
I takt med att öknen breder ut
sig och konkurrensen om resur-
serna hårdnar i Niger eskalerar
också konflikten mellan rege-
ringen och rebellgruppen MNJ.
Sahelområdet pekas nu ut som
frontlinjen i mänsklighetens
kamp mot klimatförändringar.

Att Saharas sand under de 400
senaste åren rört sig söderut är en
naturlig process. Under senare år
har takten emellertid ökat, något
som många bedömare anser beror
på klimatförändringarna. Nu bre-
der öknen varje år ut sig över
ytterligare sex kilometer tidigare
användbar jord.

En annan ansträngning för
Nigers ekosystem är landets stora
gruvnäring – Niger är världens
fjärde största exportörer av uran
och i landets norra delar, hem för
bland annat nomadfolket tuare-
gerna, gräver multinationella före-
tag allt djupare efter den råvara
som regeringen hoppas ska rädda

Arbetaren 36/20086 Utrikes

DENVER. Demokraternas parti-
konvent gick utmärkt – presi-
dentkandidat Barack Obama
talade inför 80 000 på en jätte-
stadion och blev hyllad av
Clintons, Kennedys och media.
Men utanför konventets väg-
gar, galler och poliser skavde
en liten nagel i demokraternas
öga, och det på en av Obamas
hemmaplaner: motståndet till
Irakkriget. 

Därute i sommarhettan befann sig
ett femtiotal beslutsamma vetera-
ner i full militäruniform, uppback-
ade av tusentals aktivister i den
största och mest dramatiska pro-
testen vid demokraternas konvent
i Denver förra veckan. Kravet:
omedelbart, undantagslöst och
respektfullt uttåg ur Irak.

Under sin kampanj har Obama
ett flertal gånger sagt att ameri-
kanska soldater ska tas hem inom
sexton månader efter att han till-
trätt men talar emellertid också
om att lämna kvar tiotusentals
trupper som ”understöd”. Samti-
digt fortsätter tystnaden kring vad
det ska bli av de legosoldater, stä-
dare, chaufförer och andra privat-
anställda i Irak som i dag är fler än
de reguljära amerikanska trup-
perna. Dessa frågetecken skulle
kanske gått obemärkt förbi demo-
kraternas konvent, om det inte
varit för en liten grupp män och
kvinnor som själva deltagit i ocku-
pationen av Irak. 

Rage Against the Machines
gratiskonsert inför över 8 000 per-
soner fungerade som uppeldare

inför femtimmarsdemonstratio-
nen den 27 augusti. Flera tusen
demonstranter marscherade sedan
de sex kilometrarna till Pepsi
Center i Denver där konventet
hölls. Där var stängslena täta,
poliserna försedda med peppar-
sprej, batonger och visir. Långt
där inne applåderade demokra-
terna varandra. Avståndet mellan
människor och politiker i USA
har kanske aldrig varit större än
under Bushadministrationen.
Tusentals demonstrationer har
fått noll gehör och känslan av total
maktlöshet har knäckt många
krigsmotståndare.

Dagens demonstration ville
krympa det avståndet. Barack
Obama skulle lyssna på dem som
en gång skickats till Irak på upp-
drag att försvara amerikanernas
frihet och demokrati. Jeff Engle-
hart, tidigare maskingevärsskytt i
Irak, hade planerat aktionen i ett
år. Nu var han nervös, konfron-
tationen viktig och nödvändigt
att riskera polisvåld för att bli
hörda. Framgång eller mass-
arresteringar. 

KRIGSVETERANER HAR pondus i USA.
Kritiska veteraner blir därför
automatiskt en stark kraft mot kri-
get. Efter fem och ett halvt års
Irakkrig börjar veteranerna nu
också bli alltmer organiserade.
Irakveteraner mot kriget, organi-
sationen som planerade aktionen
vid konventet, har blivit en tonsät-
tande kraft i antikrigsrörelsen, en
rörelse som är i behov av friskt
blod. Efter nederlaget 2004 då

Bush omvaldes sågs det som ett
viktigt steg mot krigsslut när
demokraterna fick majoritet i
kongressens båda hus 2006. Men
snart två år senare har antalet
trupper i Irak inte minskat, och
antalet privatanställda är sannolikt
fler. En av kongressens stora möj-
ligheter att påverka Irakkriget är
att vägra finansiera det – så som
gjordes under Vietnamkriget –

eller att villkora krigsbudgeten
med krav på en tidtabell för ett
tillbakadragande. Men vid samtli-
ga tillfällen Bush bett om pengar
har demokraterna i princip vill-
korslöst gått honom till mötes.
Nu senast, i juni 2008, hjälpte
Hillary Clinton och Barack
Obama till att rösta igenom ytter-
ligare 162 miljarder dollar till
ockupationen av Irak.

JEFF ENGLEHART och de andra vete-
ranerna ledde demonstrationstå-
get förbi vad aktivister kallar ”fri-
hetsburen” – en inhägnad yta som
smälldes upp utanför konventet
och där ”lagliga” protester upp-
muntrades. Veteranerna gick i
stället mot huvudingången. 

Irakveteraner  

Strejkvåg över Egypten
32 ARBETARE PÅ tobaksfabriken El-Hennawy, Egypten, blev i förra
veckan sparkade för att ha protesterat mot avskedandet av en kolle-
ga och utebliven lönehöjning, rapporterar Daily News Egypt.
Förra torsdagen upptäckte arbetarna, som alla är kvinnor, att de i
stället hade fått lönesänkning. De gick till fabriksledningen för att
framföra sina krav, men slängdes ut av statliga säkerhetsvakter. När
de kom till fabriken på lördagen hade den omringats av polis, som
gav beskedet att de alla var avskedade. Poliserna svor åt dem och
misshandlade två av arbetarna.

– Detta är en i raden av alla avskedanden de senaste åren. Före-
taget vill att vi ska släppa våra krav på lönehöjningar, men vi vägrar
och kommer nu att gå den juridiska vägen, sade Aisha Abdel Aziz
som själv förlorade jobbet förra året.  

Samtidigt planerar de egyptiska lärarna en sittstrejk den 20 sep-
tember, när skolorna börjar igen. De vänder sig mot ett tredagars-
prov som de tvingades skriva i somras, som ska bedöma om de får
lönehöjning eller inte. Många lärare vägrade skriva provet och
underkänner sitt fackförbund för att ha gått med på det. De försö-
ker nu samla en miljon underskrifter från hela Egypten för att avsät-
ta fackets styrelse.

Tester avgör medborgarskap
ALLA SOM INVANDRAT till Tyskland och vill bli tyska medborgare
måste från och med i måndags skriva ett obligatoriskt medborgar-
test. De som vill ha ett tyskt pass måste ha rätt på minst 17 av 33
frågor med flersvarsalternativ om tysk historia, kultur och politik. 
Medborgartestet har upprört flera invandrargrupper, bland dem
den turkiska som är den störta med 2,3 miljoner invånare.

– Man skapar en artificiell barriär, som förhindrar människor
som uppfyller alla andra kriterier att bli tyska medborgare, sade
Eren Uensal från Turkiska federationen Berlin Brandenburg till Al
Jazeera. Även andra har kritiserat testet för att vara för svårt, även
för infödda tyskar.

Också i Norge inför man test som villkor för medborgarskap.
För att få ett norskt pass från och med den första september ska
man bli godkänd i norska eller samiska med minst 300 godkända
studietimmar i något av dessa ämnen. 

Två generaler
fällda för mord
EN ARGENTINSK domstol fällde i
förra veckan två generaler till
livstids fängelse för mordet på
senator Vargas Aignasse, som
försvann den 24 mars 1976
under militärkuppen. De båda
pensionerade generalerna Anto-
nio Bussi, 82 år och Luciano
Mendez 81 år dömdes för att
ha kidnappat, torterat och mör-
dat Aignasse.

Det rubricerades som brott
mot mänskligheten. Domen
följdes av jubel från publiken i
rättssalen i landets nordvästra
provins Tucman, rapporterar Al
Jazeera.  

Natotrupper
dödade barn
DE NATO-LEDDA trupperna, Isaf,
dödade tre afghanska barn och
skadade sju personer i mån-
dags, första dagen på fastemå-
naden ramadan, i den östra
provinsen Paktika. Nato har
sagt att attacken var en olycks-
händelse, medan människorna
i provinsen och i huvudstaden
Kabul demonstrerade mot
USA och dess allierade på
måndagen, rapporterar
Reuters.

Enligt den afghanska rege-
ringen har 500 civila afghaner
dödats bara i år, till följd av
utländska militäroperationer.
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Niger: Klimatförändringar   

”Vi behöver en
president som
levererar, inte en
som lever på
hoppet.”
Jeff Englehart, veteran från Irakkriget

Rebellgruppen MNJ ställer krav på regeringen i Niger. 

”Skottland ska bli förnyelsebara
energins Saudiarabien”
Säger den skotska energiministern Jim Mather, rapporterar The Guardian. Skottland
började i veckan satsa på en ny generation vattenkraftsdammar för att kunna försör-
ja en halv miljon hushåll med förnyelsebar elektricitet. Att satsa på landets betydelse-
fulla vind-, våg- och tidsvattenkraft har länge drivits av Scotlands National Party.

Aisha Abdel Aziz, en av de strejkande vid fabriken El-Hennawy.
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