EUROPARÅDETS TORTYRKOMMITTÉ, CPT, riktar i en preliminär rapport
kritik mot svenska häkten och anstalter då intagna kan bli isolerade
över ett år och många
häktade isoleras förhållandevis ofta. Rapporten
pekar på att begränsade
rasttider och att alla
besök är övervakade kan
urholka synen på mänskliga rättigheter i kriminalvården.
Hittills i år har 30
Intagna kan vara isolerade i över ett år.
personer försökt begå
självmord bara på häktet i
Göteborg, vilket var anledningen till CPT:s undersökning.
– Isolerade ska ha minst sju timmars socialt umgänge i veckan
för att de intagna inte ska få allvarliga men, men detta är mål man
inte har mött, säger Amnestys pressekreterare Elisabeth Löfgren till
Nyheter24.

Gröna ambulanser i Stockholm
STOCKHOLM HAR INFÖRT ”världens första gröna ambulans” och inuti
fordonet syns skylten med texten ”Endast biogas!” Biogasen som
används framställs av avloppsvatten från hushåll i Bromma.
– Genom toalettbesöken bidrar stockholmarna till att vi kan köra
ambulansen, säger Tomas Buxbaum, en av ambulanssjukvårdarna.
Hans kollega, Cecilia Larsson, förklarar att ambulansen är tystare och mjukare att köra än andra fordon. Den enda nackdelen är
att det kan vara svårt att få tag i biogas. I Stockholm ﬁnns det bara
elva tankställen.
Det är Stockholms läns landsting och ambulanssjukvården i
Storstockholm som lanserat den nya ambulansen som inte heller
har några dubbdäck. Fordonet är dyrare att tillverka, men att köra
på biogas är billigare än att köra på bensin, bränslekostnaden beräknas att bli ungefär 22 000 kronor lägre per år.
– Inom två år ska hälften av alla transporter inom landstinget ske
med förnyelsebara bränslen, säger Anna Linusson, miljöchef i
Stockholms läns landsting.

IDA KARLSSON, IPS

M dåliga på jämställdhet
maktpositioner inom Moderaterna är långt
ifrån jämn, rapporterar LO-tidningen, och störst är klyftorna på
kommunal nivå. Enligt ett internt bokslut för jämställdhet innehas
70 procent av de moderata ordförandeposterna av män. Det ﬁnns
även en tydlig könsuppdelning, där männen ansvarar för de ”hårda”
frågorna. I tekniska nämnder sitter det män på nära åtta av tio av
partiets platser, medan omsorgsnämnderna är det enda område där
kvinnorna dominerar. På nationell och regional nivå ser könsfördelningen bättre ut.
– Kommunerna är den stora utmaningen. Där spretar det. Det
ﬁnns kommuner som ligger väldigt bra till, men det ﬁnns också
kommuner där det bara ﬁnns män, säger Magdalena Andersson,
ordförande för Moderatkvinnorna, till LO-tidningen.
Andersson vill se en analys av hur de kommunala mötena är
organiserade och att de exempelvis inte måste hållas på kvällstid.
KÖNSFÖRDELNINGEN FÖR

UTANFÖRSKAPET I SVERIGE ökar
och motsvarade 847 000 personer vid halvårsskiftet, rapporterar tidningen Riksdag och
Departement, vilket är en
ökning med 23 000 personer
jämfört med årsskiftet. Enligt
uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, är det 44 000
ﬂer personer som berörs jämfört med samma tid förra året.
Statistiken bygger på antal personer som får ersättning från
trygghetssystemet och det är
samma mått som den svenska
regeringen använder för att
beräkna utanförskap.
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Svenska häkten kritiseras

Utanförskapet
ökar i Sverige
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”Skriande behov av
feministisk politik”
Lars Ohly lyfte fram ojämställdheten i sitt sommartal
GRAFIK: DANIEL ANDRÉASSON FOTO: SCANPIX
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Lars Ohly, V, lyfte i sitt årliga
sommartal i Gnesta i söndags
fram de ökande klyftorna
mellan kvinnor och män, som
han menar är resultatet av tre
års borgerligt styre utan jämställdhetsambitioner.

XX

Ökade klyftor
Lars Ohly refererade till en utredning som Riksdagens utredningstjänst, RUT, har gjort för V:s räkning. Den visar att den årliga
inkomstskillnaden mellan kvinnor
och män har ökat med 12 800 kronor under alliansens styre. Ohly
menar att det är skattesänkningar
och omfattande nedskärningar
inom välfärden som ligger bakom
de ökande klyftorna. Dessutom
går 57 procent av regeringens
sammanlagda skattesänkningar på
76,4 miljarder kronor till männen
och 43 procent till kvinnorna.
Så här kommenterar Magdalena Andersson, ordförande för
Moderaternas kvinnoförbund den
ökande ojämställdheten:
– Det är inget nytt att det är
männen som tjänar mest i kronor
och ören men procentuellt är det
låg- och medelinkomsttagarna –
till största delen kvinnor – som
har fått de största skattelättnaderna. Det är så vårt progressiva
skattesystem fungerar, säger hon
till Arbetaren.

SAMTIDIGT HAR antalet fattiga i Sverige ökat med 240 000 personer
sedan 2006. 54 procent av dem är
kvinnor, 130 000 personer. Den
rikaste tiondelen av befolkningen
har enligt Vänsterpartiet tjänat
mest på regeringens politik. De
har fått 23 procent av skattesänkningarna och de utgörs till 76 procent av män. De ökande klyftorna
beror enligt Ohly på att kvinnor

Män

Kvinnor

57% 43%

Procent av regeringens samlade skatteintäkter, cirka 76
miljarder kronor, som går till män respektive kvinnor.
Källa: Riksdagens utredningstjänst

oftare än män är visstidsanställda,
deltidsarbetslösa, föräldralediga,
hemma med sjuka barn, ensamstående med barn och långtidssjukskrivna. Magdalena Andersson
håller med om att den stora andelen deltidsarbetande kvinnor är ett
jämställdhetsproblem.
– Det är så himla trist så det är
inte sant att det oftast är kvinnor
som är deltidsanställda. Jag tycker
att offentlig sektor har det största
ansvaret som förebild för jämställdhet. För att minska deltidsanställningarna måste man diskutera kombinationstjänster – som att jobba
inom hemtjänst 75 procent och på
institution 25. Jag tror att fantasin
måste ﬂöda. Rotationstjänster är en
annan möjlighet, säger hon.
Men hur ekvationen går ihop,
hur heltidsanställningarna ska öka
samtidigt som den offentliga sektorn skärs ner, det kan hon inte
förklara.
– DEN VÄXANDE ojämställdheten har
befästs med försämringar i arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring
och föräldraförsäkring, sade Lars
Ohly i sitt tal.

”Det är inget nytt
att det är männen
som tjänar mest i
kronor och ören.”
Magdalena Andersson, M.

– Det allra bästa är om båda föräldrarna ägnar lika stor del åt barnen men det är familjens sak att
bestämma vem som ska vara
hemma. Jämställdhetsbonusen är
en bra morot, om den förenklas.
Det är också viktigt att jämställdhetsarbetet börjar redan i förskolan, säger Magdalena Andersson.
– Ny politik måste ifrågasätta
upprätthållandet av den manliga
normen i vardagen. Ökade kunskaper i förskola och skola gör att
ﬂer insatser behövs för att förändra ärvda beteenden och invanda
könsrollsmönster. Det finns ett
skriande behov av en feministisk
politik efter tre år med en högerregering, avslutade Lars Ohly sitt
sommartal.
SOFIA BROOMÉ
sofia.broome@arbetaren.se

Tre av tio
unga saknar
kollektivavtal
TROTS ATT svensk arbetsmarknad
är känd för sina kollektivavtal
saknar tre av tio unga kollektivavtal, rapporterar LO-tidningen.
Enligt en ny undersökning
från demoskop, beställd av pensionsbolaget Alecta har de unga
också dålig kunskap om huruvida deras arbetsplats har kollektivavtal eller inte – 18 procent
av de 3 000 tillfrågade kunde
inte svara på den frågan.

Stort stöd för Ship to Gazas
I spåren av krig och isolering
saknar befolkningen i Gaza de
flesta resurser. På lördag håller
föreningen Ship to Gaza en
stödgala i Stockholm för att
samla in pengar till ett fartyg
som, via hamnar i Medelhavet,
ska föra bistånd från Norden
till Gazaremsan.

– Gazas befolkning har bland
annat dåligt med rent vatten och

fartyget kommer därför att packas med soldrivna avsaltningsanläggningar och destilleringsapparater, säger Ayman Taki som är
samordnare för lördagens stödgala.
Ship to Gaza bildades tidigt i
våras med inspiration från 1990talets Ship to Bosnia, och lokalföreningar ﬁnns i ﬂera svenska städer.
För att genomföra projektet
beräknar initiativtagarna att de

behöver samla in totalt tio till femton miljoner kronor. Men syftet
med helgens gala är främst att göra
Ship to Gaza känt för allmänheten
och enligt Ayman Taki har de har
fått bra respons hittills. Flera
kända personer har självmant hört
av sig och bland de medverkande
ﬁnns artisten Promoe, författarna
Henning Mankell och Jonas Hassen Khemiri, journalisten Lotta
Schüllerqvist samt diplomaten och
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Strejk ska sätta
press på Transport
På måndag varslar Hamnarbetarförbundets avdelning 4 om
strejk i Göteborgs hamn.
Konflikten handlar om att
Transportarbetareförbundet
inte släpper fram representanter för de 610 medlemmarna
till förhandlingsbordet och att
arbetsgivaren Göteborgs hamn
inte vill förhandla med
Hamnfyran.

– Det ﬁnns inga lagliga hinder för
arbetsgivaren att låta oss vara med
och förhandla men Transport har
hotat och sagt att det kommer att
få allvarliga konsekvenser om vi får
vara med och det är ändå arbetsgivarens ansvar, säger Erik Helgesson, styrelseledamot på Hamnfyran, till Arbetaren.
Men Peter Svanberg som är
förhandlingschef för arbetsgivaren
Göteborgs Hamn AB, säger att
man endast kan förhandla med
Transport, eftersom det inte ﬁnns
något kollektivavtal med Hamnfyran. Den enda anledningen till
att de har varit med och förhandlat
tidigare är att Transport har låtit
dem sitta med.
Hamnfyran har alltså med sina
610 medlemmar haft representanter med vid förhandlingarna tillsammans med Transport, som
representerar 94 medlemmar men
sedan årsskiftet vägrar Transport
att förhandla tillsammans med
Hamnfyran.
– Det är två stora schemaförhandlingar och en varselprocess
som vi inte har fått vara med i.
Göteborgs Hamn säger upp
anställda på grund av arbetsbrist
och 46 av 50 arbetare som sägs upp
är våra medlemmar. Det gör ju
våra medlemmar fullständigt vansinniga, säger Erik Helgesson.
På frågan om varför Transport

Fakta Hamnkonflikten
I Den 14 augusti varslar Hamnfyran om blockad mot utnyttjande
av extern personal. Den 17 augusti
går Hamnfyran i strejk för att få ett
reellt inflytande över förhandlingsprocessen på arbetsplatsen.
I Hamnarbetarförbundet har
varslat om sympatiåtgärder för
Hamnfyran: en rikstäckande blockad
mot alla fartyg och allt gods som
omdirigeras från Göteborg. Utländska hamnarbetare har erbjudit ytterligare sympatiåtgärder. Transport har
inte erbjudit några sympatiåtgärder.
I Lagen om medbestämmande i
arbetslivet, MBL10 ger rätt till avtalsförhandlingar och tvisteförhandlingar men det finns ingen skyldighet
att nå en överenskommelse vid förhandlingen.

Trots att Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av hamnarbetarna i Göteborgs hamn är
de uteslutna ur förhandlingar med arbetsgivaren.

inte längre vill förhandla tillsammans med Hamnfyran svarar
Daniel Börjesson, vikarierande
ordförande för Transports avdelning 2:s Göteborgssektion:

– Det tycker jag inte är konstigt
alls. Vi litar inte på dem längre. De
behöver inte ta sitt avtalsansvar.
När vi har skrivit ett avtal har det
hänt att Hamnfyran hoppar av,

trots att de sitter med vid förhandlingarna, säger han irriterat.
På frågan om vad han ur demokratisynvinkel tycker om att majoriteten av hamnarbetarna i Göte-

– Omvärldens ledare tvekar
mellan tyst diplomati och att hota
med sanktioner – om det får vara
upp till dem vet ingen hur det går,
menar Schori.

båtar stoppas av israelisk militär
ute på internationellt vatten, säger
Ayman Taki och tillägger att de ska
försöka undvika detta genom att
göra Ship to Gaza känt i hela
Europa.
En annan strategi är att låta
internationellt kända personer
vara en del av besättningen. Att
detta inte nödvändigtvis fungerar
framgick dock den 30 juni i år, då
iraelisk militär bordade fartyget

borg inte får vara med och påverka
sin arbetssituation säger han att
det bara är att välja fackförening.
– Hamnarbetarförbundet har
funnits i Göteborg i 37 år. Vi har
aldrig haft några kollektivavtal, vi
har haft lokala avsiktsförklaringar
i stället och eftersom vi är den överlägset största avdelningen kommer
vad som händer här att få stora
konsekvenser för medlemmar i hela
landet. Det måste till konﬂiktåtgärder när vi inte får vara med att förhandla, säger Erik Helgesson.
– Vi kommer på torsdag att
föreslå Hamnfyran en samverkansmodell där vi vid sidan om Transports avtal informerar dem enligt
MBL:s paragraf 10, men som sagt,
förhandlingarna kan inte ske om
ett avtal som de inte äger, säger
Peter Svanberg på Göteborgs
Hamn (se faktaruta).
SOFIA BROOMÉ
sofia.broome@arbetaren.se

solidaritetsprojekt
före detta utrikesministern Pierre
Schori.
– Jag kommer att tala om det
aktuella läget i Gaza och om vikten av mobilisering och opinionsbildning. Särskilt med tanke på
regeringars och internationella
organisationers tystnad inför
Israels strypgrepp på palestinierna, säger Pierre Schori till
Arbetaren.
Möjligheten att ställa Israel till

”Omvärldens ledare
tvekar mellan tyst
diplomati och hot
om sanktioner.”
Pierre Schori, före detta utrikesminister

svars för vinterns krigshandlingar
mot Gaza beror enligt Schori
ytterst på världsopinionen.

PLANEN ÄR ATT FARTYGET ska anlända
till Gaza våren 2010, men det är
oklart om det kommer att gå att ta
sig ända fram till palestinsk mark.
– Om man tittar bakåt i tiden på
liknande projekt så har de ﬂesta

”Spirit Of Humanity”, knappt fyra
mil från Gazas kust. Skeppet var
på väg dit med byggmaterial,
mediciner och leksaker och bland
de 21 internationella aktivister
som omhändertogs fanns den den
irländska nobelpristagaren Mairead Maguire och före detta kongressledamoten Cynthia McKinney från USA.
KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se

