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Till svenska regeringen!
■ Vi kräver ett omedelbart stopp
av den svenska vapenexporten till
USA. USA:s och Englands an-
fallskrig mot Irak är ett brott mot
folkrätten. Vapenexporten från
Sverige till USA har de sista två
åren ökat kraftigt.

Stiftelsen Brödet & Fiskarna 
i Västerås, Sala och Enköping

Till rederiet Stena!
■ Vi är en fackklubb som har anli-
tat er för resor och konferenser. Vi
har gjort detta under många år .Det
har blivit många bra och minnes-
värda träffar.

Nu vill vi däremot säga upp be-
kantskapet med er och ert företag.

Vi gör detta för att vi känner av-
smak för ert sätt att sko er på män-
niskors elände.

Vi gör det för att vi inte gillar
krigsprofitörer.

I våra ögon så har ni sjunkit
långt under det acceptabla.

Så snälla, kontakta inte oss. Vi
vill även att ni stryker oss ur ert
kundregister.

Leif Holmgren, 
ordförande Trafficareklubben SEKO,

Göteborg

Efter att ha förbjudits att
ha bokbord på Solberga-
gymnasiet i Arvika av
rektor Carin Hedengård
lämnade Revolutionär
kommunistisk ungdoms
lokalorganisation in en
anmälan till Justitieom-
budsmannen. 
RKU:arna Björn Midböe och An-
ders Nilsson anmälde rektorn ef-
ter att hon i samtal med dem på te-
lefon förklarat att de inte var väl-
komna på Solbergagymnasiet.
Rektorn menade att skolan bara
har rätt att släppa in ungdomsför-
bund till riksdagspartierna och var
allmänt otrevlig, berättar RKU:ar-
na som är tidigare elever på sko-
lan. 

I samtalet med rektorn fram-
gick det, innan rektorn slängde på

luren, att de inte var välkomna, att
de var odemokratiska och att de
borde ha lärt sig någonting på
samhällslektionerna. De bad då
skolledningen att skriftligen moti-
vera sitt beslut, men rektorn såg
ingen anledning till det. 

Inte välkomna
Till Arvika Nyheter säger rektorn:
”Vårt uppdrag i skolan är att fos-
tra eleverna i en demokratisk an-
da.”

Hon påstår att RKU vill ta mak-
ten med våld och ”korrigerade ti-
digare beslut och förklarade för
dem att de inte var välkomna i
fortsättningen.”

Anders Nilsson anser att rek-
torns agerande tydligt strider mot
JO:s ämbetsberättelse (1995/96 s.
394) som beskriver att en skolas
skyldighet är att förbli saklig och

opartisk. När RKU-Arvika vill ha
bokbord med materiel mot kriget
och EMU så ska inte rektorer
stoppa detta. RKU:s åsikter kan
inte i sig ligga till grund för en an-
norlunda behandling än det som
gäller för andra partier. 

Rektorn använder inga ”ranso-
neringsargument” eller ”ord-
ningsskäl” som enligt en färsk
rapport från skolverket är den en-
da grund på vilken man har rätt att
neka politiska organisationer till-
träde, utan motiverar sitt beslut
med att RKU helt enkelt är ode-
mokratiska. Rektorn gör sig alltså
skyldig till ett klockrent tjänstefel,
enligt Anders Nilsson. 

Förutom att rektorn i detta fall
inte behandlar de politiska ung-
domsförbunden lika när de önskar
informera eleverna formulerar
hon riktlinjer om vilka som får
tillträde till skolan som bygger på
de åsikter som organisationerna

förväntas föra fram och huruvida
partiet finns representerat i riksda-
gen. 

Backade
På en gymnasieskola i Borås spe-
lades samma scenario upp under
förra veckan. Men när RKU-Bo-
rås i ett möte med rektorn lade
fram skolverkets senaste rapport
och läroplanen så backade skol-
ledningen och har nu beslutat att
tillåta RKU:arna att ha bokbord
på skolan för att informera elever-
na. Agerandet av rektorn Carin
Hedengård är unikt och RKU-Ar-
vika kommer att fortsätta att driva
frågan.

Proletären har utan framgång
sökt både rektorn och skolverket
för en kommentar. JO har ännu in-
te lottat om handläggare men dia-
rienumret är 1094-203. 

MARTIN SCHIBBYE

RKU i Arvika JO-anmäler rektor

Rektor Carin Hedengård på Sol-
bergaskolan i Arvika begår tjän-
stefel när hon vägrar RKU ha
bokbord på skolan.

Hamnarbetarförbundets
avdelning 4 i Göteborg
har beslutat gå med i det
lokala nätverket mot
EMU. 
Beslutet, som togs med stor ma-
joritet på avdelningens årsmöte,
är mycket glädjande. Kampen
mot EMU är i grunden en klass-
fråga. EMU betyder skärpt EU-
politik, ännu mera nedskärningar,
ännu större företagsflykt, ökad ar-
betskraftsinvandring, högre ar-
betslöshet och lönenedpressning.

Solklart är det arbetarklassen
som drabbas värst om Sverige går
med i EMU. Lika klart är att av-
görande för nejsidans seger i
folkomröstning 14 september är
att förmå den stora majoritet in-
om arbetarklassen som är mot-
ståndare till EU och EMU att gå
och rösta. Därför är det så viktigt
att fler fackföreningar följer
Hamn 4:ans exempel, tar ställ-
ning och säger nej till EMU.

Bara nackdelar med EMU
❑ Varför går Hamnarbetarför-
bundet avdelning 4 med i Nät-
verket Nej till EMU Göte-
borgsregionen, frågar vi avdel-
ningens ordförande Hans
Kindgren.

– Vi vill markera att som hamnar-
betare ser vi bara nackdelar med
EU och EMU. Sveriges medlem-

skap för oss in-
te framåt, det
gagnar inte vår
sak, svarar
Hans Kindgren.

– Vi vill mar-
kera att vi är
motståndare till

Hamn 4:an i Göteborg
går in i nätverk mot EMU

Uttalanden
mot kriget

www.proletaren.se

Hallandsåsbygget
återupptas
■ Bygget av tunneln genom Hal-
landsåsen kan återupptas. 

Det står klart sedan politikerna
i Båstad miljö- och byggnads-
nämnd i veckan gav klartecken.
Regional- och näringspolitiska
överväganden fick gå före miljö-
hänsyn.

Bygget har stått stilla sedan
miljöskandalen 1997, då Skan-
ska förgiftade miljö och tunnel-
arbetare med det livsfarliga tät-
ningsmedlet Rhoca Gil. 

Nu kommer tunneln att färdig-
ställas med en dyr och enligt de
ansvariga säker metod, där tunn-
larna kläs med betong. De två
parallella tunnlarna kommer att
stå klara först 2011 till en kost-
nad av fantastiska 4,5 miljarder
kronor, Notan skickas till skatte-
betalarna.

Lunda”professor”
ifrågasätter förintelsen
■ Professorn Göran Englund i
Lund använder sin akademiska
titel i en bok som ifrågasätter
förintelsen av judar under Andra
världskriget. I boken ”En tom
säck kan inte stå”, med underti-
teln ”Myten om förintelsen i gas-
kamrarna”, skriver Englund för-
ordet och titulerar sig själv som
”juris doktor, professor emeritus
vid Lunds universitet”. 

Titeln fick han när han pensio-
nerades från den juridiska insti-
tutionen. 

Men Englund har varit aktiv
högerextremist sedan 1960-talet,
bland annat i överklassnazistor-
ganisationen Nysvenska Rörel-
sen. Han är också författare till
den valbroschyr som Centerpar-
tiet i Sjöbo använde strax innan
det blev ett öppet rasistiskt parti
under Sven-Olle Olsson. 

Bengt Lundell på Juridiska fa-
kulteten beklagar att universite-
tets namn används i sådana sam-
manhang, men menar att det inte
finns någonting de kan göra, en-
ligt tidningen Lundagård.

EMU. Även om förbundet på sin
tid hukade sig, vill vi i Göteborg
markera vår uppfattning.

Självfallet ses hamnarbetarnas
medlemskap som en viktig mar-
kering från Nät-
verkets sida.
Jan Ström-
qvist, ordföran-
de i KPML(r):s
Göteborgsav-
delning, är sek-
reterare i Nät-
verket Nej till
EMU:

– Hamnarbetarna har spelat en
positiv och viktig roll under lång
tid för EU och EMU-motståndet

här i staden, och avdelningen gick
med sitt standar i demonstratio-
nen mot EU-toppmötet. De har
också varit ett föredöme för andra
arbetare med sin kamp mot EU:s
hamndirektiv, säger Jan Ström-
kvist, själv kommunalarbetare på
Spårvägen.

– Hamn 4:ans medlemskap i
Nätverket ger en viktig signal till
andra fack och enskilda arbetare i
Göteborg att också ansluta sig till
kampen för ett nej till EMU 14
september.

LARS ROTHELIUS
lars.rothelius@proletaren.se

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 vid den stora Nej till EU-demon-
strationen i Göteborg 15 juni 2001. Längst till höger Hans Kindgren,
ordförande.


