
Usel säkerhet 
på skånska byggen
■ Säkerheten på de skånska byg-
gena är usel. Arbetsmiljöverket
har slagit larm om de stora risker-
na som byggarbetare utsätts för vid
flera byggen i länet. Under två må-
nader har en snabbinsatt akutgrupp
stoppat inte mindre än fjorton byg-
gen.

Enligt Jörgen Malmros, inspek-
tör i akutgruppen, har det aldrig
förekommit så många omedelbara
förebud. Under hela 2003 var det
inalles 25 byggen som stoppades.
Han menar på att det ofta beror på
slarv, men också på att byggbola-
gen försöker tjäna pengar på att
dra in på olika typer av säkerhets-
utrustning.

Dyr representation hos
granskande myndighet
■ Den nya Riksrevisionen, som
ska granska andra myndigheters
ekonomi och representation, har
själv representerat för 1,7 miljoner
kronor sedan halvårsskiftet i fjol.
Representationssumman motsva-
rar 5800 kronor per anställd och
det finns brister i intern kontroll
och bokföring. 

Som exempel nämns en sam-
mankomst mellan 23 chefer på
Grand Hotell i Saltsjöbaden, där
notan gick på 66000 kronor. Ingen
specificerade vilka som var med
eller vad syftet med sammankom-
sten var. 

Kommunal säger upp 
lokalt samarbetsavtal
■ Fackförbundet Kommunal har
sagt upp sitt samverkansavtal med
Lysekils kommun. Anledningen är
missnöje med hur kommunen har
skött informationen till facket i
viktiga frågor. Kommunal anser att
facket får information först när
viktiga beslut är fattade och då det
inte finns någon möjlighet att på-
verka. 

Kommunal har omkring 1000
medlemmar i Lysekil.

Under påskhelgen höll
Ung Vänster extrakon-
gress i Strömsund. Den
omdiskuterade kongres-
sen antog ett ”strategido-
kument” och valde Tove
Fraurud från Stockholm
till ny ordförande. 
Strategidokumentet avslutas med
orden ”Förbundet har oerhört
mycket viktigare uppgifter att ta
itu med än att ägna sig åt internt
konfliktande. Tillsammans med
vänsterpartiet, tillsammans med
folkliga rörelser i landet har vi
möjlighet att ta strid mot överhe-
ten för vår rätt och värdighet. Nu
jävlar kör vi!” 

Motsättningar
Så enkelt var det dock inte.
Många av ledamöterna motsatte
sig strategidokumentet i sin hel-
het. Hur man ska se på konflikten
inom förbundet rådde det också
delade meningar om. Extrakon-
gressen avvisade också den avgå-
ende förbundsstyrelsens beskriv-
ningar om fraktionsmakeri och
antog en alternativ skrivning. 

Tidningen Flamman menar i

sin analys av kongressen att det
finns två strömningar som samar-
betar för att bryta upp den politis-
ka linjen: ”En strömning vill se
mer klassiskt kommunistiska or-
ganisationer och symboler. I den
finns en grabbig attityd och ett
nedtonande av feminismen. En
annan strömning ligger närmare
anarkism med radikalfeministiska
eller med postkolonial antirasism,
som har en nedsättande syn på ar-
betarrörelsen.” 

Denna oheliga allians stod en-
ligt Flamman mot förbundsstyrel-
sen. Efter kongressen har också
stora delar av förbundsstyrelsen
bytts ut. Fem ledamöter ställde
heller inte upp till omval där-
ibland ordföranden Ali Esbati och
förbundssekreteraren Åsa Bruni-
us. 

Vänsteralibi för partiet
Det har varit mycket spekuleran-
de om strömningar och fraktioner
men det mest intressanta med
Ung Vänster efter kongressen av
allt att döma verkar vara precis
samma organisation. Inget stort i
förbundets politik eller synen på
sig självt som plantskola för Vän-
sterpartiet har förändrats. 

Organisationen är fortfarande

ett troget alibi till Vänsterpartiet
och slår till och med fast i strategi-
dokumentet på extrakongressen
att förbundet ”inte är ett verktyg
för att påverka någon annan orga-
nisation till exempel vänsterparti-
et”. 

Osynlig kampanj
När den nyvalde ordföranden, To-
ve Fraurud, talade till kongressen
tryckte hon på att Ung Vänster nu
måste komma igång med kam-
panjen ”Operation upprustning”. 

– Det är dags att börja bygga ut
välfärden istället för att rusta ned
den sa hon till kongressledamö-
terna. 

Denna kampanj har dock varit
rätt osynlig. I Göteborg där Vän-
sterpartiet medverkar till ett fem
vårdcentraler slaktas så är det
kanske det egna moderpartiets po-
litik man skulle behöva rusta upp
eller i alla fall kritisera om man
vill bli tagen på allvar. Samma si-
tuation råder på flera platser i lan-
det. 

Men plakatpolitiken och har
länge varit en av Ung Vänsters
starka sidor. Tove Fraurud avslu-
tade sitt tal till kongressen med en
uppräkning över tillfällen då det
är lätt att vara ”vänster”. 

– När det blir 1 maj och man får
gå på gatorna med alla kamraterna
runt omkring sig och ropa slagord
så det ekar, då kamrater, är det en-
kelt att vara vänster. 

Jo, att skrika och formulera pa-
roller är enkelt, men att föra vän-
sterpolitik verkar vara förbannat
svårt för den rörelse där Ung Vän-
ster och Vänsterpartiet ingår. 

Att i ett tal till kongressen inte
ta upp EU:s utvidgning och kapi-
talets planerade arbetskraftsim-
port, det kommande bluffvalet till
EU-parlamentet eller vårdslakten
visar att det finns många tillfällen
då det fortfarande verkar vara rik-
tigt svårt att vara ”vänster”. 

MARTIN SCHIBBYE 

Om bara 15 dagar utvid-
gas EU med tio nya län-
der och ändå är det inte
klart om importen av
lågavlönad arbetskraft
kommer att regleras. Ett
är klart, en majoritet av
svenska folket vill ha så-
dana övergångsregler,
bland LO:s medlemmar
hela två av tre.

Risken finns att Sverige som enda
land kommer stå utan övergångs-
regler 1 maj, med fara för dump-
ning av löner, arbets- och sociala
rättigheter. Sent omsider har Gö-
ran Persson vaknat och regering-
en har lagt ett urvattnat förslag till
riksdagen. Dock utan den viktiga
arbetsmarknadsprövningen, kon-
trollen om det finns behov av ar-
betskraft i aktuellt yrke. En efter-
gift för kapitalets krav på fri ar-
betskraftsimport.

I riksdagen framhärdar samar-
betspartierna v och mp i att säga
blankt nej, liksom c och kd. Bara
folkpartiet och moderaterna kan
tänka sig tillfälliga övergångsre-
gler. Men Reinfeldt och Leijon-
borg agerar utifrån den stinkande

liberala devisen: Gärna dumpning
av svenska löner och sociala rättig-
heter, bara det drabbar arbetsklas-
sen lika, oavsett ursprungsland.

Som så många gånger förr är
politikerna ur fas med folket. När
opinionsinstitutet Sifo frågar ett

representativt urval boende i Sve-
rige så vill drygt hälften, 54 pro-
cent, ha övergångsregler, bara var
tredje, 33 procent, är mot. 

Arbetarna säger ja
Bland arbetarklassen är motstån-
det mot import av arbetskraft än-
nu klarare. Två av tre, 66 procent,
av LO:s medlemmar vill ha över-
gångsregler, bara 23 procent säger
nej. 

Ett tydligt besked som visar att
LO:s medlemmar, till skillnad
från vänsterpartiet begripit klas-
sinnehållet i EU:s grundlagsfästa
fria rörlighet för arbetskraft, kapi-
tal, varor och tjänster. Att fri im-
port av oorganiserad arbetskraft
från låglöneländer som Polen,
Estland, Lettland och Litauen en-
dast har ett syfte: att på arbetsgi-
varnas uppdrag utnyttja, pressa
tillbaka och splittra arbetarklas-
sen, oavsett nationalitet.

LARS ROTHELIUS 
lars.rothelius@proletaren.se

Med omedelbar verkan
har Anton Flink tvingats
lämna Transports för-
bundsstyrelse och jobbet
som ombudsman i Trans-
port avd 12 i Malmö.
Sedan 2001 har Flink, som var av-
delningens kassör, gjort personli-
ga uttag från avdelningens konto-
kort. Pengarna har gått till spel på
hästar. I en intervju i förbundstid-
ningen Transportarbetaren erkän-
ner Flink att han sedan decennier
är spelberoende. 

När bubblan sprack var Flink
skyldig avdelningen 140000 kro-
nor. Förbundsstyrelsen var obe-
veklig och Anton Flink tvingades
i mars lämna alla sina uppdrag i
Transport. Pengarna har betalats

tillbaka och Flink och styrelsen i
avd 12 fick ansvarsfrihet på års-

mötet. Flink
sitter också för
vänsterpartiet
i kommunfull-
mäktige i Mal-
mö. Även här
ifrågasätts
hans lämplig-
het.

Transport-
arbetaren be-
skriver Anton
Flink som en

”facklig och politisk kämpe som i
åratal varit tongivande på Trans-
ports förbundsstyrelsemöten, på

avtalskonferenser…och i front-
linjen de gånger det dragit ihop
sig till strejk.”

Göteborg 15 juni
Inte minst har han påverkat för-
bundets allt tydligare motstånd
mot EU och EMU. Vi minns An-
ton Flink, som en av talarna på
demonstrationen mot EU-topp-
mötet i Göteborg 2001. På Göta-
platsen, inför 16000 demonstran-
ter, pekade han mot EU-ledarna
borta på Svenska Mässan som
nyss avtackat terroristen George
W Bush: 

– Det finns fler terrorister där

inne, sade Flink. Ut med dem. Vi
vill inte ha deras Nato och bomber
och granater från USA. Vi vill in-
te ha deras förbannade EMU. Och
fy fan för att Du Wanja Lundby-
Wedin säger ja till EMU. 

På LO-kongressen, som ska
hållas i midsommarveckan, skulle
Anton Flink haft uppdraget att ta-
la för Transport avd 12:s motion
som är en misstroendeförklaring
mot just LO:s ordförande Wanja
Lundby-Wedin. 

Inte tu tal om att Transport för-
lorat en kraft.
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Majoritet för övergångsregler

Polska byggnadsarbetare utnyttjas av Huskoncept AB i Malmö. Impor-
ten av lågavlönad arbetskraft riskerar att öka kraftigt om inte de
övergångsregler svenska folket vill ha införs.

Anton Flink lämnar Transport

Anton Flink

Plakatpolitik på Ung Vänsters extrakongress

Tove Fraurud valdes till ny ordfö-
rande efter Ali Esbati.
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