
       gator, inför alla förbipasserande, blev Emil Boss visiterad av två säkerhetsvakter när han

Kommuner och landsting 
får pengar till genusarbete

Bemanningsföretag tar över personal
TROTS PROTESTER FRÅN de anställda på klädbutiken Urban Outfitters i
Stockholm byter nu butiken ut hela den fasta personalen mot
inhyrd. 33 av butikens 38 anställda har valt att fortsätta jobba, men
nu genom bemanningsföretaget Academic Work. 

Det var efter att de anställda på klädbutiken krävt kollektivavtal
som företaget svarade med ett ultimatum: bli uppsagda eller jobba
genom bemanningsföretag. De anställda och stödgrupper har pro-
testerat mot företagets agerande genom bland annat flygbladsutdel-
ning. En Facebook-grupp har också startats, som i dag har nästan
13 500 medlemmar.

Flera protester mot Salemmarsch
DE DRYGT 500 HÖGEREXTREMA som deltog i den årliga Salemmarschen
i Stockholm under lördagen, mötte flera motdemonstrationer.
Uppsalabor mot rasism var på plats och så även Stoppa nazismen –
aktivt antivåld som höll upp minnesark över de personer som mör-
dats av nazister i Sverige, bland andra den mördade fackförenings-
mannen Björn Söderberg. 

Några dagar tidigare hade Nätverket mot rasism delat ut foldrar
till de boende i Salem med information om vilka krafter som står
bakom marschen. På Södermalmstorg anordnade Stockholm mot
rasism en demonstration och konsert mot rasism och främlings-
fientlighet.

Sverigedemokraterna stäms
SVERIGEDEMOKRATERNA RISKERAR ATT

stämmas för otillåten publicering
av affischen ”Rak vänster slår ut
högern”, som skapades av journa-
listen Nils Brädefors år 1944. Sve-
rigedemokraternas tidning, SD-
Kuriren, publicerade affischen i
oktober i år. Barbara Brädefors är
änka till Nils Brädefors och hon
menar att hon äger upphovsman-
narätten till verket och att SD-
Kuriren olovligen publicerat den.

– SD har kränkt upphovsman-
nens rättigheter genom att inte
ansöka om tillstånd för publice-
ring och genom att inte ange
upphovsmannens namn, säger
Barbara Brädefors till Arbetaren. 

Nils Brädefors var verksam som tecknare och journalist i svensk
kommunistisk dagspress under 1930-, 40- och 50-talen.

FREDRIK JÖNSSON

15-åring bak-
bands i timmar
UNDER LÖRDAGENS demonstra-
tion för klimaträttvisa i Köpen-
hamn, som enligt organisatö-
rerna samlade omkring 100 000
människor, arresterades när-
mare 1 000 personer. En av
dem var 15-åriga Malmöbon
Hedda Lärka. Hon gick bred-
vid en dansande grupp männis-
kor från den religiösa rörelsen
Hare Krishna.

– Om det är någon som är
mindre farlig än Hedda så är
det väl Hare Krishna, säger
Heddas pappa Per Lärka till
Sveriges Radio.

Plötsligt stängde polisen in
hundratals människor. Lärka
och de andra bakbands och
tvingades ner på den kalla asfal-
ten där de satt i rader i några
timmar innan de bussades till
fängelset som uppförts inför
klimatmötet. Lärka berättar att
många kissade på sig och att en
person svimmade.

– Folk som ställde sig upp
och ville kissa blev inlyfta tillba-

ka i ledet. Det var rätt så våld-
samt. Det var helt sjukt. Vi hade
inte gjort någonting, säger
Hedda Lärka till Sveriges Radio.

Efter ytterligare några tim-
mar i buren släpptes hon av
polisen någonstans i Köpen-
hamn. En kvinna från Hare
Krishna hjälpte henne hem till
Malmö.

Aktion för 
badhus avslutas
RIVNINGEN AV Aspuddsbadet
fortsatte under torsdagen i förra
veckan. Timmarna innan
genomförde genomförde
aktionsgruppen Rädda
Aspuddsbadet en sista aktion
för sitt älskade bad. Lugnt och
fredligt forcerades polisens
avspärrningar varefter en värdig
rosnedläggningsceremoni hölls.
Detta för att, som det heter i
aktionsgruppens pressmedde-
lande, ”sörja den ’demokratiska
process’ så många av oss har
förlorat tron på.” 

Därefter meddelade gruppen
att de avblåser aktionerna.
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Efter ett beslut i förra veckan
står det klart att 41 kommuner,
landsting och regioner i Sveri-
ge får dela på nästan lika
många miljoner för att förbätt-
ra jämställdheten i sina verk-
samheter. 

– Satsningen ska leda till konkre-
ta och varaktiga förbättringar i
kommunernas och landstingens
verksamheter – servicen ska vara
likvärdig, oavsett vilket kön med-
borgaren har, säger Carina Sándor,
ordförande i styrgruppen för Håll-
bar jämställdhet på SKL. 

Intresset för programmet upp-

ges ha varit mycket stort och grup-
pen har fått in ansökningar för
över 80 miljoner kronor. Den
summa som nu delas ut landar
dock på hälften, eller 40 miljoner. 

EN AV DE SOM beviljats medel är
Stockholms stads socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltning, som
har fått 700 000 kronor. Tanken är
att satsa på utbildning i genus och
jämställdhet för personal som
möter hemlösa och människor
med missbruksproblematik.   

– De flesta av de här institutio-
nerna är könsblandade och
kvinnorna är nästan alltid i mino-
ritet – det saknas ofta ett genus-
perspektiv, säger Pia Jarnling som
arbetar med kvinnofridsfrågor på
förvaltningen till Arbetaren. 

Det här är den sista av tre utdel-
ningsomgångar för pengar från
Programmet för Hållbar jäm-

ställdhet, som totalt omfattar 145
miljoner kronor. 

FLERA AV DE projekt som beviljats
rör kunskapsinhämtning och kart-
läggning, vilket bland annat gäller
Spånga-Tensta stadsdelsförvalt-
ning som ska se över beviljat anhö-
rigstöd inom äldreomsorgen ur ett
genus-perspektiv.

– Det vi redan vet är att äldre
ensamstående män får mer hem-
tjänst än kvinnor i samma situa-
tion, och nu vill vi se om det finns
liknande könsskillnader i anhörig-
vården, säger Kristina Wennström
från Spånga-Tensta stadsdels-
förvaltning. 

– Men vi har bara fått 150 000
kronor så vi får se hur länge det
räcker, tillägger hon. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se
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