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”AUC
Hugo
Presidentkandidat
Sensationella vittnesmål
avslöjar colombianska försök att destabilisera Venezuela. I samarbete med den
venezuelanska högeroppositionen fanns det planer på
att mörda Venezuelas president Hugo Chávez. En förundersökning har inletts.

”Visst, det är ett beslut av politiker som är valda demokratiskt, men de agerar inte demokratiskt, eftersom de har valt att inte tala med de människor
i kommunen som det berör”, säger Ola Schubert angående beslutet att riva badhuset i Aspudden.

Aktionsgrupp vägrar
lämna hotat badhus
Kampen om Aspuddsbadet
hårdnar sedan Stockholms
kommun förra onsdagen bröt
sig in i byggnaden för att
beslagta badhusets klordunkar. Sedan drygt en vecka tillbaka bor därför fem personer,
däribland barn, på badet.

Bakgrunden till ockupationen är
en långdragen konflikt mellan
Aspuddens badhusförening och
Idrottsnämnden i Stockholms
stad. I mitten av september röstade politikerna i nämnden för en
rivning av det gamla badhuset för
att, som de menar, ge plats åt en
ny förskola då en upprustning av
badet skulle bli alltför kostsam.
Men badhusföreningen som tog
över driften från Stockholms stad
1987 motsätter sig beslutet.
Sedan den 28 september ockuperar därför aktionsgruppen Rädda
Aspuddsbadet byggnaden för att
förhindra en rivning.
– Det är obegripligt att stänga
ned något som så många människor blir glada av och som kommer
så många olika människor till del,
barn som vuxna, säger Malin
Khoso från Rädda Aspuddsbadet
till Arbetaren Zenit.
Hon fortsätter att berätta om
en 92-årig kvinna som bor i när-

heten av badet och som med sin
rollator brukade promenera till
badet för att en gång i veckan vara
med på gympa i det 32-gradiga
vattnet. Malin Khoso berättar
också om de avsatta tiderna i
badet för babysim, sjukgymnastik,
vattengympa för överviktiga, tider
för kvinnor som vill bada utan
män, samt om hur det på kvällstid
är öppet för samtliga invånare.
I ETT BREV TILL badhusföreningen i
förra veckan låter idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt, FP,
genom sin sekreterare Teodor
Koistinen meddela att det i avtalet mellan staden och badhusföreningen tydligt framgår att det är
badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och underhåll görs, men att
badhusföreningen sedan ﬂera år
inte har uppfyllt sitt åtagande.
– Det stämmer inte och döljer
idrottsförvaltningens eget ansvar i
det hela. När föreningen tog över
badet från förvaltningen för drygt
20 år sedan var det inte precis ett
glänsande och perfekt fungerande
bad. Det var i ett bedrövligt skick.
Föreningen började med att täta
bassängen som läckte 300 liter
vatten om dagen, byta brännare
till gaspannan och isolera taket,

allt innan någon verksamhet
kunde startas, säger Ola Schubert
som är en av talespersonerna för
aktionsgruppen Rädda Aspuddsbadet.
– Enligt paragraf 14 i vårt
kontrakt står det uttryckligen att
det är förvaltningen som är ytterst
ansvarig för att byggnaden ska
vara i gott skick. Varför har man
från förvaltningens sida inte
ombesörjt fastigheten om nu badhusföreningen har misskött sig?
Antagligen för att idrottsförvaltningen inte har skickat en enda
inspektör under de 20 år som föreningen drivit badet. Det vet vi
eftersom det ﬁnns inte ﬁnns några
protokoll. Men det största beviset
på att staden inte har brytt sig om
badet är fastighetens skick idag,
säger Ola Schubert.
Badhusföreningen vänder sig
också mot att idrottsnämnden,
sedan de i maj 2007 klargjorde att
badet måste läggas ned, ignorerat
de förslag och argument som föreningen har presenterat inklusive
kalkyler på vad det skulle kosta
om föreningen själva ansvarade
för renoveringen.
Men Åke Roxberger, handläggare på idrottsnämnden, är kritisk
till badhusföreningens agerande.
– Det är tråkigt att badhusför-

eningen inte respekterar den
demokratiska ordningen i staden,
vårt beslut är ett demokratiskt,
tagna av våra kommunpolitiker.
Vi har tagit med deras kalkyler av
vad en eventuell renovering skulle kosta, men vi har ändå genom
demokratiska beslut röstat för en
rivning, säger han.
Men den demokratisynen delar
inte Ola Schubert.
– Visst, det är ett beslut av
politiker som är valda demokratiskt, men de agerar inte demokratiskt, eftersom de har valt att
inte tala med de människor i
kommunen som det berör. Rivningen kommer heller inte ge
plats åt en ny förskola med utökade dagisplatser, utan det är en
gammal som de vill flytta hit,
säger Ola Schubert.
sedan i
januari då badet stängdes fortsatt
att bjuda in allmänheten till olika
aktiviteter och kulturevenemang.
Aspuddens badhus byggdes 1919
som en renlighetsinrättning för
arbetarbefolkningen i den då nya
kransförorten och är enligt Stockholms Stadsmuseum av särskilt
kulturhistoriskt värde.

BADHUSFÖRENINGEN HAR

SOFIA LUNDKVIST
inrikes@arbetaren.se

Det var i början av oktober som
den venezuelanska riksåklagaren formellt beslutade om en
förundersökning av de påstådda
mordplanerna. Bakgrunden är
flera sensationella vittnesmål.
Ett av dessa kom i slutet av september. Då sände den arabiska
tv-kanalen al-Jazeera en videoupptagning, som kommit i
kanalens ägo via en anonym
colombiansk källa. Den visar
ett förhör med Geovanny Velasquez, en yrkesmördare som
avtjänar ett 40-årigt fängelsestraff och som tidigare var medlem i den numera upplösta
paramilitära organisationen
AUC.
Under förhöret berättar Velasquez att ett erbjudande 1999
gick ut från Venezuela om
25 miljoner dollar för att mörda
den då nyss valde presidenten
Hugo Chávez. Velasquez hävdar att han accepterade erbjudandet och att han fördes tillsammans med andra paramilitära ledare till ett hemligt möte
i Venezuela med högerpolitikern Manuel Rosales. Där ska
Rosales ha förklarat att han
personligen var ansvarig för
operationen, men att pengarna
kom från ”ﬂera olika källor”.
Paramilitärerna som utsågs för
uppdraget började därefter
träna i Catatumbo, nära den
colombianska gränsen.
Al-Jazeeras inslag förklarar
inte varför mordplanerna gick i
stöpet. Den colombianska åklagarmyndigheten har varken
bekräftat eller förnekat videons
autenticitet.
MANUEL ROSALES BLEV senare
guvernör i den viktiga delstaten
Zulia, gränsande till Colombia.
2006 ställde han upp mot
Chávez i presidentvalet som
den enade oppositionens kandidat, men förlorade klart.
I april i år ﬂydde han landet,
anklagad för ﬂera fall av korruption och försnillning. Han
beviljades politisk asyl i Peru.
Rosales avböjde att svara på
frågor från al-Jazeera.
I videon hävdade Velasquez
också att det just nu fortfarande
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skulle lönnmörda
Chávez”

Facket i världen
Fackliga sparkades i Sydkorea
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ska ha erbjudit 25 miljoner dollar till paramilitärer

DEN SYDKOREANSKA REGERINGEN meddelande på måndagen att 14
offentliganställda och fackligt aktiva har avskedats för att i juli ha
deltagit i en demonstration tidigare i år, skriver The Korea Herald.
Ytterligare dussintals har drabbats av andra typer av åtgärder, bland
annat löneavdrag och avstängning från arbetet. Regeringen uppger
att totalt 105 anställda, samtliga fackanslutna, har ställts inför en
disciplinär kommitté för sin medverkan i sommarens protester mot
regeringens politik. Deltagandet ska enligt regeringen ha brutit
mot en obligatorisk regel om offentliganställdas neutralitet i
politiska frågor.

Strejk i protest mot massaker
PÅ FACKLIGT INITIATIV INLEDDES på måndagen en omfattande tvådagarsstrejk i Guinea, i protest mot den massaker som nyligen ägde
rum i huvudstaden Conakry. Detta rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Banker, affärer och bensinmackar uppges ha varit stängda och människor har inte gått till marknaden. Det var under en demonstration mot landets militärregim för två veckor sedan som säkerhetsstyrkor öppnade eld rakt in i en folkmassa. Enligt FN dödades
minst 150 personer och 1 200 skadades, medan den regerande juntan ledd av kapten Moussa Dadis Camara hävdar en dödssiffra på
56 personer. I ett uttalande i förra veckan uppmanade Guineas största fackförbund människor att iaktta två dagar av protest och solidaritet, och ”knäfalla inför demokratins martyrer”.

Yrkesmördaren Geovanny Velásquez hävdar att det just nu finns omkring 2 500 colombianska paramilitärer
inne i Venezuela med uppdrag att destabilisera landet och ”plocka Chavez”.
Jack O’Connor, ordförande för fackförbundet Siptu.

ﬁnns omkring 2 500 colombianska
paramilitärer inne i Venezuela
med uppdrag att destabilisera landet och ”plocka Chávez”. På vems
uppdrag framgår inte. Men redan
2004 greps ett hundratal tungt
beväpnade paramilitärer i en hemlig bas som höll till på en ranch
utanför huvudstaden Caracas, tillhörande en annan framstående
oppositionspolitiker,
Roberto
Alonso. Även han är i dag i landsﬂykt, i Miami.
VELÁSQUEZ SENSATIONELLA uppgifter
kommer bara två veckor efter ett
annat uppseendeväckande tvinslag. Den latinamerikanska
tv-kanalen Telesur sände då en
intervju med den colombianska
underrättelsetjänstens, DAS, tidigare dataansvarige, Rafael García,
som också han sitter i fängelse,
dömd till 18 år.
García hävdade där att hans
dåvarande chef, Jorge Noguera
(som väntar på dom för ﬂera åtalspunkter) placerades på posten därför att han var skyddsling till politiker som hade paramilitärer att
tacka för valsegern i sina distrikt.
Noguera ska sedan ha givit order
om att DAS skulle sträva efter
”samarbete fullt ut” med paramilitära AUC.
Men den i sammanhanget
intressantaste uppgiften är att

DAS och paramilitära ledare uppges ha hållit möten med en venezuelansk
oppositionsgrupp,
Demokratiska Blocket, och venezuelanska militärer, för att utforma en gemensam strategi att destabilisera landet genom bland
annat mord på ledande politiker.
García spekulerar i att det var
paramilitärer som låg bakom det
uppmärksammade mordet på

detta år med omfattande illegal
avlyssning av oppositionspolitiker,
domare och andra offentliga personer, vilket blev början till en
granskning av organisationen och
åtal mot många av dess ledande
befattningshavare. Garcia säger i
intervjun att han inte tror ”att
DAS kriminella aktiviteter kan ha
varit okända” för den colombianske presidenten Álvaro Uribe,
men har inga bevis för detta.
DAS är i dag på väg att avskaffas till förmån för en nybildad
underrättelse- och säkerhetstjänst,
ACI.
I FÖRRA VECKAN KOM den

Geovanny Velasques.

åklagaren Danilo Anderson, detta
eftersom han själv ska ha observerat hur DAS smugglade stora
mängder sprängämnen över gränsen och Anderson dödades med en
bilbomb. García hävdar också att
den dåvarande colombianske försvarsministern Fernando Londoño ska ha medverkat, en person
som García beskriver som ”så
ultrahöger att han betraktade [den
colombianske presidenten] Uribe
som kommunist”.
DAS avslöjades i början av

i Venezuela välkända juristen Eva Golinger
med ytterligare anklagelser. Hon
hävdar att offentliggjorda amerikanska militära dokument visar att
”USA har detaljerad kännedom
om de paramilitära grupper som
opererar i Venezuela... och detta
är bara en liten del, vem vet vad
som ﬁnns i det hemligstämplade
materialet”.
Efter att förundersökning
inleddes i början av oktober har
nu också ﬂera venezuelanska politiker uppmanat Peru att återkalla
Manuel Rosales asyl, så att han
kan utlämnas och förhöras om de
nya anklagelserna.
JON WEMAN
utrikes@arbetaren.se

Irland rustar mot nedskärningar
DEN IRLÄNDSKA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN mobiliserar nu inför en
nationell protestdag den 6 november, rapporterar tidningen The
Post. Bakom missnöjet står bland annat uppskjutna samtal mellan
arbetsmarknadens parter och planerade pensions- och lönesänkningar inför den kommande statsbudgeten. Den fackliga ilskan gäller också den eventuella implementeringen av de nedskärningar
som föreslås i den så kallade McCarthy-rapporten från i juli i år.
Rekommendationerna går bland annat ut på att skära ned mer än
17 000 jobb i offentlig sektor och 5-procentiga nedskärningar i
socialtjänsten.
Jack O’Connor, ordförande för Siptu, som är landets största
fackförbund, anklagade i förra veckan den irländska regeringen för
att driva en destruktiv och ”Thatcherlik” politik.
– Ett nytt socialt partnerskap måste innebära att vi delar på bördorna, sade O’Connor på förbundets årliga kongress och tillade att
arbetsgivarna måste bidra till återhämtning i ekonomin.
Arbetsgivarorganisationen Ibec har å sin sida krävt att pensionerna fryses till år 2011 och har avfärdat förväntningar på löneökningar nästa år som orealistiska. The Post skriver att tiotusentals
irländare väntas gå ut på gatorna den 6 november.

Chefer övervakade anställdas
toalettbesök

DE ANSTÄLLDA PÅ ETT callcenter
ägt av sjukförsäkringsjätten
Medicare vann i förra veckan
en seger mot arbetsgivaren,
skriver den australiska fackföreningen CPSU. Konﬂikten
gäller att anställda har tvingats
skriva dagbok över sina toalett-

besök på arbetstid, vilket skulle
ﬁnnas med i bedömningen av
varje individs arbetsprestationer. Man ska också ha haft
maximalt tre minuter till förfogande och chefer uppges vid
ﬂera tillfällen ha trängt sig in
på toaletter för att skynda på
de anställda. Efter fackligt
ingripande har ledningen lovat
att ändra den kritiserade
regeln.

