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efter att ha druckit några öl. Det är
ju inte på allvar, ingen av oss har
lagt någon som helst politisk värdering i detta”.
NÄR ARBETAREN kontaktar Erik
Almqvist vill han inte kommentera
sina inköp.
– Vad jag köper för kläder har du
överhuvudtaget inte med att göra.
Samma sak gäller vilken musik jag
diskuterar eller lyssnar på. Jag har
alltid varit väldigt öppen och tydlig
med vilka åsikter och värderingar
jag står för och jag har inga problem med att försvara dessa.
Almqvist påstår vidare att han,
sina inköp till trots, inte känner till
företaget närmare.
För den som känner till Thor
Steinar är det dock svårt att inte
också känna till att företaget under
2000-talet har blivit känt som de
nordeuropeiska nazisternas stora
klädmärke. Företagets logotyp
förbjöds i flera tyska delstater
2004, efter ﬂera uppmärksammade
rättsprocesser, på grund av att det
bestod av de två kända nazistiska
symbolerna Tyrrunan och Varghaken som tillsammans liknade den
tyska SS-symbolen. Tyrrunan
används i dag bland annat av den
militanta nynazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen.
Förbudet hävdes sedan företaget
bytt ut logotypen men den gamla
symbolen är fortfarande förbjuden
i Berlin och Tjeckien och de två
tyska fotbollslagen Hertha Berlin

av svenskarna tror att de skulle klara en arbetslöshetsperiod, enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av
TCO. 15 procent tror att de skulle tvingas ﬂytta om de förlorade
jobbet.
– A-kassan har försämrats och detta är konsekvensen. Svenska
folket litar inte på att a-kassan fungerar, säger Sture Nordh,
ordförande i TCO.
Kommunalarbetaren rapporterar att sju av tio av deras medlemmar är underförsäkrade, det vill säga att de får ut mindre än 80 procent av sin inkomst i a-kassa. A-kassan erbjuder inte längre ett
inkomstskydd utan endast ett grundskydd, skriver Kommunalarbetaren.
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A-kassan erbjuder inte
längre inkomstskydd

Produktbild från Thor Steinars hemsida. Torshammaren med
klädföretagets kontroversiella logotyp ingraverad.

och FC St Pauli har förbjudit supportrar att bära Thor Steinar-märket på deras arenor.
Thor Steinars sortiment, som
innehåller såväl kläder som
smycken och andra accessoarer,
bär produkttitlar som anspelar på
gamla tyska kolonier och nordisk
mytologi, med vikingabilder och
namn som Asgaard och Vinland.
Klädkedjan säljer också väskor
med vasakärven på (samma symbol som användes av den svenska,
dåvarande nazistpartiet Nationalsocialistisk Front som numera
bytt namn till Svenskarnas Parti)
samt den klassiska Torshammaren
som halssmycke med den gamla
kontroversiella Thor Steinarlogotypen ingraverad.
Den påstådda högerextrema
kopplingen skulle kunna tyckas
insinuant men som researchkollektivet Redox från Danmark visat
i sin bok Postboks 38 har Thor
Steinar väl belagda kopplingar till
flera nazistiska organisationer i

Sverige och Danmark samt till
andra producenter av vit maktmerchandise, som Nordvind
Records. För tre år sedan drev
Svenska Motståndsrörelsen den
enda butiken som sålde Thor Steinars produkter i Sverige, i en källarlokal i Huddinge.
Thor Steinar är inte bara ett
populärt klädmärke, som enligt
boken omsätter miljoner, utan
fungerar också som ett subkulturellt sammanhållande kitt mellan
europeiska nazister, särskilt i Tyskland där de traditionella nazistiska
slagorden, sifferkombinationerna
och symbolerna är förbjudna.
I SVERIGE HAR KLÄDMÄRKET inte slagit lika stort. Men förra året startades företaget Bifrostcompany,
vars syfte är att etablera Thor Steinar på den svenska marknaden och
försöka få det att bli ”lika stort i
Sverige som i övriga Europa”.
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Stridsåtgärder inleds efter att förhandlingar strandat.

Stridsåtgärder mot Skanska
I DAG, TORSDAG, inleder Västerorts LS och Skärholmens LS av SAC
nationella stridsåtgärder mot byggföretaget Skanska i form av
blockad, bojkott och ﬂygbladsutdelning på offentlig plats. Anledningen är enligt Ruben Tastas Duque från Västerorts LS att en
medlem inte fått lön av företaget Bymbo, en underleverantör till
Skanska som enligt Tastas Duque har utnyttjat papperslösa i ﬂera
år. LS:en begär att Skanska, som man menar borde ta sitt ansvar
gentemot underleverantörer, betalar ut en lön till medlemmen och
den före detta Bymbo-anställde på 137 000 kronor, 100 000 kronor
i skadestånd till medlemmen och ytterligare 100 000 kronor i skadestånd till fackföreningen. En förhandling mellan Västerorts LS
och Skärholmens LS och Bymbo strandade förra torsdagen sedan
Bymbo endast velat betala 26 000 kronor i lön, enligt Ruben Tastas
Duque.

Seger mot bemanningstrenden
på verkstadsföretaget Ålö utanför
Umeå. Men förra veckan nåddes till slut en uppgörelse mellan
arbetsgivaren och IF Metalls lokala klubb. Företagsledningen förklarade i november att man ville anlita bemanningsföretag för att
täcka upp för frånvaro och produktionsuppgångar, trots att över 40
anställda nyligen hade sagts upp. Parterna har nu kommit överens
om att antalet anställda ska öka med 10 procent för att de ska
kunna täcka upp för korttidsfrånvaro. Vid ytterligare behov av att
ersätta korttidsfrånvaro kan bemanningsföretag anlitas. Vid längre
frånvaro och ökad produktion ska i första hand tidigare uppsagda
återanställas i form av visstid.
– Även om jag tycker att det är fel att anlita bemanningsföretag
när det ﬁnns folk med återanställningsrätt, så känner jag att vi har
fått ett ökat inﬂytande över bemanningsfrågan på ett bra sätt, säger
Hans Andersson i klubbstyrelsen till Dagens Arbete.

MOTSÄTTNINGARNA HAR VARIT HÅRDA

Stödaktion för förbjuden
syndikalistisk fackförening

I Stockholm samlades omkring 20
syndikalister utanför den tyska
ambassaden på Östermalm i centrala Stockholm i slutet av december förra året i protest mot att
arbetsdomstolen i Berlin olagligförklarat SAC Syndikalisternas
tyska systerorganisation Freie
ArbeiterInnen- und ArbeteiterUnion, FAU.
Syndikalisterna krävde att det
ansvariga ambassadrådet skulle
komma ut och möta demonstranterna. Demonstranterna förklarade att protestbrev som skickats
till den tyska ambassaden av bland
annat SAC:s internationella kommitté, IK, hade bemötts med tystnad.
– IK är här för att visa stöd till
FAU. Det är fördjävligt att man
inte ska få kalla sig fackförening
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20-talet syndikalister samlades
i slutet av december utanför
den tyska ambassaden i Stockholm för att visa sitt stöd för
den nyligen olagligförklarade
tyska fackföreningen FAU.

cher, kom efter en stund ut och
mötte en mindre delegation av
syndikalister.
– Det här är egentligen inte en
fråga för staten. Det är en fråga för
arbetsmarknadens parter. Jag kan
inte ta några beslut och kan inte
heller säga om det är bra eller
dåligt, men jag ska skicka en rapport till myndigheterna i Berlin,
sade Jörn Böttcher.
att
vidarebefordra SAC:s brev till det
tyska majoritetsfacket ver.di och
den tyska konfederationen för
fackföreningar DGB. Protestaktioner har också genomförts i
ﬂera länder i Europa bland annat i
Spanien, Polen, Ryssland, Norge
och Portugal och fackföreningar
från hela världen har skickat protestbrev till arbetsdomstolen i Berlin. Trots detta beslutade domstolen att avslå FAU:s överklagan och
fackföreningen fortsätter att verka
olagligt.
AMBASSADRÅDET LOVADE OCKSÅ

Ambassadrådet Jörn Böttcher
mötte en delegation syndikalister
som samlats till stöd för FAU.

bara för att man är minoritetsfack,
sade Benjamin Amling från IK.
arbetsmarknads- och socialpolitik, Jörn Bött-

AMBASSADRÅDET FÖR
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Ännu en moderat
byter till SD

Sibyllaarbetare
utan lön

DEN KÄNDA kommunalpolitikern
i Högsby i Småland, Leif Gustavsson, M, byter parti till Sverigedemokraterna, SD, uppger
Expo. Gustavsson lämnade alla
sina uppdrag i fjol, bland annat
i protest mot Moderaternas försvarspolitik.
Till lokaltidningen Nyheterna uppger Gustavsson att han
är öppen för att kandidera till
Högsby kommunfullmäktige
om han blir tillfrågad av SD.
Partiet har två mandat i fullmäktige sedan valet 2006.

JÖNKÖPINGS

hotell och restaurangsyndikat av SAC ligger
sedan i december i konﬂikt med
en franchiseföretagare till
snabbmatskedjan Sibylla. Enligt
facket har en medlem skickats
hem från schemalagda pass utan
lön, sjuklön inte betalats ut och
anställningsavtal för personalen
saknas. Företaget anklagas även
för arbetsmiljöbrott. Innan jul
anordnades ﬂera ﬂygbladsutdelningar utanför restaurangerna
och under torsdagen ska parterna mötas för förhandling.

