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Mer än tre månader efter kon-
flikten väntar 20000 georgier
fortfarande på att få återvän-
da till sina hem i Sydossetien
och på båda sidor kommer
människor tillbaka till spillror
och förstörelse, skriver Amnes-
ty i en ny rapport. Att förso-
ning ändå kan vara möjlig
framgick på ett möte i 
Stockholm i förra veckan. 

– Vi lyckas med det som våra
ledare inte lyckas med – att föra en
dialog, menar Lira Tskhovrebova
som är ordförande i Association
for South Ossetian Women for
Democracy and Human Rights.

Tillsammans med Manana
Mebuke från Wives of Invalids
and Lost Warriors of Georgia var
hon i förra veckan i Sverige på
inbjudan av Kvinna till kvinna för
att tala om fredsarbete och situa-
tionen i södra Kaukasus. 

Samma dag som den väpnade
konflikten bröt ut skulle Tskhov-
rebova och Mebuke ha haft ett
möte i Georgiens huvudstad Tbi-
lisi inom ramen för den fredsklubb
som de tillsammans med ett hund-
ratal andra kvinnor bildat med
stöd från Kvinna till kvinna. Syftet
med mötet var att visa att det går
att träffas över konfliktgränserna
och ta fram strategier för en fred-
lig utveckling, men striderna kom
emellan. 

I DEN NYLIGEN släppta rapporten
Civilians in the line of fire: The
Georgia-Russia conflict beskriver
Amnesty hur kriget drabbade långt
fler civila än soldater när byar och
bostadsområden besköts och bom-

bades i början av augusti. Bomber
som inte detonerats blir ett långva-
rigt hot mot civila även efter kon-
flikten och Amnesty har fått upp-
gifter om att plundring, skottloss-
ning, explosioner och kidnapp-
ningar fortfarande förekommer. 

– Längs den gräns som i prakti-
ken löper mellan Sydossetien och
resten av Georgien har ett ingen-
mansland skapats – där människor

rör sig under stora risker, säger
Nicola Duckworth som är chef för
Amnestys Europa- och Asienavdel-
ning, på organisationens hemsida. 

AMNESTY KONSTATERAR att det finns
starka bevis för att allvarliga brott
mot mänskliga rättigheter har
begåtts av alla inblandade parter
och både Ryssland och Georgien
anklagar dessutom varandra för
krigsbrott. Men medan de officiel-
la fredssamtalen bröt samman i
oktober för att de båda länderna
inte kunde enas kring huruvida
Sydossetien och Abchazien skulle
delta, lyckades 20 kvinnoorganisa-
tioner från hela regionen gå
samman kring ett upprop för ökad

säkerhet. Där understryks bland
annat betydelsen av kvinnors del-
tagande i fredsprocessen. 

Samtalen mellan Ryssland och
Georgien återupptogs i mitten av
november och kvinnoorganisa-
tionerna har nu fått en bekräf-
telse på att deras upprop har
mottagits. 

– Våra folk måste återvinna ett
ömsesidigt förtroende eftersom
ingen av oss har någon annanstans
att ta vägen, menar Manana
Mebuke och poängterar att många
georgier och osseter länge levt
nära varandra som familjemed-
lemmar och grannar.

HON OCH Lira Tskhovrebova är
överens om att kvinnor på båda
sidor drabbades särskilt hårt under
den väpnade konflikten, även om
våld mot kvinnor som grupp inte –
som i många andra sammanhang –
användes som ett specifikt vapen i
striderna. De framhåller båda två
den djupa respekt de har för
varandra, även om Lira Tskhovre-
bova är betydligt mer pessimistisk
inför framtida fredssamtal. 

– Vi behöver tid att läka såren
och innan det som hänt utreds
både rättsligt och politiskt tror jag
faktiskt det är svårt med dialog på
officiell nivå.

Hon är förvånad inför omvärl-
dens reaktioner på konflikten och
menar att inte ett öre av de utländ-
ska biståndspengarna kommit
Sydossetien till del. 

– På grund av världssamfundets
tystnad har vi kastats i armarna på
Ryssland, säger Lira Tskhovrebova.
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Kvinnor driver på 
för fred i Kaukasus

Seger för sockerarbetare 
DEN STREJK SOM 18 000 colombianska sockerarbetarna deltagit i har
nu framgångsrikt avslutats. Efter 56 dagar fick sockerarbetarnas
fackförening Sinalcorteros igenom de flesta av sina krav för 75 
procent av sina medlemmar. Nu får dessa lönehöjningar på i
genomsnitt 15 procent och åtta timmars arbetsdag med maximalt
två timmars övertid. Facket räknar med att kunna driva igenom
samma krav också för återstoden av sina medlemmar, rapporterar
LO-TCO:s Biståndsnämnd. 

Hembiträden ofta rättslösa
MÅNGA HEMBITRÄDEN som migrerar i jakt på arbete utsätts för över-
grepp av sina arbetsgivare, och särskilt stora är problemen i Asien
och Mellanöstern. De lokala myndigheterna har ännu inte genom-
fört de åtgärder som krävs, enligt Human Rights Watch.

Bara en liten andel av hembiträdena får den rättsliga hjälp de är i
behov av, och även om det finns tydliga bevis på att personal utsatts
för misshandel eller våldtäkt så leder det sällan till åtal, enligt HRW.

– Staterna måste genom sina rättssystem bestraffa de arbetsgi-
vare som begår övergrepp, och bekämpa våldet genom att reforme-
ra de arbetslagar som gör att personalens öde vilar i arbetsgivarnas
händer, säger Nisha Varia vid HRW.

Enligt HRW finns det mängder av fall där arbetsgivare hotat,
förnedrat, misshandlat, våldtagit och till och med mördat sina 
hembiträden. IPS

Chávez förlorade Caracas
CHÁVEZ-ALLIERADE vann i helgens regionval i Venezuela i 17 av 22
delstater, men förlorade makten i huvudstaden Caracas. Oppositio-
nen gick framåt, från två till fem delstater. President Hugo Chávez
sade att resultatet var ett fortsatt mandat för hans politik, medan
oppositionen menade att landet nu håller på att förändras. 

Omröstning om pakt i Irak
ANHÄNGARE TILL shialedaren 
Moqtada al-Sadr demonstrerade 
i förra veckan i protest mot den
säkerhetspakt mellan USA och Irak
som den irakiska regeringen nu har
godkänt. 

Avtalet ger USA rätt att behålla
trupper i landet till 2011. Enligt
avtalet kommer soldater som begår
brott när de inte är i tjänst att
kunna prövas enligt irakisk lag, lik-
som de många säkerhetsföretag
som finns i landet. 

Det irakiska parlamentet vän-
tades under onsdagen rösta igenom 
förslaget.

Både georgier och sydossetier har bara spillror kvar av sina hem efter konflikten. 

”Våra folk måste
återvinna ett
ömsesidigt förtro-
ende eftersom
ingen av oss har
någon annanstans
att ta vägen.”

– För att världens regeringar
behöver en påminnelse om att
man måste intensifiera arbetet
mot våld mot kvinnor på ett
nationellt plan. Vissa regeringar
arbetar mot det, men vilket
land man än talar om så är det
ett omfattande problem. Det
finns ingen anledning att slå sig
till ro. 

Vad händer globalt?
– I Sydafrika gjordes en

manifestation där man larmade
kring frågan genom att ringa i
klockor. Under de kommande
16 dagarna hålls aktiviteter,
seminarier och öppna arrange-
mang där kvinnor som varit
utsatta för våld får berätta sina

historier. Dessutom organiseras
protestbrevsskrivning och fil-
mer på temat våld mot kvinnor
visas. I Tunisien har man riktat
in sig på att problematisera hur
våld mot flickor också påverkar
andra rättigheter. Flickors rätt
till utbildning påverkas av att de
utsätts för våld i skolan, på väg
dit och i hemmen. 

Varför engagerar sig Amnesty i
frågan?

– Våld mot kvinnor är inte
en kvinnofråga, utan en fråga
om mänskliga rättigheter. Det
handlar om de enskilda kvin-
norna som utsätts, men det
påverkar även samhället i stort.

EVELINA FREDRIKSSON

Katarina Bergehed på Amnesty, som är en av
flera organisationer som uppmärksammade FN:s
dag mot våld mot kvinnor den 25 november. 

Varför behövs 
den här dagen?

Tre frågor till…

Soldater genomsöker en 
irakisk demonstrant i Bagdad.
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