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Utvisas – för att ha
lämnat våldsam man

Facket i världen
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Reklam för ny facklig lag

Ett fall i Uppsala väcker nu kritik mot den så kallade tvåårsregeln, som anses låsa fast
utländska kvinnor i destruktiva
relationer. Migrationsverket
menar att lag och tillämpning
fungerar bra.

Enligt utlänningslagen måste ett
förhållande bestå i minst två år för
att en utländsk person ska beviljas
permanent uppehållstillstånd på

USA:S FACKFÖRBUND samlar ytterligare kraft för att sätta press på
kongressen att anta ”The Employe Free Choice Act”, en lag som
skulle utjämna spelreglerna mellan ledning och anställda och
underlätta organiseringen av fackförbund. Lagen skulle bestämma
att de arbetande övertar beslutanderätten om hur facket ska se ut
och fungera på arbetsplatsen.
Fackförbunden kommer att satsa på en rikstäckande reklamkampanj för att sprida information om lagförslaget, rapporterar
Workday Minnesota.

Strejk på kasinot
inskränktes hotellservicen till ett minimum och
kasinohjulen slutade att snurra i lilleputtriket Monaco. Detta efter
att landets fackliga centralorganisation utlyst strejk i protest mot
personalnedskärningar. Likaså stannade arbetet upp vid banker,
sjukhus och fabriker. Till och med Monacos ﬁlharmoniska orkester
strejkade, enligt Associated Press. Under den senaste tioårsperioden
har antalet jobb minskat med elva procent, enligt facket.
Medelinkomsten är en av de högsta i världen, men bara en
mindre del av de arbetande i landet är monegasker. Många kommer
i stället från grannländerna Frankrike och Italien.
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Utlänningslagen

enligt lagen ha rätt
att stanna i Sverige även om relationen har upphört ifall han eller
hon har utsatts för våld eller andra
kränkningar i förhållandet. Enligt
kvinnan i det aktuella fallet har
mannen utsatt henne för misshandel, tvingat till sig sex samt hållit
henne inlåst. Han har även dömts
för olaga frihetsberövande, men
Migrationsverket skriver i sitt
beslut att detta inte är tillräckligt
för att bevilja kvinnan uppehållstillstånd.

EN PERSON KAN

Utlänningslagen kräver att ett förhållande måste bestå i minst två år för
att en utländsk person ska få stanna i Sverige på grund av familjeband.

Sven Bergqvist, jurist vid Migrationsverket, säger till Arbetaren
att det måste röra sig om ”allvarliga och upprepade övergrepp” för
att man ska göra undantag från
huvudregeln. Det krävs också att
förhållandet har upphört just på
grund av kränkningarna.
– Det här är en regel som har
ett gott syfte, att skydda människor, men vi måste ju följa lagstiftarens intentioner. Min uppfattning
är att vår tillämpning av lagen fungerar bra.
Är det en korrekt bild att en
kvinna ibland måste välja mellan
att stanna kvar i ett misshandelsförhållande och att bli utvisad?

– Det blir väldigt tillspetsat.
När en person kommer till Sverige
på grund av familjeanknytning så
ﬁnns det en kontrollstation efter
två år – består förhållandet så
beviljas permanent uppehållstillstånd, om inte så ger vi avslag.
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grund av familjeanknytning.
Upsala Nya Tidning skrev i förra
veckan om hur en kvinna i 20-årsåldern fått besked om att hon
måste lämna landet. Hennes
äktenskap hade endast varat i åtta
månader och Migrationsverket
har gjort bedömningen att
kvinnans anknytning till Sverige
upphörde i samband med skilsmässan och att hon därför ska
skickas tillbaka till hemlandet
Egypten.
– Sådana här regler kan leda till
att utländska kvinnor tvingas stanna i bedrövliga förhållanden, säger
kvinnans advokat Sören Rehn till
UNT.

Carina
Ohlsson

– Sedan kan vi
alltså göra undantag men då ställs
vissa krav, för det
handlar
enligt
lagstiftaren om
att undvika missbruk av lagen,
säger Sven Bergqvist.

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är
att undantagsregeln i Utlänningslagen används alldeles för restriktivt och att det berörda myndigheter brister i genuskompetens.
– Hotet om utvisning kan vara
ännu en dimension i det våld som
kvinnan utsätts för och många
kvinnor känner heller inte till sina
rättigheter, säger Carina Ohlsson,
ordförande i SKR.
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Strategier mot Sd väckte debatt
Sverigedemokraterna stod i
fokus när ett hundratal deltagare i söndags samlades i ABFhuset i Stockholm för en heldag om högerpopulism och
antirasistism.

– Jag brukar säga att jag är den
typiske sverigedemokraten – en vit
arbetarklassman från Skåne, sade
Johan Lindman som gjort en
granskning av Sd:s lokala motioner runt om i landet.
Trots att partiet delvis har rört
sig vänsterut i arbetsmarknadsfrågor var en av Lindmans slutsatser att Sd har en fortsatt stark
högeridentitet. Den påföljande

diskussionen kretsade främst
kring strategier för att hålla tillbaka partiet.
– Om vi mobiliserar mot dem i
kraft av att de är ohyfsade rasister,
står vi handfallna den dag som
polerade rasister sitter i riksdagen,
menade Petter Nilsson från tankesmedjan Konﬂikt som tillsammans
med bland annat Vänsterpartiet
stod som forumets arrangörer.
positionen intogs av
journalisten Petter Larsson, som
framhöll vikten av att brännmärka
partiet i varje givet läge. Detta för
att kunna använda dem som ett
slagträ mot främlingsﬁentliga ten-

DEN MOTSATTA

denser hos till exempel Folkpartiet
och Moderaterna.
Sådana tendenser hos de etablerade partierna, med betoning på
islamofobi, stod i fokus för ett
samtal mellan Arbetarens Shora
Esmailian och Ali Esbati, frilansskribent.
– Muslimer utmålas ständigt
som en grupp som behöver lära sig
så kallade ”svenska värderingar”,
men hur bra ligger ett parti som
Kristdemokraterna till när det gäller sådant som jämställdhet och
hbt-rättigheter? frågade sig Esmailian.
KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se
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Dagliga protester i Iran
2 000 ARBETARE vid Ahvaz Pipe
Manufacturing Companys fabrik
i Iran sparkades den 12 mars
trots att ledningen var skyldig
dem två månadslöner. Sedan dess
har protester, möten och marscher genomförts dagligen med
krav om att få tillbaka jobben.
Vid en manifestation den 16
mars greps fem arbetarrepresent- Marcherar för jobben.
anter av säkerhetsstyrkor, uppger
Iranian Workers’ Solidarity Network. Den 14 april marscherade
300 arbetare genom Ahvaz, som ligger i Khuzestan i sydvästra Iran.

1 maj-firande på Taksim-torget
36 personer ihjäl i samband med första maj-ﬁrandet på
Taksim-torget i Istanbul. Ingen har dömts för massakern men ofta
misstänks ”kontragerillan” med nära band till staten ha legat bakom
händelsen, som var en viktig del av den våldsupptrappning som
banade väg för militärkuppen 1980. Sedan 1977 har inga manifestationer hållits på Taksim. Men i år har den fackliga centralorganisationen Türk-Is lämnat in en demonstrationsansökan och uppmanar
alla arbetare att delta. Även de radikalare fackliga organisationerna
DISK och KESK har uttryckt intresse för att delta på årets första
maj, som för första gången är en nationell helgdag i Turkiet.

1977 SKÖTS

Miljoner i stället
för torsk

Botten är nådd
i Lettland

blockerade
förra veckan hamnarna i Boulogne, Calais and Dunkirk vid
Engelska kanalen i protest mot
vad de anser vara för små EUkvoter av torsk och sjötunga.
Blockaden pågick i ﬂera dagar.
Deras fackförening CFDT
har hotat att utöka blockaden
till Eurotunneln som går
under kanalen om inte kvoterna ökar. Den franske jordbruks- och ﬁskeriministern
Michel Barnier har vägrat att
röra kvoterna men erbjuder 4
miljoner euro i extra ersättning åt ﬁskarna, skriver
euobserver.com.

EFTER FÖRHANDLINGAR

FRANSKA FISKARE

mellan
Lettlands departement för
utbildning och forskning och
det lettiska lärarförbundet ser
det ut som om lärarlönerna
kommer att minska med 20
procent per skift. Regeringen
ska godkänna avtalet innan det
träder i kraft, och facket hotar
med fortsatta protester trots
överenskommelsen. Den goda
nyheten är, enligt Inga Stale vid
ﬁnansdepartementet, att inga
ytterligare lönesänkningar kan
komma i fråga för lärarna,
eftersom lönerna nu är nära
nivån för minimilönen, uppger
baltictimes.com.

