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De borde ha varit 53. För ett halvår
sedan var de tio, idag är de fem-
ton. Men det räcker. Tillräckligt
många länder har nu ratificerat The
Protocol on the Rights of Women in
Africa.

I slutet av oktober blev det klart att samtliga
länder på kontinenten måste se över sin lag-
stiftning så att diskriminering av kvinnor
förbjuds.

Protokollet ska vara ett komplement till
African Charter on Human and Peoples’ Rights.
När det presenterades för Afrikanska Unionen
i juli  rådde enighet bland samtliga stats-
överhuvuden om att ratificera förslaget senast
december . Men helt klart saknas det en
koppling mellan konferensuttalanden på re-
gional nivå och det praktiska arbetet på na-
tionell och lokal nivå. Eller med andra ord:
det tycks inte vara en självklarhet för makt-
havarna att garantera kvinnor samma poli-
tiska, ekonomiska, sociala och kulturella rät-
tigheter som män och sluta behandla dem
som andra klassens medborgare. (se Södra
Afrika nr  )

Man kan dra paralleller med arbetet för
CEDAW, Convention on the Elimination of
all forms of Discrimination against Women
som FN antog  och som samtliga afri-

kanska länder ännu inte skrivit under. Patri-
arkala strukturer, kultur, traditioner, religi-
on och parallella rättssystem ses som några
av de största hindren. Det framhöll företräd-
are för både The Solidarity For African Wo-
men’s Rights Coalition och Afrikanska Unio-
nen vid ett möte i Addis Abeba i september.

Där började man diskutera vad varje land
konkret måste göra för att anpassa ny lag-
stiftning till verkligheten och just sina för-
hållanden och förutsättningar. Det blir ett
hårt och tungt arbete för motståndet man
mött hittills kommer med största sannolik-
het att vara lika hårt i framtiden.

Vissa paragrafer i protokollet är svårsmälta
för konservativa personer. Det gäller kanske
särskilt de om reproduktiva rättigheter och
valmöjligheter, varav det senare innebär rätt
till abort under vissa omständigheter. Enligt
förslaget ska dessutom könsstympning för-
bjudas, minimiålder för äktenskap bli  år
och äktenskap måste ingås frivilligt.

De länder som hittills har ratificerat pro-
tokollet är Benin, Djibouti, Gambia, Kap
Verde, Komorerna Lesotho, Libyen, Mala-
wi, Mali, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sen-
egal, Sydafrika och Togo. Gambia har dock
reserverat sig mot bland annat paragrafen
om könsstympning.

K E R S T I N  B J U R M A N

Att minska fattigdomen måste stå
över ideologierna, menar Paul

Wolfowitz*, chef för Världsbanken, på
Sverigebesök i oktober.

Han vill gärna framstå som en resul-
tatinriktad nice guy, men vad säger det-
ta uttalande egentligen? Vad säger det
om Världsbankens ambitionsnivå? Vad
säger det om Världsbankens världsbild?

Att Världsbanken vill minska fattig-
domen är en lång väg från den in-
ternationella vita band-kampanjens
krav ”Utrota fattigdomen nu!”

Fattigdom är ett urvattnat begrepp,
det omfattar så många olika faktorer,
orsaker och symptom att det genomsyrar
hela livet. Att man skulle kunna bekämpa
fattigdomens orsaker och symptom utan
att ideologiska ställningstaganden görs,
är befängt. Det är också förrädiskt.

Alltsedan Berlinmurens fall har ny-
liberala och neokonservativa före-

trädare (varav Wolfowitz är en) hävdat
att ”det finns inga alternativ”, samtidigt
som de gjort tidigare politiskt färgad
ideologi till självklar norm.

När den globala rättviserörelsen ut-
ropade: En annan värld är möjlig! var
det något som solidaritetsrörelsen alltid
vetat, som behövde sägas, och tål att
sägas igen. För att idag påpeka det de-
mokratiska underskottet i (kapitalets)
globalisering, är att våga säga ”kejsaren
har inga kläder”.

Medan odlingarna skördas av jord-
lösa bönder, tråden spinns av an-

alfabeter och tyget vävs i sweatshops, sys
den osynlige handens skrud på den av-
reglerade finansmarknaden – till god
vinst.

Att arbeta för en rättvis värld fri från
fattigdom och förtryck handlar om att
jämföra uttalanden från Världsbankens
chef med verkligheten i strukturanpass-
ningens och avregleringens fotspår. Det
handlar om att ge människor hopp om
världen och hopp i vardagen. Det hand-
lar om solidaritet. Det handlar om nya
visioner.

Att utrota fattigdomen är i allra hög-
sta grad en ideologisk fråga.

A N N A  S J Ö G R E N

*artikel i DN  oktober . På
Wolfowitz meritlista finns posten som
vice försvarsminister under George W
Bush, då han deltog i planeringen av
kriget mot terrorismen och Irakkriget.

L E D A R E

Nu måste lagarna ändras

av deras urgamla mark. Rättegången avbröts
när basarwas pengar tog slut.

Sesana menar att troliga fyndigheter av
diamanter under de traditionella jaktmark-
erna är orsaken till förföljelser och tvångs-
förflyttningar från de marker bushfolket be-
bott under   år.

I september stängde myndigheterna CKGR.
Ingen besökare tilläts resa in och kvarvarande
invånare tvingades bort under vapenhot se-
dan deras hus bränts ner. Tre personer sköts
med gummikulor. Detta fick organisationen
Survival International att anklaga Botswa-
nas regering för etnisk rensning. När Sesana
och andra försökte ta sig in i området greps
de av polis och misshandlades.

Den  oktober gav en domstol en bort-
tvingad familj rätt att återvända hem. Hur
regeringen reagerar på det återstår att se.

K E R S T I N  B J U R M A N

Läs mer

www.survival-international.org
www.gov.bw/basarwa

Roy Sesana har dragit Botswanas regering inför
rätta för stöld av bushfolkets urgamla marker. Nu
får han fint pris. FOTO: RIGHT LIVELIHOOD

http://hrw.org/women/africaprotocol
www.fahamu.org
www.africa-union.org
www.crlp.org/pdf/pub_bp_africa.pdf

www.eassi.org
www.equalitynow.org
www.kvinnokonventionen.se
www.un.org/womenwatch
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