
På fredag antar Europeiska
rådet Stockholmsprogrammet.
Då tar EU ett avgörande steg
mot ett samhälle där allt fler
kriminaliseras, misstänkliggörs
och övervakas, menar medbor-
garrättsorganisationer. Men
EU:s ordförandeland Sverige är
stolta.

Stockholmsprogrammet lägger
grunden för de kommande fem
årens handlingar, och kommande
decenniers strukturer, vad gäller
EU:s brottsbekämpning och
migrationspolitik.

Justitieminister Beatrice Ask
och migrationsminister Tobias Bill-
ström har varit med och lagt upp
riktlinjerna sedan 2007 då de till-
sammans med ett dussintal andra
EU-politiker deltog i EU:s ”Fram-
tidsgruppen”. Nu är processen
avslutad. På torsdag eller fredag
väntas Stockholmsprogrammet
utan ytterligare förhandling offici-
ellt antas av stats- och regerings-
cheferna i europeiska rådet.

Utspelen från Billström och
Ask, liksom de officiella dokumen-
ten kring Stockholmsprogrammet,
har hela tiden betonat att avtalet är
en bra balans mellan EU-medbor-
garnas frihet och säkerhet, och att
det ger ”mervärde” åt oss alla.

– När vi nu närmar oss slutet i

förhandlingarna vågar jag påstå att
vi lyckats, sade Beatrice Ask i förra
veckan.

En av Stockholmsprogrammets
mest kunniga kritiker är Tony
Bunyan, journalist och grundare till
den brittiska medborgarrättsorga-
nisationen Statewatch. Bunyan
menar att Stockholmsprogrammets
innehåll har förändrats under det
senaste halvårets svenskledda för-
handlingar, men att det framför allt
är kosmetiska förbättringar. 

– Du kommer inte att få Sveri-
ges ordförandeskap att säga att
Stockholmsprogrammet lägger
grunden för ett EU-övervaknings-
samhälle, men allt är fortfarande
där: hinder ska tas bort och nya tek-
nologier ska till för att det ska bli
lättare att övervaka och samla in
och dela information mellan EU-
ländernas myndigheter.

TONY BUNYAN OCH EN RAD andra
organisationer menar att framför
allt papperslösas rättigheter ytterli-
gare försämras av Stockholmspro-
grammet. Det innebär enligt bland
annat medborgarrättsorganisatio-
nen European civil liberties net-
work att EU kan fortsätta sin
”skamlösa exploatering” av pap-
perslösa arbetare. 

EU:s gränsbevakningsbyrå
Frontex roll ska stärkas: arbetet

intensifieras med att agera gräns-
polis, föra hem migranter med
tvång, och utvisa flyktingar till tre-
dje land, såsom Libyen, trots att
dessa länder ofta är ökända männis-
korättsförbrytare.

Amnesty skickade i förra veckan
ett brev till Beatrice Ask och Tobi-
as Billström för att påtala bristerna
i Stockholmsprogrammet.

– En migrationspolicy som
endast tar upp hur migranter ska
skickas tillbaka, utan att på allvar ta
upp frågan om irreguljära migran-
ters rättigheter, kommer inte att
fungera. I stället finns det en risk att
EU:s trovärdighet undergrävs ännu
mer. Det handlar om godtyckliga
fängslanden, om människor som
har skickats tillbaka med tvång och
även om människor som har dött
när de övergivits ute på havet, sade
Natalia Alonso, tillförordnad chef
för Amnestys EU-kontor i Bryssel.

Billström och Ask har inte gett
något formellt svar på brevet, enligt
Amnesty. Men under en interpella-
tionsdebatt i riksdagen förra veckan
gav Billström en kommentar till
Amnestys uttalande.

– När man hör det uttalandet
frågar man sig om den organisatio-
nen över huvud taget har läst pro-
grammet.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Sverige tvingar fram
ett övervaknings-EU

Sparkar för att få hyra
ÄNNU ETT FÖRETAG SÄGER UPP PERSONAL för att i stället anställa via
bemanningsföretag. Denna gång är det tågunderhållsföretaget Euro-
maint Rail som i slutet av förra veckan meddelade att de säger upp
samtliga 91 anställda vid ombyggnadsverkstaden i Malmö. I ett
pressmeddelande skriver företaget att de affärerna för närvarande går
bra, vilket ”möjliggör” att personalen kan återanställas som inhyrda. 

Under de senaste två månaderna har förutom Euromaint även
klädbutikskedjan Urban Outfitters försökt byta ut all fast personal
vid en arbetsplats mot bemanningsanställda. I november sade också
Coop först upp 500 anställda, men ändrade sig efter starka protester
och kom överens med Handelsanställdas förbund att inhyrd personal
inte fick uppgå till mer än 10 procent av den totala arbetsstyrkan.

Aktivister blockerade grävskopor
TIDIGT PÅ MÅNDAGEN PÅBÖRJADES rivningen av badhuset i Aspudden.
Aktionsgruppen Rädda Aspuddsbadet var snabbt på plats och blocke-
rade vägen med två bilar som flera medlemmar kedjade fast sig i. En
stor samling aktivister och boende samlades utanför polisens avspärr-
ning för att visa sitt missnöje. På andra sidan kravallstaketen återfanns
ett 20-tal poliser samt flertalet polisbilar och piketbussar.

– Det här är det yttersta beviset på att rivningsbeslutet och hela
processen kring den är ett skämt, sade Ola Schubert, talesperson för
aktionsgruppen till Arbetaren.

En överklagan på rivningsbeslutet behandlas just nu av Kammar-
rätten och nyligen bildades Aspuddsbadets kultur- och badhusför-
ening med avsikt att ta över verksamheten. Föreningen jobbar med
att samla in pengar och är i nuläget uppe i drygt 305 000 kronor. På
föreningens webbplats kulturforening.com finns möjlighet att köpa
andelar för att bevara badhuset.

HANNES EWEHAG

Plankas årliga rapport släppt
I DAGARNA SLÄPPTE NÄTVERKET PLANKA.NU rapporten ”Trafikmaktsord-
ningen – Om den rådande trafikhierarkins negativa konsekvenser
och drömmen om ett nytt tillgänglighetsparadigm”. I den beskrivs
hur samhällets och politikernas syn på trafik präglas av en hierarki
där biltrafiken befinner sig i toppen, detta trots de problem som
massbilismen har fört med sig – såsom klimatförändringar, trängsel
och olyckor. Detta är inte endast skadligt ur ett ekologiskt perspektiv
utan leder även till ekonomisk och social segregering, säger rappor-
ten. De lösningar som presenteras på dessa trafikrelaterade problem
är både konkreta, såsom höjd trängselskatt och byggandet av fler
gågator, samt mer omfattande, såsom att skapa en avgiftsfri kollek-
tivtrafik som är tillgänglig för alla och rusta upp förorterna för att
transportberoendet ska minska.

Skola övervakade
städare olagligt
DATAINSPEKTIONEN SLÅR fast att
det är integritetskränkande att
övervaka städning med hjälp av
övervakningskameror. Detta
föranlett av att rektorn på Mör-
byskolan i Danderyd, Stock-
holm, via kamera observerat en
fläck som fanns kvar dagen efter
utförd städning och förde fram
detta till städbolaget. Städbola-
get är nu borta, liksom fläcken,
eftersom händelsen ledde till att
skolan bytte städbolag, enligt
Kommunalarbetaren.

Littorin får nej av
EU-kommissionen
ARBETSMARKNADSMINISTER Sven
Otto Littorins förslag om att
”poppa till” Arbetsmiljöverket
har väckt EU-kommissionens
misshag, rapporterar TCO-tid-
ningen. Inspirerade av Dan-
mark ville regeringen införa så
kallad screening, eller betygs-
sättning av olika företag och
dessutom färgmärka dessa i en
fallande skala som ”gröna”,
”gula” och ”röda”. Men EU-
kommissionen vill spara och
har alltså visat tummen ned.

Den tumultartade ombildning-
en till bostadsrätter vid Kas-
tanjegården i Dalen, Stock-
holm, som Arbetaren tidigare
skrivit om har stoppats efter
att bostadsrättsföreningen
avböjt Svenska Bostäders bud.

Det kom till Hyresgästförening-
ens kännedom att personer som
inte längre bor kvar i området
ändå har folkbokfört sig på sina
adresser, för att vara röstberätti-
gade vid köpstämmorna.

– Vi började kartläggningen
redan i samband med köpstäm-
morna. Efter sista köpstämman kol-
lade vi personernas folkbokförings-
adresser mot Skatteverket och fick
bekräftat att folk som inte längre
bor här ändå har skrivit sig här inför
köpstämmorna. En person var skri-
ven i bara två dagar, säger Marie-
Louise Granbom, ledamot i Hyres-
gästföreningen till Arbetaren.

Hyresgästföreningen skickade
sedan uppgifterna till Svenska
Bostäder som är säljaren av fastig-
heten. Kort därpå skickade Sven-
ska Bostäder ett brev till alla
hyresgäster där det bekräftas att
köpet är stoppat eftersom bostads-
rättsföreningen avböjer erbjudan-
det om köp av fastigheten. Det

innebär att Svenska Bostäder fort-
sätter som ägare och förvaltare. 

Helena Ahlbäck är sekreterare i
bostadsrättsföreningens styrelsen
Kastanjegården och säger att
bostadsrättsföreningens medlem-
mar är besvikna och ledsna över
att det inte blir någon ombildning.

– Att den icke mantalsskrivna
hyresgästen inte upptäcktes trots
minutiösa kontroller berodde på
att företaget Creditsafe lämnat fel-
aktig information till vår ombild-
ningskonsult, säger hon.

LISELOTT ANDERSSON RÖSTADE mot en
ombildning och har hotats och
trakasserats av sina grannar. Hon
välkomnar brevet från Svenska
Bostäder.

– När Svenska Bostäder gjorde

klart att trakasserier inte tolereras
och att hyresgäster som bryter
mot det kan bli varnade och till
och med vräkta har stämningen
här blivit bättre, säger Liselott
Andersson till Arbetaren.

Helena Ahlbäck säger att den
upprördhet som några på ja-sidan
visat inte har något att göra med
motståndet mot ombildning i sig,
utan enbart metoderna. Reglerna
för rösträkning har under ombild-
ningsprocessen ifrågasatts av båda
sidor. Sedan 2007 krävs två tredje-
delars kvalificerad majoritet för att
en ombildning ska gå igenom.
Innan stopplagen mot ombildning
kom 2007 krävdes endast 50 pro-
cents enkel majoritet.

JENNY LUNDBERG

inrikes@arbetaren.se

Kastanjegården ombildas inte

Marie-Louise Granbom från Hyresgästföreningen.
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Aktionsgruppen Rädda Aspuddsbadet blockerade vägen till badet.
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