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Thailändsk polis använde tår-
gas mot flera tusen demon-
stranter som blockerade
landets parlament i tisdags.
Uppemot 70 demonstranter
skadades varav minst två
allvarligt. 

Demonstranterna kräver
regeringens avgång och många
kräver också att rösträtten
inskränks.

Demonstranterna försökte först
stoppa parlamentsledamöter och
den nye premiärministern, Som-
chai Wongsawat, från att ta sig in,
men hindrade i stället sedan folk
från att ta sig ut. Premiärministern
Somchai höll efter en och en halv
timmes försening sitt första tal till
parlamentet. Somchai svors in i
slutet av september och ersatte då
Samak Sundaravej som tvingades
avgå efter ett domstolsbeslut. Båda
anses av Folkalliansen för demo-
krati gå i den tidigare premiärmi-
nistern Thaksin Shinawatras led-
band.

Polisen har kritiserats för sitt
ingripande men hävdar att den
endast haft för avsikt att skapa en
väg fram till parlamentet. Kon-
frontationerna fortsatte under
tisdagen och en person dödades i
närheten av parlamentet av vad
som misstänktes vara en bil-
bomb. Det var dock oklart om
händelsen hade koppling till pro-
testerna. 

DET VAR I SLUTET av augusti som
demonstranter inledde belägring-
en av regeringsbyggnader, en pro-
test som alltså i måndags kväll utö-
kades även till parlamentet. Folk-
alliansen för demokrati består av
framför allt medelklass i storstä-
derna, men här finns också rojalis-
ter, överklass och militärer. Även
vissa fackrepresentanter finns
bland dess anhängare.

Trots namnet motsätter sig
Folkalliansen demokrati och vill
inte att parlamentet ska tillsättas
genom allmän rösträtt utan att en
majoritet av ledamöterna ska till-

sättas av särskilda grupper, oklart
vilka. De anser att den fattiga
delen av befolkningen inte är
kapabel till att rösta och att de
låter sina röster köpas av det sty-
rande partiet. 

DEN THAILÄNDSKE statsvetaren Praj-
ak Kongkeerati beskrev Folk-
alliansen i en intervju i amerikan-
ska New York Times som ”en
reaktionär rörelse som mobiliserar
folk genom att använda konserva-
tiv ideologi”, med ett ”vänsterori-
enterat språkbruk”.

Den inom globaliseringsrö-
relsen kände sociologiprofessorn
Walden Bello från Filippinerna
har i en artikel på nätsidan Znet

skrivit att Thaksin gjorde sig
populär bland landets fattiga på
landsbygden. Detta genom en
rad ekonomiska åtgärder som
gick emot det hårda ekonomiska
paket som påtvingats landet av
Internationella valutafonden,
IMF, efter Asiens finanskris 1997.
Thaksin utvecklade bland annat
möjligheten för fattiga bönder att
få mikrolån och billig sjukvård.
Denna ekonomiska politik åtfölj-
des dock av olika inskränkningar i
pressfriheten och organiserings-
friheten och Thaksin utnyttjade
sin position i olika affärsuppgö-
relser. 

FOLKALLIANSEN FÖR demokrati för-
sökte få bort Thaksin från makten
2006, han avsattes dock genom en
militärkupp. När val hölls i landet
förra året valdes alltså Samak Sun-
daravej som står Thaksin nära, till
ny premiärminister. Och när parti-
et för några veckor sedan utnämn-
de en efterträdare till Samak föll
valet på Somchai som är Thaksins
svåger. 
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Demonstranter skadade
efter parlamentsblockad

Humanitär katastrof i Somalia
DET INTERNATIONELLA sam-
fundet har helt och hållet
svikit den somaliska civil-
befolkningen som nu
upplever en allt allvarli-
gare humanitär kris. I
dag är nära hälften av
befolkningen, 3,25 miljo-
ner människor, beroende
av katastrofhjälp. Det är
en ökning med 77 pro-
cent bara från i början av
året. Det säger 52 icke-
statliga organisationer,
bland annat svenska Dia-
konia, i ett uttalande. De kräver nu att det internationella samfun-
det gör det till en prioritering att skydda den somaliska civilbefolk-
ningen från våld från alla stridande parter i konflikten.

Bara i de senaste veckornas strider har ytterligare 37 000 männis-
kor tvingats på flykt. Sammanlagt är nu över en miljon människor
internflyktingar i landet. 

USA investerar i indisk kärnkraft
INDIEN OCH USA har slutit ett avtal om fördjupat samarbete inom
atomenergiområdet. Överenskommelsen innebär att USA investe-
rar 14 miljarder bara under nästa år i nya indiska reaktorer och
kärnkraftverk. President Bush är entusiastisk över avtalet, som
menar han, skyddar miljön, skapar nya jobb och säkrar Indiens
behov av energi, skriver The Guardian. Den amerikanska organisa-
tionen för vapenkontroll, Arms Control Association, betecknar där-
emot överenskommelsen som ett katastrofalt sätt att undergräva
icke-spridningsavtalet, som Indien vägrat skriva under. Det gäller
också Pakistan som nu förväntar sig samma nukleära stöd av USA
som Indien fått.   

Brittiskt krav på 80-procentig
utsläppsminskning
STORBRITANNIEN MÅSTE nästan helt sluta använda fossila bränslen i sin
energiproduktion inom 20 år, och utsläppen av växthusgaser måste
minskas med 80 procent fram till 2050. Det säger den brittiska obe-
roende Klimatförändringskommittén i en ny rapport till den brittis-
ka regeringen. 

Även flyg- och båttrafik måste inkluderas i utsläppsmålet, vilket
hittills inte är fallet. Då det inte är troligt att utsläppen från flyg-
och båttrafik kommer att minska radikalt blir det nödvändigt med
ännu kraftigare reduceringar inom andra områden, framför allt
inom elproduktion. Det ska göras genom energieffektivisering och
ökat användande av vind- och vattenkraft, och troligen också
genom att bygga nya kärnkraftsreaktorer säger kommitténs ordfö-
rande, Lord Turner of Ecchinswell till The Guardian. Rapporten
välkomnades av Storbritanniens nya klimat- och energiminister Ed
Miliband.

uppges vara typiska för fabrikerna i
frizonen. 

Indiens arbetsmarknadsminis-
ter, Oscar Fernandez, framförde
strax efter händelsen att den
utgjorde ”en varning för före-
tagsledare att anställda måste
behandlas med medkänsla”. Han
hänvisade till orättvisa skillnader
mellan fast och tillfälligt anställ-
da och ”företagens policy när det
gäller att anställa och avskeda”.
Efter fördömanden från flera
näringslivsorganisationer drog

han dock tillbaka den kommen-
taren.

HÄNDELSERNA I NOIDA kommer kort
efter att biljätten Tata Motors, som
bland annat äger märkena Landro-
ver och Jaguar, tvingats inställa
produktion av minibilen Tata Nano
i sin nyss färdigställda fabrik i Sing-
ur i Västbengalen, efter månader av
våldsamma protester från bönder
som anser sig ha berövats sin mark
för fabrikens skull. Tata Motors har
lagt ner över 2,5 miljarder kronor i

den nu värdelösa fabriken, uppger
The Times. Ett flertal näringslivs-
representanter har hävdat att de här
två händelserna skadat Indiens
anseende bland internationella
investerare och ambition att kon-
kurrera med Kina, och kräver nu
”krafttag” från myndigheterna mot
arbetarprotester. Polisen i Noida
har nu beslutat att inrätta en sär-
skild polisstyrka enbart inriktad på
fackliga konflikter.
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Demonstranter och polis drabbade samman i Thailand i tisdags efter att
parlamentet blockerats och folk hindrats från att ta sig ut.  

– Det är en förberedande akti-
vitet inför förhandlingar inom
kollektivavtalsområdet. När vi
vill förhandla med europeiska
kommissionen och med arbets-
givare på europeisk nivå ska vi
ha ett klart politiskt fokus för-
ankrat hos våra medlemsorga-
nisationer.

Vad är otryggt arbete?
– Alla typer av arbete som inte
är skrivna i kontrakt; timan-
ställda, projektanställda och
vikarier. Störst är problemen i
Sydamerika, Sydostasien och
Afrika där fackföreningsverk-
samhet inte är reglerad i lag

och där många europeiska
länder förlägger sin produk-
tion. Det är även ett växande
problem i Europa till följd av
en försvagad fackförenings-
rörelse och en ändring i poli-
tiken. 

Vad får otryggt arbete för
konsekvenser för arbetare?
– De som inte har ett anställ-
ningskontrakt kan inte få lån
och inte säkra sitt boende. Det
ger efterverkningar på hälsan i
form av stress, man mår inte
bra när man inte vet när nästa
månadsinkomst kommer.

EVELINA FREDRIKSSON

Carolina Jacobsson, pressansvarig på Europeiska
Metallarbetarfederationen som i tisdags arrange-
rade en global aktionsdag mot otryggt arbete.

Vad är syftet med
aktionsdagen?

Tre frågor till…

”En reaktionär
rörelse som mobili-
serar folk genom
att använda kon-
servativ ideologi”
Prajak Kongkeerati, thailändsk statsvetare
om Folkalliansen för demokrati 

Somaliska familjer lämnar Mogadishu.
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