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Efter massiva protester ställde
polisen in ett offentligt möte
mot islam anordnat av höger-
populister i den tyska staden
Köln. Detta med hänvisning till
medborgarnas säkerhet.     

– Självklart är vi nöjda med hel-
gens protester – enligt polisen var
vi mer än 40 000 personer, säger
Klaus Jünschke på den antirasistis-
ka organisationen Kölner Appell
gegen Rasismus, till Arbetaren. 

– I hela Europa ser vi främ-
lingsfientliga partier växa fram och
våra demonstrationer visar att det
är möjligt att organisera oerhört
mycket människor mot fascism
och rasism.

INITIATIVTAGARE TILL den inställda
manifestationen var det lokala par-
tiet Pro-Köln som också planerat
en konferens under helgen. 

Huvudsyftet var att protestera
mot byggandet av en planerad
moské i staden. Vidare fanns
ambitionen att mobilisera den
europeiska extremhögern inför
valet till Europaparlamentet
2009. Bland deltagarna fanns
representanter från belgiska
Vlaams Belang, italienska Lega
Nord och Österrikiska FPÖ. På
Pro-Kölns hemsida uppmanas till
kamp mot ”islamistisk terror i
Europa”, vilket enligt partiet
innebär allt i från ”arabiskt ung-
domsvåld” till slöjor. 

Under lördagen skulle en
offentlig manifestation ha ägt rum
på temat ”islamiseringen av Euro-
pa”, men denna ställdes alltså in
på grund av säkerhetsskäl, och
även konferensen begränsades

kraftigt som följd av protesterna. 
Den tyska tidningen Der Spie-

gel bekräftar att 40 000 motde-
monstranter samlades på gatorna.
Polisen uppskattar att ett hundra-
tal av dessa använde sig av mer
eller mindre våldsamma metoder,
som att kasta föremål och färg mot
de 50 högerextremister som lyck-

ats ta sig fram till mötesplatsen.
Övriga deltagare stoppades redan
tidigare genom att motdemon-
stranter blockerade gator, kollek-
tivtrafik och den flodbåt där en
presskonferens skulle ha arrange-
rats. 

Flera taxi- och busschaufförer
vägrade att köra delegater till kon-

ferensen och motdemonstranter
bildade en mänsklig kedja runt en
av stadens moskéer i solidaritet
med landets muslimer. 

KÖLNS BORGMÄSTARE Fritz Schram-
ma kallade i ett tal de tyska myn-
digheter som menat att det höger-
extrema mötet måste tillåtas för

det fria ordets skull för ”rasister i
borgarkläder”. 

Han vände sig sedan till konfe-
rensdeltagarna, som han titulerade
”denna mögliga grupp eurofascis-
ter”, med orden ”där är dörren, åk
hem!” 
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Uppslutningen mot helgens antimuslimska möte i Köln blev massiv – mer än 40 000 personer gick ut på gatorna.
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Protester stoppade 
antimuslimskt möte

FO
TO

: 
PA

U
N

ER

Zimbabwe har blivit världsle-
dande på att bekämpa hiv.
Detta tack vare en framgångs-
rik gräsrotsorganisering. 

Men epidemin är långt ifrån
under kontroll i världen. 

Världens blickar riktas mot Zim-
babwe, inte bara på grund av alla
turer runt president Robert Muga-
bes ovilja att släppa ifrån sig mak-
ten, utan också för att landet är ett
av få där antalet hivsmittade fak-
tiskt minskar. 2003 var 24 procent
av den vuxna befolkningen hiv-
smittad, 2006 hade andelen sjunkit
till drygt 15 procent. Detta för att
många människor dött i aids, sam-

tidigt som nyspridningen går lång-
sammare. 

– Med tillgång till hiv-medicin
skulle människor kunna leva väl-
digt länge utan att utveckla aids
och dö, så frågan är om det verkli-
gen är något positivt när antalet
hivsmittade i ett land sjunker,
kommenterade Lindiwe Chaza
Jangira under ett seminarium på
ESF i Malmö på fredagen.

Hon jobbar för Zimbabwe Aids
network som är en paraplyorgani-
sation för 450 gräsrotsorganisatio-
ner som jobbar med aidsfrågan i
landet. Att arbetet är så välorgani-
serat och inriktat på att få männis-
kor att ändra sitt riskbeteende,

menar hon är förklaringen till att
nyspridningen minskat så kraftigt
samtidigt som landet befinner sig i
en djup social och ekonomisk kris. 

65 PROCENT av befolkningen beräk-
nas leva i fattigdom och det är
bland de fattiga kvinnorna som hiv
sprids mest.

– Många mödrar sätter sitt liv på
spel för att kunna ge barnen mat
och skolgång. De säljer sig som
prostituerade trots vetskapen att de
kommer att smittas av hiv och räk-
nar med att de ska hinna skapa en
framtid för sina barn innan de
utvecklar aids och dör, sade hon.

Hon berättade också om att det

är mycket utbrett bland unga
kvinnor som studerar vid univer-
sitetet att det ”blir ihop” med en
äldre man som försörjer dem
under skoltiden.

– En ny undersökning i landet
konstaterar att sexuella relationer
över generationsgränser är mycket
vanlig bland unga flickor och att
det också förekommer i någon
mån bland unga pojkar. Männen
som försörjer dem är oftast gifta
och har sexuella relationer med
flera flickor, som smittas. Flick-
orna vet åtminstone vilka risker de
utsätter sig för men fruarna är de
som har minst val av alla.

I dag finns hiv-medicin till-

gänglig gratis i Zimbabwe men
medicinen når bara cirka 10 pro-
cent av dem som behöver den.

– Det räcker inte att medicinen
är gratis, du måste också kunna
betala för transporten dit där
medicinen tillhandahålls, vilket är
ett stort hinder om du är fattig. 

LINDIWE CHAZA JANGIRA menar ändå
att priserna på livsnödvändig
medicin måste sjunka globalt och
att EU och gräsrotsorganisationer
i väst måste ställa krav på Världs-
handelsorganisationen WTO att
förändra patentreglerna.
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