
Tio extra miljoner ger regering-
en till organisationer som arbe-
tar mot mäns våld mot
kvinnor, främst till kvinno-
jourer. Bidragsökningen är en
del av regeringens handlings-
plan mot bland annat mäns
våld mot kvinnor med motive-
ringen att fler kvinnor än tidi-
gare som utsätts för våld vågar
anmäla brott. Men siffror från
Brottsförebyggande rådet visar
att våldet ökar. 

Från kvinnojourernas håll är
pengasatsningen välkommen men
de ställer också större krav på jäm-
ställdhetsarbetet i stort. Carina
Ohlsson är ordförande för Sveri-
ges Kvinnojourers Riksförbund
och menar att genusperspektivet
måste genomsyra hela samhället. 

– Man måste börja titta mer
otraditionellt på jämställdhet och
det går inte att koppla bort frågan
om mäns våld från det övriga jäm-
ställdhetsarbetet. 

Gunilla Westny, ordförande för
Riksorganisationen för kvinnojou-
rer och tjejjourer i Sverige, Roks,
instämmer i resonemanget om att
ett bredare jämställdhetsarbete
behövs. I nuläget finns också ett
annat bidrag på 109 miljoner kro-
nor avsatt hos länsstyrelsen, för att
stärka skyddet och stödet för
våldsutsatta kvinnor i kommu-
nerna. 

– Första året, 2006, fick kvinno-
jourerna själva ansöka från den
potten vilket var bra eftersom vi
vet vilka resurser som behövs. Nu

går bidraget i stället via kommu-
nerna och det är inte alltid som
samarbetet fungerar. Vissa kvinno-
jourer har fått sänkt verksamhets-
stöd från kommunen och det var ju
inte meningen, säger Gunilla
Westny.

Carina Ohlsson kritiserar också
regeringen för att inte hjälpa
våldsutsatta kvinnor ekonomiskt:

– Fredrik Reinfeldt sade i rege-
ringsförklaringen att den ekono-
miska situationen för kvinnor som
utsatts för våld skulle tryggas, men
det har vi inte sett ett dyft av ännu.
Många av de utsatta kvinnorna är
sjukskrivna och när man nu stra-
mar åt sjukförsäkringspolitiken
slår det hårt mot dem. 

Även från andra håll höjs lik-
nande röster. I en debattartikel i
GP nyligen efterlyser organisatio-
nen Män för jämställdhet större
fokus på det förebyggande politis-
ka arbetet när det gäller mäns våld
mot kvinnor. 

YOAV BARTAL, pressekretare hos
Nyamko Sabuni svarar på kritiken
genom att peka på de extra tio mil-
jonerna.

– Det utökade stödet kan även
sökas av mansmottagningar och
kriscentran för män, som arbetar
förebyggande. 

Han hänvisar också till hand-
lingsplanen från 2007, där till
exempel den nya virtuella ung-
domsmottagningen umo.se ska
jobba mot traditionella köns-
normer. Även fortbildning om
hedersrelaterat våld och förtryck
står som prioriterad åtgärd på
regeringens lista över förebyg-
gande insatser. 

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

inrikes@arbetaren.se

Maja Fuchs och Annika Gunnestad, båda fackligt aktiva i Vårdförbundet,
ställer sig frågande till var Landstinget ska kunna skära ned.

Förebyggande
arbete efterfrågas

Scania satsar på utbildning
SCANIA VILL HITTA en annan väg i fordonsindustrikrisen och satsar på
att utbilda sin personal. De anställda ska växla mellan arbete och stu-
dier. Förslaget har utarbetats i samarbete med facket. 

– Det här är bara positivt och det är bra att Scania undviker var-
sel, säger Jan-Eric Rönnholm på verkstadsklubben på Scania i
Södertälje till LO-tidningen. 

För att kunna genomföra projektet har länsstyrelsen ansökt om
pengar från Europeiska socialfonden, en möjlighet för företag som
näringsminister Maud Olofsson nu också pekar på. 

Fortsatta protester för Gaza
2000 PERSONER SAMLADES i Stockholm på lördagen för att protestera
mot Israels angrepp på Gaza, meddelar nätverket Gaza solidaritet
som de senaste veckorna arrangerat ett flertal demonstrationer till
stöd för Gaza. 

Även i andra städer anordnades demonstrationer, däribland i
Göteborg där 6 000 personer gick från Brunnsparken, och i Malmö
där omkring 2 000 samlades på Gustav Adolfs torg. Också i Umeå
anordnades demonstration som följdes upp av gatuteater, där flera
aktivister hade ögonbindlar och bakbundna händer, i centrala
delarna av staden. 

Dålig info om miljömärkt fisk
FISK OCH SKALDJUR som är hotade finns fortfarande kvar i de svenska
affärsdiskarna. Samtidigt är utbudet på miljömärkt fisk bättre än tidi-
gare, men det finns dåligt med information i affärerna för den som
vill handla miljömedvetet. Det konstaterar Naturskyddsföreningen i
en undersökning av livsmedelsbutikernas utbud. Ingen av de 62 affä-
rerna som ingick i undersökningen har heller en tydlig miljölinje i
fiskfrågan. Samtidigt ökar miljömedvetenheten hos kunderna, står
det på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Fler arbetslösa
byggnadsarbetare
I DECEMBER steg antalet arbetslö-
sa byggnadsarbetare kraftigt.
Arbetslösheten ligger nu totalt
på 9,4 procent. Siffran befaras
stiga ännu mer under den när-
maste tiden. 

– Utan tvekan börjar de var-
sel som lagts under hösten att
slå igenom. Tidigare har det
mest varit varsel från de små
byggbolagen som påverkat siff-
rorna, men nu börjar även ned-
dragningarna från de stora bo-
lagen att märkas, säger Gunnar
Dahlberg, chef för Byggnads
a-kassa, till tidningen Bygg-
nadsarbetaren. 

Unga drabbas
värst av jobbrist
NÄR ARBETSLÖSHETEN ökar drab-
bas ungdomar värst. Det visar
färska siffror som Arbetsför-
medlingen presenterade i
december förra året. Antalet
öppet arbetslösa ungdomar
mellan 16 och 25 år ökade dras-
tiskt från 6 000 till 38 000
mellan december 2007 och
december 2008, rapporterar
LO-tidningen. 

Även andra siffror presente-
rades. Under december månad
varslades 18 000 personer om
uppsägning. Mer än hälften av
dem arbetar inom tillverknings-
industrin.
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”Vilken typ av jobb önskar ni?”
Stadsminister Fredrik Reinfeldt pratar med väntande daglönare i stadsdelen Panjshir,
Afghanistan under sitt besök i landet. Han tillägger vikten av att människor i
Afghanistan har ett jobb. 

XX
Kvinnojourer

– Tillsammans med de andra
oppositionspartierna vill vi rulla
tillbaka den skattesänkningen,
säger Birgitta Sevefjord.

VARKEN MAJORITETEN eller opposi-
tionen vill skylla nedskärningarna
på Karolinska på den ekonomiska
krisen. Men på många andra håll i
landet är det just denna som anges
som skäl till de massiva personal-
neddragningar som står för dör-
ren. En granskning av Aftonbladet
visar att totalt 4 000 vårdjobb ska
bort i Sverige de närmaste åren.

När lågkonjunkturen får effekt
minskar skatteintäkterna och kom-
muner och landsting tvingas, om
inte staten går in med stöd, att
klara sig med mindre pengar.

DAVID JONSTAD

david.jonstad@arbetaren.se

får så bra livssituation som
möjligt.
Är spåret ett sätt att underlät-
ta för den palestinska befolk-
ningen?

– Svar ja. Större delen av
dem som kommer att resa med
spårvägen kommer att vara
palestinier. 
Kom beställningen från den
palestinska myndigheten? 

– Nej, de har ju inte mandat
i området överhuvudtaget –
beställare är staden Jerusalem. 
Vill Israel bygga ett spår för
att underlätta för palestini-
erna?

– Spåret går från västra
Jerusalem, där det är övervä-
gande israelisk befolkning,
förbi gamla stan norrut,
genom palestinska byar och
avslutar på en illegal israelisk
bosättning. Men spårägen är
till för befolkningen i området,
oavsett om de är palestinier
eller israeler, säger Tomas
Wallin. 

VEOLIAS SLUTSATS är att engage-
manget på Västbanken för när-
varande inte står i konflikt med
deras medlemskap i FN:s Glo-
bal Compact, som handlar om
socialt ansvar, och att de därför
inte kommer att dra sig ur.
Brevet till Stockholms lands-
tingspolitiker verkar dock inte
ha fått önskad effekt.  

– Jag har absolut inte ändrat
åsikt, det är snarare så att det
som hänt i Gaza den senaste
tiden förstärker vikten av att
Veolia försöker hitta en väg ut
ur det här projektet, säger Lars
Dahlberg. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se
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I Stockholm samlades 2000 personer till stöd för Gaza.
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