
Den 3 september gav regering-
en klartecken till att börja
bygga den 21 kilometer långa
motorvägen Förbifart Stock-
holm. Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet protesterar, men
Socialdemokraterna stöder
investeringen som kan bidra
till att öka utsläppen i regio-
nen med 80 procent. Hur ska
de röd-gröna hantera detta?

Mona Sahlin har vid upprepade
tillfällen sagt att klimat och miljö
är huvudfrågor för socialdemo-
kratin. Ändå stöder partiet den
Regionplan som förra året antogs
av Stockholms landsting och där
Förbifarten är en central del. Pla-
nen fick stark kritik av en rad
remissinstanser, bland andra
Naturvårdsverket, för att utsläp-
pen av växthusgaser beräknas öka
med hela 80 procent.

LARS DAHLBERG, socialdemokratiskt
oppositionslandstingsråd, förkla-
rar i Svenska Dagbladet partiets
stöd till Förbifarten med tre argu-
ment.

För det första måste en kraft-

full satsning på kollektivtrafiken
inkludera bussar som kan rulla på
Förbifarten, menar han. Det
argumentet är osakligt. Inte ens
regeringen hävdar att Förbifarten
byggs för att ge plats åt bussar,
där planeras inte ens några bussfi-
ler. Om behovet av busstrafik
över Mälaren ökar kraftigt vore
det betydligt billigare att ordna
bussfiler på Essingeleden.

FÖR DET ANDRA, menar Dahlberg,
behövs Förbifarten och även nya
motorleder norr och söder om
Stockholm för att styra expansio-
nen av arbetsplatser och bostäder
till olika regionala kärnor i länet.
Just att staden ”sprids ut” över
stora områden där det inte är
effektivt att dra fram kollektivtra-
fik leder till ökat bilberoende och
är ett av de vanligaste argumenten
mot Förbifarten.

För det tredje påpekar Dahl-
berg att bilköer ger onödiga
utsläpp medan flytande trafik
minskar klimatpåverkan. Här ger
socialdemokraterna ett närmast
oinsatt intryck eftersom det är
känt i trafikforskningen att nya
motorleder inte ger bättre flyt i
trafiken. ”Utbudet” av fordon
anpassar sig snart till ”tillgången”
på vägar och skapar snart nya tra-
fikinfarkter.

Att leden dessutom går i tun-
nel under det välmående Ekerö
och Bromma men går upp i ytläge
vid de fattiga förorterna Akalla
och Husby gör knappast saken
bättre för socialdemokratin. ”Det

är miljörasism”, menar från lokal-
politikern Rebwar Hassan (MP).

Så om det är skralt med sakar-
gumenten – vad handlar S-stödet
till Förbifarten egentligen om? 

Den bästa förklaringen är kan-
ske att en opinionsundersökning
från United Minds visar att 72 pro-
cent av stockholmarna stöder byg-
gandet av Förbifart Stockholm.
Detta samtidigt som, enligt Syno-
vates senaste opinionsundersök-
ning, bara 21,6 procent av stock-
holmarna skulle rösta på Socialde-
mokraterna om det vore val idag.

Understödda av de industri-
och tillväxtkramande medlem-
marna vågar knappast partiet
stöta sig med 72 procent av
befolkningen i denna fråga.

VILKET, Å ANDRA SIDAN, ställer till
det för det rödgröna samarbetet. I
synnerhet för Miljöpartiet men
även för Vänsterpartiet är det
stört omöjligt att sätta sig i en
regering som sjösätter Sveriges
dyraste motorvägsprojekt. Att
regeringen tar beslutet nu, mitt
under EU-ordförandeskapet då
Sverige ska ena Europas länder
bakom en radikal klimatpolitik
inför Köpenhamnstoppmötet 
i december, förbryllade en del
eftersom det knappast ökar Sveri-
ges klimatanseende. Men med
tanke på att ett år återstår till riks-
dagsvalet och att beslutet, enligt
Birger Schlaug, är ”en mina i de
rödgrönas knä”, förefaller timing-
en mer välfunnen. 

rikard.warlenius@arbetaren.se

Förbifarten splittrar
rödgrönt samarbete Nya fackliga mord i Colombia

INTERNATIONAL TRADE UNION Confederation, ITUC, fördömer morden
på två fackligt aktiva colombianer, Gustavo Gómez och Mauricio
Antonio Monsalve Vásquez. Gómez, som var anställd på Nestlé, sköts
till döds i sitt hem i slutet av augusti, strax efter att hans fackförening
Sinaltrainal presenterat ett antal krav på företaget. Vásquez, som arbe-
tade som lärare, hade varit försvunnen i tio dagar när hans kropp nyli-
gen hittades nedgrävd i området Santa Lucía. Goméz och Vásquez
representerar båda två särskilt utsatta grupper för våldet mot fackligt
aktiva i Colombia. Hittills under 2009 har tolv Nestléanställda, samt-
liga Sinaltrainalmedlemmar, och tretton lärare mördats. Enligt IFS,
den Internationella fackliga samorganisationen, har Colombia länge
varit det farligaste landet i världen för fackligt aktiva. Paramilitära
grupper anses stå bakom en majoritet av morden, men väldigt få fall
har klarats upp av domstol. I början av 2007 inrättades en särskild
enhet inom åklagarväsendet för att utreda 200 mord på fackligt aktiva
mellan 1991 och 2006. 

Journalister i Gambia frisläppta
SEX FACKLIGT AKTIVA JOURNALISTER släpptes i slutet av förra veckan efter
en månad i det i gambiska fängelset Mile 2 Prison, rapporterar BBC.
Som tidigare rapporterats dömdes de sex journalisterna till två års
fängelse och mer än motsvarande 70 000 kronor i böter för förtal,
detta efter att ha kritiserat landets president Yahya Jammeh. Det
aktuella beslutet om benådning förklaras av Gambias inrikesdeparte-
ment som en ”humanitär gest” i fastmånaden ramadans anda. Inter-
nationella fackliga organisationer har sedan domen i början av augus-
ti hävdat stora brister i rättegången mot de nu friade journalisterna. 

Walmart vill stänga facklig sajt
VÄRLDENS STÖRSTA FÖRETAG, detaljhandelskedjan Walmart, har gått
till domstol för att stänga ner en facklig hemsida. Sidan drivs av
fackföreningen för Walmartanställda i Kanada, UFCW, och tar upp
olika aspekter av arbetsrätt. 

– Det här domstolsföreläggandet är en extrem attack på yttran-
defriheten, säger fackföreningens ordförande Wayne Hanley i ett
uttalande. 

– Det är en reflexmässig reaktion från Walmart på att anställda
försöker sätta sig in i sitt handlingsutrymme som arbetare. 

Stämningen kommer inom några veckor att tas upp i Quebecs
domstolsväsende. Om företaget lyckas med sina avsikter kommer
hemsidan tvingas byta adress, förbjudas att använda färger och typ-
snitt som kan associeras till Walmart samt, enligt uppgift från
UFCW, en viss typ av ”ovala och cirkulära” figurer. 

Spanska fack
redo för strejk
SPANSKA FACKFÖRENINGAR förkla-
rade sig på måndagen redo för
strejk, om inte arbetsgivarna
respekterar löneavtalen, rappor-
terar nyhetsbyrån Reuters. 

– Om näringslivet vill ha
nya förhandlingar kring lång-
siktiga löneavtal, så kan de
börja med att häva löneblocka-
den, menar Ignacio Fernández
Toxo, ordförande för fackför-
eningen Comisiones Obreras. 

– Gör de inte det kommer
vi inte att sitta med armarna i

kors, utan utlysa strejk. 
Förhandlingarna mellan

regeringen, facket och närings-
livet bröt samman i juli och
flera nationalekonomer hävdar
enligt Reuters att en akut över-
syn av den spanska arbetsmark-
naden är nödvändig. Detta för
att hantera den stegrande
arbetslösheten. Premiärminister
José Luis Rodríguez Zapatero
har dock uteslutit försämrade
arbetsvillkor som redskap och
facken har varnat för general-
strejk om sådana reformer blir
verklighet.

Initierat 5

Facket i världen

Walmart har stämt fackföreningen UFWCW för deras hemsida.

Motorvägsprojektet Förbifart Stockholm fick klartecken i veckan, något som upprörde många. Socialdemokra-
terna ställer sig dock bakom projektet, till skillnad från sina rödgröna samarbetspartners i V och MP.
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