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 ! AMNESTYPROTEST MOT ÖVERVAKNING

Axis a! ärer med 
Kina får kritik

Sedan krossandet av demo-
kratirörelsen 1989 har det 
varit en prioritet för Kinas 
kommunistparti att stoppa 
varje försök till nya protes-
ter på Himmelska fridens 
torg.

Till sin hjälp har man se-
dan förra året Lundabola-
get Axis, som sålt 70 över-
vakningskameror att an-
vändas på torget.

– De valde oss för att de 
ville ha väldigt bra bildkva-
litet. Vi var först ut med hd-
tv-kvalitet, säger Axis vd 
Ray Mauritsson.

Kamerorna levererades 
 till Folkrepublikens 60-års-
firande 2009, då en stor mi-
litärparad med bland annat 
kärnvapenmissiler gick för-
bi Maos porträtt.

Axis har även levererat 
till ett system för stads-
övervakning i mångmiljon-
staden Harbin.

Nätverksbaserad stads-
övervakning har enorm 
potential i Kina, enligt Axis.

Och Kina är marknaden 

med störst potential för 
Axis i framtiden, säger Ray 
Mauritsson. 

Ett safe city-system är un-
der uppbyggnad, där över 
660 kinesiska städer ska 
videoövervakas via nätverk. 
Det innebär att stadens ka-
meror kan skötas centralt. 
Men människorättsorga-
nisationer säger att kame-
rorna inte bara vakar över 
gator och torg utan även 
politiska dissidenters hem 
och munkar i tibetanska 
kloster.

– Det finns en överhäng-
ande risk att övervaknings-
system används för kränk-
ningar av mänskliga rät-
tigheter. Vi menar att man 
inte ska sälja sådana varor 
till Kina, säger Lise Bergh, 
generalsekretare för svens-
ka Amnesty. 

Bergh säger att  kineser 
som samlas och vill pro-
testera trakasseras eller 
fängslas, andra försvinner 
och rättssystemet har stora 
brister.

Axis menar att de bara 
följer de lagar som finns.

– Vi sätter oss inte till 
doms över något land. Vi 
har ingen möjlighet att un-
dersöka hur våra kunder 
använder kamerorna, sä-
ger Ray Mauritsson. Han 
menar att alla produkter 
kan missbrukas.

– Om du uppfinner en 
kniv kan den stickas i män-
niskor. Vi tar inte ansvar 
för hur kunden använder 
vår utrustning. Vi vill bara 

tillhandahålla en effekti-
vare teknologi än vad Kina 
använder idag, säger Ray 
Mauritsson.

– Tibetanska munkar 
kan ju själva sätta upp ka-
meror så att de kan se när 
militären kommer, föreslår 
Axis informationschef Mar-
gareta Lantz.

Bägge understryker att 
de bara är ett av många 
övervakningsbolag i Kina.

–  Det argumentet är inte 
ett dugg hållbart. Varje fö-
retag får ta sitt ansvar, sä-
ger Lise Bergh för Amnesty.

– Vi säger inte att företag 
inte ska handla med Kina. 
Men man ska göra en risk-
analys för hur ens produkt 
kan användas.

Amnesty har  tidigare kri-
tiserat bolag som Yahoo, 
Microsoft och Google för 
att de bistått kinesisk cen-
sur. Googles präktiga ima-
ge fick sig en knäck när de 
censurerade sökresultat i 
Kina (det mest kända ex-
emplet var bilder från mas-
sakern vid Himmelska fri-
dens torg). När Google se-
dan flyttade sin sökmotor 
från Kina angav de censu-
ren som skäl. 

Att Axis varumärke skul-
le påverkas av att deras ka-
meror används för över-
vakning av den politiskt 
känsligaste platsen i Kina 
är dock ingenting företa-
get har funderat över en-
ligt Ray Mauritsson.

Shanghai. Axis Communications över-
vakningskameror hjälper kinesisk 
polis att hålla protester borta från Him-
melska fridens torg. Nu riktar Amnesty 
kritik mot Lundaföretaget.
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Alla kan använda
”Tibetanska munkar 
kan ju själva sätta 
upp kameror så att 
de kan se när 
militären kommer.”
Axis informationschef 
Margareta Lantz.

 ! A-KASSAN

STOCKHOLM
En våg av sänkta a-
kasseavgifter är på 
väg. IF Metall chock-
sänker sin och det kan 
medlemmarna tacka 
alla utförsäkrade för.

IF Metall sänker 
a-kasse avgiften med runt 
150 kronor i månaden. 
Något beslut är inte fattat.

– Men vi kommer att 
sänka till nyår, det är ing-
en tvekan om det, säger IF 
Metalls a-kasseförestån-
dare Åke Ljunggren.

En viktig orsak  är att 
många metallare varit 
långtidsarbetslösa och bli-
vit utförsäkrade. Eftersom 
avgiften bygger på hur 
många som får ersättning 
kan IF Metall sänka.

– Hade de här personer 
varit kvar i a-kassan hade 

vi fortfarande legat kvar i 
taket (300 kronor), säger 
Åke Ljunggren.

Mycket talar för att 
även Handels sänker.

– Någonstans runt 30 
kronor, men det är svårt 
att säga ett belopp med 
säkerhet, säger Harald 
Petersson, Handels a-kas-
sechef.

Peterssons bild  är att 
många andra a-kassor 
står i begrepp att sänka.

Bakgrunden är färre 
arbetslösa i takt med att 
konjunkturen vänder.

Sedan ett år tillbaka har 
elva förbund sänkt sina a-
kasseavgifter medan sju 
har höjt.

Några fack har till följd 
av den djupa lågkonjunk-
turen slagit i taket för hur 
hög avgiften kan bli.  TT

Våg av sänkta 
avgifter på väg

IRLAND

Varning för sänkt 
kreditbetyg

 ! Irländska räntor slog 
nya rekord på tisdagen se-
dan en varning för sänkt 
kreditbetyg utfärdats. Allt 
hänger på hur stor statens 
nota för bankkrisen blir.

Hittills har regeringen i 
Dublin öronmärkt 25 mil-
jarder euro för åtgärder-
na. Räcker belopp beräk-
nas redan det innebära att 
Irlands budgetunderskott 
2010 rusar upp till kanske 
25 procent av bruttonatio-
nalprodukten.

En betygssänkning 
skulle öka räntetrycket 
mot Dublin från dagens 
rekordnivåer. Faran ligger 
då i en akut kris med rän-
tor så höga att de i prak-
tiken stänger ute Irland 
från kapitalmarknaden.

Räntor på nya  rekordni-
våer drabbade även Lissa-
bon i  går. 

Svenska banker berörs 
knappast av den nya våg 
av oro som nu sveper över 
eurozonen, enligt Johan 
Hansing, chef för eko-
nomiska avdelningen på 
Svenska Bankföreningen.

TT


