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Flera forum förra helgen
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Syndikalister kräver
bättre villkor på tågen

OMKRING 2 000 PERSONER deltog på lördagens Socialistiska forum på
ABF-huset i Stockholm, på temat ”vår tids utmaningar”, och arrangörerna sade sig vara mycket nöjda.
– Vi drog ned programmet lite jämfört med förra året, då vi
nådde någon slags maxgräns, säger Moa Elf Karlén som är samordnare för Socialistiskt forum.
På forumets sextio seminarier, debatter och framträdanden deltog bland annat LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, Maria
Ferm, språkrör för Grön Ungdom samt journalisterna Göran
Greider, Gustav Fridolin och Åsa Linderborg. En betydande del av
programpunkterna rörde sig kring röd-grön partipolitik i olika former, vilket Elf Karlén menar är naturligt inför nästa års riksdagsval.
– Forumets syfte är både att vara en träffpunkt för den breda vänstern och en plats där denna breda vänster kan nå ut med sina idéer.
– Ett år som detta måste vänstern klara av att diskutera valfrågor
och samarbete, säger Elf Karlén.
På söndagen följde ännu ett socialistiskt forum i Uppsala, med
ett 80-tal deltagare. Bland de mer välbesökta programpunkterna
fanns en klimatdiskussion mellan Johan Ehrenberg, ETC, och
David Jonstad, Klimatmagasinet Effekt.
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Polis stormade kulturhus
stormade i helgen det självstyrande kulturhuset Utkanten i Malmö. Anledningen var enligt polisen en
”krogkoll” och ﬂera liter sprit, vin och öl beslagtogs. Samtidigt tog
polisens it-experter sex datorer, en router, en parabolantenn, två
nyckelslipmaskiner
och vidare elektronisk
utrustning från den så
kallade Forskningsavdelningen, ett hackerspace som har lokaler i
husets ovanvåning.
Kulturföreningen som
driver Utkanten har
kontaktat advokater
för att kräva tillbaka
utrustningen och
menar att tillslaget var
Malmöpolisen beslagtog bland annat sex
politiskt motiverat,
snarare än kopplat till datorer, en router och en parabolantenn.
den alkohol som fanns
i lokalen, vilket tillbakavisas av Länskriminalen.
Polisen har väckt misstanke om brott mot alkohollagen,
förberedelse till grov stöld och dataintrång.

Susanne Berggren, Josefin Roos och Ola Brunnström från Järnvägssektionen Malmö iklädda T-tröjan som ska bäras under blockaden.

Islamofobi i centrum för årets
antinazistiska demonstration

Omkring 450 personer samlades
på måndagskvällen vid Odenplan i
Stockholm för att tillsammans
med Nätverket mot rasism, NMR,
demonstrera under parollerna
”Inga nazister på våra gator” och
”Låt inte krisen splittra oss”.
Bland talarna fanns Olle Olsson
Uppenberg från Vänsterns Studentförbund, som anknöt till det
förbud mot minareter som röstats
igenom i Schweiz.
– Vi måste bryta den här vidriga utvecklingen, och kan använda
historien som ett vapen, sade Olsson Uppenberg.
Även Arbetarens Shora Esmailian tog i sitt tal upp det växande
hatet mot muslimer.
– Vi talar inte om isolerade
händelser utan om en allvarlig
process i hela Europa, där islamofobin är vår tids främsta
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Årets 30 november, en dag då
högerextremister brukar manifestera med anledning av Karl
XII:s dödsdag, kantades av
manifestationer från både
högerextremister och antirasister, men några sammandrabbningar förekom inte.

Runt 450 personer samlades på
Odenplan i Stockholm.

rasism, sade Esmailian.
Flera talare, däribland representanter från Syndikalistiska ungdomsförbundet, framhöll att det
ekonomiska systemet utgör grunden för rasismen i samhället. Efter
avmarsch gick tåget mot Hötorget, där demonstrationen avslutades med tal från nätverket Ingen
människa är illegal.
– Hur kan vi förvånas över att
ett rasistiskt parti håller på att ta
sig in i riksdagen – så länge vi

accepterar nationsgränser så kommer rasismen att bestå, sade talaren, som ville vara anonym.
NMR:s samling arrangerades
som en reaktion på att Nationaldemokraterna hade fått tillstånd
för en manifestation samma kväll.
Denna genomfördes stillastånde
vid Riddarholmskyrkan och ska
enligt Stockholmspolisens ledningscentral ha gått lugnt till.
När ett sjuttiotal nynazister
från Svenska motståndsrörelsen
redan på lördagen gick från Riddarholmen till Östermalm blev det
dock stopp i traﬁken och marschvägen kantades av burop och
skramlande nycklar.
I LUND, DÄR DEN 30 november förra
året innebar sammandrabbningar
mellan olika demonstrantgrupper,
förﬂöt måndagen utan incidenter.
Ett hundratal antirasistiska
demonstranter uppges ha samlats
utanför Lunds domkyrka, där en
enda medlem från den högerextrema 30 novemberföreningen
dök upp vid 12-tiden på dagen,
rapporterar SVT Sydnytt.
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Syndikalister i restaurangkonflikt
JÖNKÖPINGS HOTELL- OCH RESTAURANGSYNDIKAT av SAC är i öppen konﬂikt med två restauranger i Jönköping. Jensens Bøfhus har brutit
mot tidigare slutna avtal om drickshanteringen. Företaget har upprepade gånger hotat med att använda dricksen som ska tillfalla personalen för att täcka upp underskott i kassan.
Samtidigt pågår en konﬂikt med Gittans vägkrog där en medlem
arbetat utan anställningsavtal. Syndikatet kräver också skadestånd
för brott mot medbestämmandelagen, MBL.
Båda konﬂikterna har lett till stridsåtgärder och sympatiåtgärder
har utförts av syndikalister bland annat i Malmö och Stockholm.
– Om vi inte kommer överens snart kommer vi behöva ta i med
hårdhandskarna. Det har vi gjort förr, säger Patrik Johansson från
Jönköpings Hotell- och Restaurangsyndikat.

AXEL GREEN

Protest mot
massavvisning
”LÅT BARNEN STANNA” och ”försvara rätten till asyl” löd slagorden på Davidshalls bro i Malmö
förra fredagen. Ett sjuttiotal
personer hade samlats för att
manifestera mot Migrationsverkets planerade utvisning av fem
ensamkommande barn.
– Vi protesterar mot att
Migrationsverket har beslutat
att skicka fem barn tillbaka till
Malta, med hjälp av Dublinförordningen. Det är fruktansvärt

att barnen ska skickas dit eftersom mottagandeförhållandena
där är helt vedervärdiga, säger
Emma Söderman från Asylgruppen i Malmö, som står
bakom dagens manifestation.
Barnen kommer ursprungligen från Somalia och har ﬂytt
via Malta till Sverige. Under
vistelsen på Malta satt barnen i
förvar mellan fyra och nio
månader. Därifrån vittnar barnen om matbrist och misshandel från både personal och
andra intagna.
LINUS KULLVING

FOTO: ANDERS PAULSSON

KRAVALLUTRUSTAD POLIS

