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Drygt 2000 kvinnorättsaktivis-
ter från 140 länder samlades i
Kapstaden i Sydafrika i helgen.
Syftet var att diskutera den
globala kvinnorörelsens och
feminismens framtid. 

– Mötet gav en global överblick av
kvinnors situation. Det var skräm-
mande att se att kvinnors rättighe-
ter är hotade i en sådan omfattning
i hela världen. Det är en global
katastrof, säger Lena Ag, general-
sekreterare för Kvinna till kvinna
som var på plats i Kapstaden.

KONFERENSEN ARRANGERADES av
AWID, en paraplyorganisation för
organisationer som arbetar för
jämställdhet, hållbar utveckling
och respekt för kvinnors mänskli-
ga rättigheter. Forumet hölls för
elfte gången och årets tema var
”Rörelsernas kraft”. 

Under öppningsceremonin

talade Muthoni Wanyeki från den
icke-statliga organisationen Kenya
Human Rights Commission om
hur kvinnorörelserna spelat en
viktig roll i kampen för demokrati,
mänskliga rättigheter och mot
kolonialism. Hon beskrev hur
Afrikas välstånd ökar utan att
kvinnor får ta del av det samtidigt
som de drabbas hårt av de konflik-
ter som blossar upp i konkurren-
sen om tillgångarna. Lena Ag
beskriver hur händelserna i Kongo
var närvarande i diskussionerna.

– Det är så fruktansvärt brutalt
och det får fortgå utan att världs-
samfundet säger ifrån. Det är mil-
jontals dödade och hundratusen-
tals kvinnor som är våldtagna. 

ATT KONFERENSEN hölls i Sydafrika
och att de afrikanska feministerna
hade en framträdande roll var
lärorikt, menar Lena Ag:

– Under konferensen har

kvinnor i Syd visat sig otroligt
radikala och välorganiserade. Det
sänder tydliga signaler till oss i
Europa och USA om att vi måste
handla. 

FLERA PROGRAMPUNKTER tog upp
frågan om den ökade religiösa fun-
damentalismen. Vikten av en seku-
lär stat där religion och stat inte
blandas samman framhölls under
konferensen. 

– Problemet är inte religion i sig
utan dess extrema utryck inom alla
religioner och det har vi på nära
håll i till exempel Polen där abort-
rätten inskränkts, säger Lena Ag. 

Konferensdeltagarna enades
kring frågor som de anser är vikti-
ga för alla – den kroppsliga integ-
riteten, sexuella och reproduktiva
rättigheter samt motverkandet av
diskriminering och våld. 
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Poliser friades i Genua
FRIKÄNNANDET AV flera högt uppsatta poliser i Italien möttes av
kraftiga reaktioner när domen lästes upp i rättssalen i förra veckan.
Poliserna hade åtalats för att planerat den brutala och blodiga
attacken på sovande demonstranter i Genua i samband med G8-
mötet 2001. En BBC-reporter berättade då att bår efter bår bars ut
med skadade människor efter att polisen brutit armar och ben på
flera. Sammanlagt fördes 60 personer till sjukhus. En av dessa var
Indymedia-medarbetaren Mark Covell, som var medvetslös i 14
timmar. 

Flera av de nu frikända poliserna var under attacken på plats
utanför Armando Diaz-skolan medan misshandeln pågick rapporte-
rar The Guardian. Ingen av de poliser som genomförde misshan-
deln har åtalats. Alla var maskerade och bara en har identifierats.

Samtidigt dömdes 13 lägre befäl till fängelse mellan en månad
och fyra år, men de lär inte behöva sitta av straffen då brotten pre-
skriberas i början av nästa år.

Vitorrio Agnoletto, som 2001 var Genua Social Forums tales-
man, sade till Reuters att det var en av de sorgligaste dagarna i
landets moderna historia.

Stora protester mot gripande
I RWANDA och i många andra länder planerades stora protester
under onsdagen mot att den rwandiske presidenten Paul Kagames
nära medarbetare Rose Kabuye greps i Tyskland nyligen. Hon
greps på grund av ett åtal som väcktes i Frankrike för två år sedan.
Enligt det åtalet misstänks Kabuye för inblandning i nedskjutning-
en av det plan som dåvarande presidenten Juvénal Habyarimana
färdades i, något som ansetts vara startskottet för folkmordet 1994. 

Den rwandiska dagstidningen New Times hävdar att det
omstridda åtalet endast baserats på vittnesmål från ett fåtal perso-
ner, varav tre dragit tillbaka sina uppgifter. Den senaste att dra
tillbaka sitt vittnesmål är Abdul Joshua Ruzibia som uppgett att
han fabricerat ihop det med hjälp av franska regeringstjänstemän
och medlemmar av hutumilisen FDLR. 

Även i Sverige genomfördes en protest i tisdags utanför den
tyska och den franska ambassaden. Krav ställdes också på att
Sverige klargör sin syn på gripandet. 

Poststrejk
i Frankrike
POSTANSTÄLLDA I Frankrike pla-
nerar att på lördag strejka och
demonstrera mot privatisering
av posten. Utförsäljningen av
delar av posten ska påbörjas
nästa år. 280 000 personer arbe-
tar på postverket och facket var-
nar för att arbetstillfällen kom-
mer att förloras. Under veckan
planerade flera olika fack aktio-
ner mot omfattande arbetsmark-
nadsreformer som president
Sarkozy försöker driva igenom,
rapporterade The Guardian.

Facklig bojkott 
i Finland
DET FINSKA bil- och transport-
arbetarfacket, AKT, inledde i
måndags en tvådagarsbojkott av
varor från skogsbolaget Stora
Enso. Protesten riktas mot
användningen av underleveran-
törer som inte har fackligt avtal
i Kemis hamn. 

Fackanslutna hamnarbetare
vägrade att lassa tåg eller lastbi-
lar som transporterade material
från Stora Enso i flera finska
hamnar, enligt finska YLE:s
hemsida. 

Falsk bevisning har använts
mot 49 egyptier som hotas 
av långa fängelsestraff efter
demonstrationerna i Mahalla 
i april. Försvarsadvokatarna
hotar att ta fallet till Afrikan-
ska domstolen. 

Förra torsdagen avslutades rätte-
gången mot 49 egyptier som
anklagats för skadegörelse och
stenkastning under demonstratio-
ner mot höga matpriser i Mahalla
den 6 och 7 april i år. De kan
dömas till 15 års fängelse med stöd
av undantagslagar som infördes
1981. Men försvaret visade under
förra veckan att delar av bevisning-
en bygger på falska uppgifter.
Bland annat påstår polisen att man
funnit stöldgods i en lägenhet som

en av de åtalade inte har bott i på
sju år. 

Tre lärare som kallats som vitt-
nen intygade också att datorer som
använts som bevisning inte var de
som stals från en skola i samband
med protesterna.

– Polisen kom till vårt hem flera
dagar efter demonstrationerna och
frågade efter min svåger. När de
inte hittade honom tog de min
man i stället, säger Thabat abd 
el-Hameed, gift med en av de åta-
lade, till Arbetaren.

– När jag frågade varför han
arresterades svarade en av dem:
Det spelar ingen roll vem vi tar, ni
är alla brottslingar!

Rättegången har fördömts av
Amnesty International, som
menar att egyptiska säkerhetsdom-

stolar ofta använder sig av erkän-
nanden och bevisning framtving-
ade under tortyr, samtidigt som
dess domslut inte kan överklagas. 

Oppositionsaktivister anser att
de 49 utsetts till syndabockar efter
protesterna i Mahalla. Ingen polis
har åtalats trots att tre obeväpnade
personer sköts ihjäl. Under tisda-
gen visade försvaret bilder och
videoklipp som de menar motsä-
ger den officiella versionen av hän-
delseförloppet. 

Dom väntas den 15 december.
Försvarsadvokaten Seif Islam var-
nade i sin slutplädering för att man
kan ta fallet till Afrikanska kom-
missionen för mänskliga rättig-
heter om det blir fällande domar.
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Falska bevis i Mahalla-rättegång

På det elfte forumet för kvinnorättsaktivister var temat ”Rörelsernas kraft”.
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”Vi talar om G20, för G8 har inte 
längre något skäl att existera.”
Det sade Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva då G20 hade möte i helgen i
Washington och 20 av världens viktigaste ekonomier möttes. Da Silva krävde också
reformer inom både Världsbanken och IMF för att ge utvecklingsekonomier större
inflytande.

Mark Covell och Vittorio Agnoletto under Genua-rättegången.
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