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Islamofober från flera olika
länder samlades i söndags i
Israel. I mötet, som gick under
namnet Facing jihad, deltog
bland annat den nederländske
politikern Geert Wilders som
tidigare i år gjorde den anti-
muslimska filmen Fitna.

Geert Wilders, ledare för det
högerpopulistiska Frihetspartiet
och parlamentsledamot i Neder-
länderna, citerade den brittiske
invandrarfientlige högerpolitikern
Enoch Powell i sitt tal, som möt-
tes av stående ovationer. I talet,
som publicerats på internet, häv-
dade Wilders att Europa håller på
att ”islamiseras” och att kontinen-
ten kommer att hamna under isla-
miskt styre och förvandlas till

”Eurabien”, och menade att
multikulturalismen bär skulden
för detta. Under konferensen
visades hans film, något som

nederländska partier till både
höger och vänster har kritiserat,
enligt den nederländska nyhetssi-
dan Nis News Bulletin. 

Wilders är inte högerextremist,
men hans syn på muslimer och
islam kan likställas med de åsikter
som högerextremer hyser (Arbe-
taren 12–13/2008).

DET VAR DEN israeliske politikern
Arieh Eldad, som befinner sig
långt ut på högerkanten, som bju-
dit in till endagskonferensen.
Eldad är ledamot av det israeliska
parlamentet Knesset för National
Unity, ett parti som är emot en
tvåstatslösning i Israel-Palestina-
konflikten och bildandet av en
palestinsk stat. Partiet förespråkar
så kallad ”frivillig transfer” – att

palestinier från Västbanken och
Gaza förflyttas till Jordanien.
Samtidigt leder han det nya seku-
lära israeliska högerpartiet Hatik-
va, vilket han aviserat att han
kommer att ställa upp för i valet
nästa år. 

ENLIGT DEN israeliska tidningen
Haaretz deltog uppemot 600 per-
soner i konferensen i Jerusalem.
Ytterligare en konferens med
europeiska parlamentsledamöter
är inplanerad till efter det israelis-
ka parlamentsvalet i februari nästa
år. Geert Wilders sade också att
ett liknande möte bör hållas i
Nederländerna.
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BUENOS AIRES. USA måste
avveckla blockaden mot Kuba,
skära ned på ”kriget mot dro-
gerna” och satsa på utveck-
lingsbistånd, enligt två tunga
rapporter. Samtidigt blir Kina
och Ryssland alltmer aktiva på
det som en gång kallades
USA:s bakgård. Det menar två
amerikanska tankesmedjor,
som vill se en ny linje för
USA:s politik i regionen. 

Tankesmedjan Brookings Institute
släppte nyligen rapporten Rethin-
king US-Latin American Rela-
tions. Den är författad av en kom-
mission ledd av Mexikos förre pre-
sident Ernesto Zedillo och en före
detta amerikansk toppdiplomat
och med flera tidigare demokratis-
ka ministrar och högt uppsatta
latinamerikanska politiker bland
medlemmarna. I den konstateras
att Latinamerika under lång tid
och särskilt sedan 11/9 varit låg-
prioriterat i USA:s utrikespolitik –
föga kontroversiellt – men också
att den politik som faktiskt förts
till stora delar misslyckats och lett
till ökad fientlighet mot USA i
regionen. 

RAPPORTENS SLUTSATSER är i långa
stycken anmärkningsvärt lika de
som i maj drogs i en annan rap-

port av mer konservativa Council
on Foreign Relations, CFR. I
inledningen till den rapporten
sägs att ”vårt inflytande har erode-
rat... den era där USA hade ett
dominerande inflytande i Latin-
amerika är över.”

Orsakerna är enligt bägge rap-
porterna flera: att USA sedan lång
tid tillbaka koncentrerat sin upp-
märksamhet på Mellanöstern, att
länderna i Latinamerika blivit star-
kare och mer stabila, det ökade
regionala samarbetet inom block
som Mercosur och Andinska
gemenskapen, och den tätare för-
bindelserna med bland annat EU
och Kina. 

Däremot nämns inte den allt
svagare amerikanska ekonomin
och den kraftiga opinionen mot
Irakkriget, båda faktorer som
torde utgöra betydande hinder för
USA att i dag ägna sig åt aggressi-
va interventioner, som man gjorde
fram till och med 1980-talet. 

FAST RAPPORTERNA ger en ganska
positiv bild av utvecklingen i
Colombia – och i stort sett helt
hoppar över de senaste årens
avslöjanden av kopplingar mellan
Uribe-regeringen och paramilitä-
rerna – beskrivs inte desto mindre
Plan Colombia och ”kriget mot
drogerna” som huvudsakligen ett
misslyckande. Tillgången på koka-
in, heroin och marijuana är lika
stor eller större i USA nu som när
”kriget” inleddes, konstaterar för-
fattarna, och politiken har bidragit
till en allt mer negativ bild av USA
bland latinamerikanerna. 

Bland andra orsaker nämns
byggandet av en mur på gränsen
till Mexiko, som Zedillo kallar
”horribelt”. CFR kommer för

övrigt fram till att den massiva
illegala invandringen till USA –
över fem procent av landets invå-
nare är i dag papperslösa invan-

drare – sammantaget haft en
”måttlig positiv” effekt på landets
ekonomi.

Den nya politik som de båda

tankesmedjorna rekommenderar
skulle grunda sig på underlät-
tande för papperslösa att legalise-
ra sin situation och att resa fram

Antimuslimskt möte i Israel

USA:s utrikespolitik
av Jon Weman

ANALYS

USA:s inflytande i Latinamerika har under senare tid varit relativt litet. Orsakerna till det är bland annat att landet        
på Mellanöstern, men också att länderna i Latinamerika har blivit starkare och mer stabila,

Geert Wilders.

Vad händer i Kongo när det
kortvariga strålkastarljuset rik-
tas om igen? Eller vad hände i
Kaukasien då kulorna slutade
vina? Medierna måste bli bätt-
re på kontinuerlig bevakning
samt lyfta fram genusperspek-
tiven i krig och konflikter,
anser Kvinna till kvinna.

Kvinna till kvinna hade i förra
veckan  årskrönika på ABF-huset i
Stockholm. 

Då diskuterades vad som skett
sedan organisationen i våras pre-
senterade en medieundersökning
som visade att kvinnor är kraftigt
underrepresenterade i mediernas
utrikesbevakning. 

– Räkna skallar, var frilansjour-
nalisten Ülkü Holagos råd som
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