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möjlighet”

i USA-valets skugga

Bilfärd utlöste kravaller
ISRAELISK POLIS GREP i måndags palestinsk-israeliske Tawfiq Jamal. I
förra veckan körde han bil i ett judiskt bostadskvarter i Acre under
den judiska högtiden Yom Kippur, något som utlöste flera dagars
kravaller. Enligt polisen skulle han frihetsberövas i tre dagar för att
ha skadat den ”religiösa känsligheten”. Gripandet skedde en dag
efter att Jamal offentligt bett om ursäkt. 

Jamal körde tillsammans med sin son bil till ett judiskt bostads-
kvarter för att hämta sin dotter, rapporterar New York Times.
Judiska vittnesuppgifter säger att han spelade musik, vilket Jamal
förnekar. 

Enligt polisen attackerade mellan 300–400 personer bilen. Jamal
och hans son lyckades fly, men ett rykte om att Jamal dödats spreds,
varpå flera hundra palestinska israeler gick ut på gatorna och för-
störde judisk egendom. Konfrontationer mellan de två grupperna
och polisen pågick i fem dagar. Tre palestinska hem brändes ner
och flera familjer tvingades fly från sina hem. 

18000 i strejk i Colombia
14 TIMMARS ARBETSDAG sju
dagar i veckan med usel lön.
Det är villkoren för många av
de colombianska sockerrörs-
arbetarna i området kring
Valle del Cauca. Sedan en
månad strejkar 18 000 socker-
rörsarbetare organiserade i
fackföreningen Sinalcorteros
för bättre arbetsvillkor. Det
skriver International Union of
Food Workers, IUF, i ett
pressmeddelande och upp-
manar till internationellt stöd
för de strejkande. 

Folkrörelse manar 
till protest mot Mugabe
I ZIMBABWE MANAR fackföreningar och kvinno- och studentorganisa-
tioner till massdemonstrationer mot president Mugabes försök att
lägga beslag på alla viktiga ministerposter i den framtida koalitions-
regeringen. 

– Vi kan inte tillåta Mugabe att stjäla vår framtid. Överens-
kommelsen är, trots sina brister, den enda hållbara grunden för 
att återuppbygga Zimbabwe, sade Jenny Williams från Women 
of Zimbabwe Arise, till SW Radio Africa.

MDC-ledaren Morgan Tsvangirai har deklarerat att han inte
avser att delta i en Mugabestyrd regering. Sydafrikas president
Thabo Mbeki försöker på nytt medla, rapporterar The Guardian. 

företag på Wall Street. Caijing tve-
kar dock huruvida den amerikan-
ska eliten är beredd att acceptera
en sådan lösning, och tror att
”USA kan komma att behöva mer
umbäranden för att ändra sin atti-
tyd”. 

WALDEN BELLO konstaterar att den
kinesiska ekonomin med dess
rekordartade tillväxt i slutänden är
intensivt beroende av investering-

ar från amerikanska företag för att
exportera industriprodukter till
den amerikanska marknaden. Och
Japan, Sydkorea och Sydostasien
är i sin tur beroende av att expor-
tera råvaror och maskiner till den
kinesiska industrin. Ekonomierna
är ”hopkedjade”, och ett stort fall i
USA kommer oundvikligen att dra
med sig Asien en lång bit ner.

JON WEMAN

utrikes@arbetaren.se

I USA, ASIEN och Europa vände 
börserna under måndagen uppåt
efter de senaste veckornas ras.
Detta bland annat efter ett kris-
paket från euroländerna i helgen
och löften från flera regeringar 
att man kommer att garantera lån
mellan banker. Finansanlytiker
varnar dock för att det kan röra 
sig om en kortvarig uppgång
innan börserna vänder neråt igen.

rala värderingar och San Francisco
är något av de homosexuellas
huvudstad i USA. Men det finns
också mer konservativa delar av
delstaten. Opinionsmätningar
visar att äldre människor är mer
skeptiska till homoäktenskap än
yngre. Enligt Ali Bay visar opi-
nionsmätningarna att anhängarna
till homoäktenskap står allt star-
kare i opinionen:

– I dag leder vi opinionsmät-
ningarna och vi tror på ett nej.
Men vi fortsätter vårt kampanjar-
bete ända fram till valdagen med
information, utbildning och
insamlande av pengar.

KONSERVATIVA GRUPPER och kyrkor
över hela USA har donerat peng-

ar till kampanjen för förbudet.
Men även på andra sidan samlas
stora summor in av enskilda och
kampanjgrupper. Till och med
företaget Google har uttalat sitt
stöd för kampanjen mot förbudet
och flera kända skådespelare har
tagit ställning. Exempelvis har
Brad Pitt donerat 100 000 dollar
till kampanjen. Sammantaget
kommer flera hundra miljoner
kronor att användas i kampanjen.
Tv- och radioreklam för och
emot förslaget sänds redan i del-
staten.

– Runt om i landet vill folk hjäl-
pa till och visa att de bryr sig. Det
här är en viktig fråga för många så
vi får mycket stöd. Men anhäng-
arna av förbudet har trots det stör-

re ekonomiska resurser. Förhållan-
det är ungefär tre mot två i ekono-
misk styrka enligt de senaste
beräkningarna, berättar Ali Bay.

EN SEGER FÖR gayrörelsen i Kalifor-
nien kan få nationella effekter och
fler delstater som följer efter. Det
skulle bryta en trend där den reli-
giösa högern fram till nu har vun-
nit den här typen av omröstningar.
Enligt Ali Bay är frågan inte svår
att ta ställning till:

– Det handlar om att inte infö-
ra en diskriminering mot invånare
i vår stat bara för att de har en viss
sexuell läggning, svårare är det
inte.

JONAS SJÖSTEDT

utrikes@arbetaren.se

Sockerrörsarbetare kastar sten
under protester i  Villa Gorgona.

Svagt uppåt 

   i hemländerna som är beroende av de pengar som skickas hem. Med den ekonomiska krisen i USA kan de länderna
   Lozano. På bilden Adrian Coatez Muanles från Mexiko som arbetat på en bondgård i Lynville, Tennessee. 

– Ett seminarium handlade om
Afrika söder om Sahara men
baserades på prognoser som
gjordes för tre veckor sedan
och därmed är osäkra. Men
fram till dess såg det ut som att
området drabbas av indirekta
effekter av finanskrisen i form
av minskade biståndsflöden och
lägre råvarupriser. Afrika har
förhållandevis lite lån utanför
kontinenten och drabbas därför
inte lika direkt av krisen. 

Hur trovärdig är Världsban-
kens klimatpolitik?
– Jag är orolig av flera skäl.
Dels är utlåningen till energi-
sektorn otroligt dominerad av
fossilenergi. Bara under förra

året ökade den utlåningen med
60 procent, och endast med 9
procent för förnyelsebar energi.
Och de särskilda klimatfon-
derna handlar mycket om
investeringar i så kallat rent kol. 

Vilken kritik riktade folkrö-
relser mot IMF i det upprop
som gjordes?
– IMF har starka krav på hur
mycket av biståndet som får
användas till sådant som man
tänker sig att bistånd ska gå till,
som till exempel sjukvård och
skolgång. Mycket av biståndet
går i stället till skuldåterbetal-
ningar eller till att bygga upp
valutareserven. 

BELLA FRANK

Johanna Sandahl från Forum Syd, som deltog 
i öppna seminarier i samband med IMF:s och 
Världsbankens årsmöten i Washington i helgen. 

Hur tror IMF att fattiga 
länder drabbas av krisen?

Tre frågor till…
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