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dikal grundlag
reas vallöfte om att inte ge förnyat
tillstånd för USA:s omstridda bas i
Manta nära den colombianska
gränsen när det nuvarande går ut
2009. Rätten till offentlig sjukvård
utvidgas och minimilönen ska
höjas. Vidare ges ”ekosystemet”

”Naturresurser
som olja, vatten,
mineraler och biologisk mångfald
definieras som
offentlig egendom.”

delbar nationalisering av oljeindustrin, utan att man snarare siktar
på blandade företag med statligt
majoritetsägande.
Bland andra inslag i lagen
märks ett förbud mot utländska
militärbaser, vilket fullföljer Cor-

som sådant juridiska rättigheter,
vilket gör det till en i teorin unikt
skarp miljölagstiftning, och får ses
mot bakgrund av de senaste årens
mycket hårda protester riktade
mot oljebolag i ecuadorianska
Amazonas, som bland annat ledde
till att företaget Occidental Petroleum slängdes ut ur landet.
Jämfört med Latinamerikas
övriga vänsterpresidenter – kuppöversten Hugo Chávez i Venezuela, bondeledaren Evo Morales i
Bolivia och den befrielseteologiske biskopen Fernando Lugo i
Paraguay – framstår ekonomen
Correa, med sin helvita medelklassbakgrund, både bildligt och
bokstavligt som en smula blek. På
pressbilder syns han vid valurnan
iklädd indiansk skjorta med kavaj
över. Inte desto mindre har han
med denna jordskredsseger etablerat sig som den för tillfället
mest framgångsrike, starkaste

och mest ohotade i skaran.
Dagstidningen El Comercios
ledarredaktion skriver besviket att
nej-sidan förlorade för att den
både var oorganiserad och saknade
ledarskap. De politiker från Ecuadors traditionella partier som försökt ta på sig en ledarroll har snarare stjälpt än hjälpt, menar El
Comercio – de är alltför misskrediterade och hatade. Att den katolska kyrkan i landet öppet stött nejsidan (lagen medger en form av
samboskap för homosexuella)
tycks inte heller ha hjälpt.
Ja-sidan vann i 23 av Ecuadors
24 provinser. Den 24:e är dock
Guayaquil, landets största stad och
ekonomiska centrum. Där har
borgmästaren, Jaime Nebot, sagt
att ”det hänger på Correa om vi nu
tvingas följa samma väg som Santa
Cruz i Bolivia”. Correa själv har
också varnat för att högern kommer
att reagera på ett nederlag med
”regional destabilisering”.
separatiströrelse i stil
med den i östra och södra Bolivia
verkar dock som en mindre trolig
utveckling. Guayaquil sitter, till
skillnad från Santa Cruz, inte på
några strategiska naturresurser; det
är en hamnstad, vars ekonomi är
beroende av exportprodukter från
andra delar av landet. ”Nej” vann
också med bara några få procents
marginal (47 mot 45), och det ﬁnns
ingen tradition av separatism.
Oppositionen mot Correa verkar tvärtom förbli svag och oorganiserad, och den avgörande frågan
inför framtiden blir snarare hans
vilja att omsätta grundlagens radikala skrivningar i praktisk handling.
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Inget utköp för världens fattiga
Oron för att även världens fattiga drabbas av den amerikanska finanskrisen växer. Efter
att USA:s kongress röstat ner
ett räddningspaket värt 700
miljarder dollar i måndags föll
världens börser drastiskt.

George W Bush sade på tisdagen
att representanthusets avvisande
inte var det sista försöket att rösta
igenom ett räddningspaket. "Konsekvenserna växer sig värre för varje
dag om vi inte agerar", sade han.
– De växande ekonomierna har
gjort allt för att ha sunda ﬁnanser,
de kan inte göras till offer för det
kasino som den amerikanska ekonomin har skapat, sade Brasiliens
president Luiz Inacio ”Lula” da
Silva efter att den brasilianska börsen sjunkit med 9,4 procent i måndags. Enligt honom är ﬁnanskrisen
en följd av USA:s alltför fria mark-

nad, uppger al-Jazeeras hemsida.
Förutom fallande aktiekurser
och höjda räntor gör krisen det dyrt
att få krediter och hålla ekonomin
igång. Oron sprider sig till realekonomin och hotar människors löner,
bostäder och framtidsutsikter i
både rika och fattiga länder.
FACKLIGA
internationalen
ITUC, med 168 miljoner medlemmar, anser att tiden är mogen
för att reglera de internationella
ﬁnansmarknaderna så att dagens
kris inte kan återupprepas. ”Den
globaliseringsmodell som härskat
oinskränkt i två årtionden har
misskrediterats. Men i dess misslyckande ﬁnns frön till grundläggande förändring”, skriver ITUC i
ett uttalande.
Samtidigt som USA:s kongress
diskuterade räddningsplanen samlades förra veckan 100 av världens

DEN

ledare i New York till FN:s generalförsamling för att diskutera
Milleniemålen, som bland annat
ska halvera fattigdomen och hungern till 2015. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon varnade för att
ﬁnanskrisen inte får gå ut över ”de
fattigaste av de fattiga”. Krisen
”bara ökar på den skada som de
mycket högre priserna på livsmedel och bränsle redan har skapat”,
sade han.
på 72 miljarder dollar
per år skulle räcka för att uppnå
millenniemålen till år 2015; ”småpotatis jämfört med de 700 miljarder dollar som Vita huset vill dela
ut för att rädda några Wall Streetﬁrmor från att gå omkull”, som en
asiatisk delegat uttryckte saken till
nyhetsbyrån IPS.
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Bomber kan ha koppling
dödades när en bilbomb exploderade i
Tripoli i norra Libanon i måndags. Det var den andra bombattacken som riktats mot armén i staden på två månader, i mitten av
augusti dödades 18 soldater i en attack. Två dagar tidigare utfördes
ett självmordsdåd i grannlandet Syriens huvudstad Damaskus som
dödade minst 17 personer. Enligt syriska myndigheter ligger extrema islamister bakom dådet.
Enligt militäranalytiker som al-Jazeera talat med ﬁnns det kopplingar mellan lördagens dåd i Syrien och bomben i Libanon. En
annan teori är att attacken i Damaskus var iscensatt av grupper som
vanligtvis verkar i Irak men som nu korsat gränsen över till Syrien.

TVÅ CIVILA OCH FYRA SOLDATER

”USA bör förhandla med Iran”
USA:S KOMMANDE PRESIDENT bör i betydligt större utsträckning än
den nuvarande administrationen satsa på diplomatiska förhandlingar med länder som Iran och Syrien. Det skriver en grupp bestående
av ﬂera betydelsefulla utrikespolitiska experter i en ny rapport.
Uppmaningen kan ses som en indirekt kritik av president George W Bushs ”globala krig mot terrorismen” och den republikanske
presidentkandidaten John McCains mest hårdföra uttalanden.
Gruppen som lagt fram den 152-sidiga rapporten består bland
andra av den före detta utrikesministern Madeleine Albright och
Bushs före detta vice utrikesminister Richard Armitage.
Den kommande presidenten uppmanas även att aktivt arbeta för
att motverka konﬂikten mellan Israel och Palestina genom att plädera för en tvåstatslösning.
Att USA medverkar till att lösa konﬂikten i Israel och Palestina
är enligt gruppen av högsta vikt för de amerikanska relationerna
med de muslimska länderna.
Rapporten, kallad ”Changing Course: A New Direction for U.S.
Relations with the Muslim World”, föreslår även att Washington
överväger att ompröva sin hållning gentemot Hamas.

IPS

Högerpopulister framåt
i österrikiskt val
SAMMANLAGT RÖSTADE

29 procent av österrikarna på de två
högerpopulistiska
alternativen FPÖ och
BZÖ. Frihetspartiet
FPÖ under ledning av
Heinz-Christian Strache ﬁck 18 procent.
Strache har anklagats för att ha nynazisHögerpopulistiska Frihetspartiets Heinztiska kopplingar, något Christian Strache och BZÖ:s Jörg Haider.
som han själv förnekar.
Han har gjort en rad
islamofobiska uttalanden, och partiet har drivit anti-muslimska kampanjer, bland annat vill man ändra grundlagen för att förbjuda minareter. Även utbrytarpartiet BZÖ med Jörg Haider i spetsen gick
framåt med 11 procent av rösterna.
Socialdemokraterna vann valet knappt före kristdemokratiska
Folkpartiet. Det är oklart hur socialdemokraterna ska bilda regering, att FPÖ inbjuds som koalitionspartner är inte uteslutet.

Israel ville
bomba Iran

Grön ekonomi
skapar nya jobb

ISRAEL FÖRSÖKTE i våras få grönt
ljus för en militär attack mot
Irans kärnkraftsanläggningar,
av USA:s president George
Bush då han i våras besökte
Israel i samband med landets
60-årsﬁrande. Men Bush
nekade då han ansåg att risken
för att Iran skulle hämnas var
för stor samt ansåg att risken
för att en sådan attack skulle
utvecklas till ett fullskaligt krig
var påtaglig. Detta skriver
The Guardian, som hänvisar
till högt uppsatta diplomatiska
källor inom EU. Israel tillbakavisar uppgifterna.
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nya jobb kommer att kunna skapas till följd
av en övergång till en mer klimatvänlig ”grön ekonomi”. Det
slår FN:s miljöprogram,
UNEP, fast i rapporten ”Gröna
jobb” som kom ut i förra veckan. En av initiativtagarna, den
fackliga internationalen International Trade Union Confederation, säger att rapporten är
ett stort steg mot klimatvänligare jobb och underströk vikten
av rättvis övergång, ”just transition”, så att arbetare och fattiga
inte ska drabbas av omställningen till en grön ekonomi.

