gammalt äldreboende som stått tomt i över fem
år (Arbetaren 37/2009).
Attackerna började på årsdagen för Kristallnatten (den 9 november 1938, då nazister beordrade och utförde en pogrom i hela Tyskland). GSF skriver på ockupantscenen.se, att ”6 stycken 2–3 kilos
stenar slungades genom olika sovrumsfönster”.
Under förra veckan attackerades Göransgården ﬂera gånger.
GSF uppger att polisen inte tog attackerna på allvar förrän de svarta fåren i helgen ordnade en ickevåldsmanifestation och kontaktade
rikspolitiker.
Ockupanterna har nu ordnat vaktschema, beredskapsplaner, förstärkta fönster och barrikader.
”Vi kommer att fortsätta arrangera evenemang, föreläsningar,
spelningar och andra aktiviteter”, och ”vi kan inte låta detta förstöra
det vackra som byggts upp under 2,5 månad i huset”, skriver ockupanterna.

GÖRANSGÅRDEN,

Thörn slutar som ordförande
för fackförbundet Kommunal meddelar
Ylva Thörn att hon slutar i samband med Kommunals kongress
nästa sommar.
– Hon har varit stark, lyhörd och jordnära både för svenska och
internationella frågor. En mycket bra ordförande, säger Lennart
Johansson, före detta förbundsordförande i Lantarbetarna, till
Kommunalarbetaren.
Efter att Thörn blåste av Kommunals strejk 2003 kritiserades
hon av ﬂera lokala medlemmar.
– Vi kunde inte förstå att det var sant, att vi gav upp en kamp vi
just kommit igång med, sade Esbjörn Enblom, styrelsemedlem i
Kommunals sektion 3 i Gävle, till SVT:s Uppdrag granskning.

EFTER 14 ÅR SOM ORDFÖRANDE

Åtta släppta – två kvar i
häkte efter oroligheter i Fittja
Åtta av de tio aktivister som
greps och häktades efter oroligheterna i Fittja, Stockholm,
släpptes förra torsdagen. De
hade då tillbringat två veckor i
häktet. De övriga två har
begärts omhäktade till och
med den 27 november.

Det var i slutet av oktober som
polisen tog sig in i en lägenhet i
Fittja och grep tio personer som
senare häktades, misstänkta för
bland annat förberedelse till
mordbrand.
– Poliserna berättade ingenting
utan sade bara åt oss att hålla käften och sätta oss ned på golvet.
Sedan grep de alla som var i lägenheten rakt av. Det var först när jag
kom till stationen som jag ﬁck veta
vad jag var misstänkt för, säger en
av de som befann sig i lägenheten
till Arbetaren.
I samband med gripandet

uttalade sig polisen och sade att
flera av de häktade var tillresta
AFA-aktivister, uppgifter som
Antifascistisk aktion bestämt förnekar. Trots att de tio aktivister
som greps, enligt polisen, var
misstänkta på sannolika skäl så
har nu åtta av dessa släppts.
Kammaråklagare Mikael Järetoft
menar att detta har skett i väntan
på ytterligare information i
utredningen.
– Vi väntar nu på besked från
bland annat Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Men vi ansåg
att vi hade det material som vi
behöver, säger han.
Vad det handlar om för bevismaterial vill han inte uttala sig om,
han kan i nuläget inte heller svara
på huruvida åtal kommer att väckas mot någon eller några av personerna eller inte.
När de släpptes förra torsdagen
hade de åtta aktivisterna spenderat

två veckor i häktet, tid som av en
av de inblandade beskrivs som
tuff.
– Jag kände mig kidnappad.
Helt plötsligt satt jag bara där isolerad i en liten cell. Dessutom fördes männen och kvinnorna till
olika häkten och kvinnorna ﬁck
rum utan toalett. Sedan var det
stora problem med att få veganmat, första dagen var det knäckebröd och vatten som gällde, berättar personen.
DE TVÅ AKTIVISTER som inte har
släppts har begärts omhäktade till
och med den 27 november.
– Då är tanken att åtal ska
kunna väckas, säger Mikael Järetoft.
Han vill dock inte gå in på närmare detaljer om fallet eller bevismaterialet i sig.

HANNES EWEHAG
inrikes@arbetaren.se

Inlasning hindras
i Linköping

EU-förslag vill
gynna småföretag

föreslås ta
över vikariehanteringen för
grundskolan och förskolan i
Linköpings kommun, berättar
LO-tidningen. På så sätt kan
kommunen hindra vikarier från
att bli fastanställda enligt Lagen
om anställningsskydd, Las.
Om kommunstyrelsen antar
förslaget i februari blir Linköping enligt LO-tidningen den
första kommunen utanför Storstockholm som i stor skala anlitar bemanningsföretag för skolvikariehanteringen.

SMÅ OCH MEDELSTORA företag
slipper krav på att förebygga
och undvika arbetsrelaterade
sjukdomar och olycksfall. Det
är innebörden i ett förslag från
EU-kommissionen, som räknar
med att företagens ägare på så
vis kan spara in nära sju miljarder kronor, enligt tidningen
Kommunalarbetaren. Förslaget
kritiseras av Europafackets
ordförande Wanja LundbyWedin, och det är osäkert om
förslaget får majoritet i EUparlamentet.

BEMANNINGSFÖRETAG
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trångboddheten”
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