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Fackmedlemmar
mördade i Venezuela
BUENOS AIRES. Tre ledande
aktivister från vänsterfacket
UNT sköts ihjäl i torsdags.
Spänningen stiger i landet
efter lokalvalen den 23
november.

De tre var inblandade i en konﬂikt
med det colombianskägda livsmedelsföretaget Alapina Food i
delstaten Aragua. Det ﬁnns misstankar om att mördaren, som sköt
med automatvapen från en motorcykel, kan vara colombiansk paramilitär.
De 400 arbetarna på Alapina
Food, som ockuperade fabriken i
protest mot outbetalda löner, hade
dock redan dagen innan angripits
av delstatspolisen, som lyder
under den avgående oppositionsguvernören i Aragua. Med stöd av
andra UNT-medlemmar lyckades
Alapina-arbetarna avbryta stormningen av fabriken. Det ﬁnns därför också misstankar om polisin-

blandning. Den tillträdande chavistiske guvernören har lovat att
tillsätta en särskild kommission för
att utreda morden.
ETT UTTALANDE FRÅN UNT sätter
morden i samband med vad de
hävdar är en våg av ökande attacker mot fackföreningsmedlemmar,
bondeledare och och andra folkrörelseaktivister efter lokalvalen,
där högeroppositionen erövrade
makten i några av Venezuelas största delstater. UNT kräver rätten
att sätta upp en väpnad självförsvarsstyrka, eftersom de betraktar
polisen som oförmögen eller ointresserad av att stoppa attackerna.
Även Chávez själv har talat om en
våg av angrepp mot kvartersorganisationer och mot de kubanska
läkare som arbetar i landet, och
uppmanat till ”permanent mobilisering”.
Ett annat tecken på den ökande
spänningen efter valen är att lärare

och elever från skolprojekt för fattiga i delstaten Miranda har hållit
massdemonstrationer mot den tillträdande oppositionsguvernörens
hot att stänga dem.
har upprörts av Chávez uttalande om att
han hoppas bli återvald ”fram till
2021”, ett uttalande som sedan fått
stöd av ﬂera andra ledande chavister. Grundlagsmässigt ﬁnns det
knappast några hinder för Chávez
anhängare att samla in signaturer
för en ny folkomröstning om
grundlagsändring med rätt för
presidenten att kandidera för nya
perioder efter att hans nuvarande
mandat går ut 2012. Efter det
knappa nederlaget i grundlagsomröstningen förra året gjorde Chávez uttalanden som allmänt tolkades som att det var uteslutet, en
linje han nu verkar ha övergivit.
OPPOSITIONEN Å SIN SIDA
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Obamas utnämningar oroar
och under kampanjen proﬁlerade
hon sig genom att inta en mycket
skarp och vapenskramlande hållning gentemot Iran.

Allt fler frågetecken hopas
kring hur stor kursändring det
i praktiken kommer att bli med
Barack Obama i Vita huset.
Detta efter att Obama i måndags efter veckor av spekulation offentliggjorde att Hillary
Clinton blir landets näste
utrikesminister.

Utnämningen var ingen överraskning men kritiken från liberaler,
vänsterfolk och antikrigsaktivister
växer mot att Obama hittills
utnämnt flera personer som
beskrivs som hökaktiga till sin
kommande regering.
Det har talats mycket om att
Obama tagit fasta på sin förebild
Abraham Lincolns vana att skaffa
sig medarbetare vars åsikter ofta
gick isär med hans egna, och att
Obama nu sätter ihop ett ”lag av
rivaler”. John Nichols skriver dock
på den amerikanska tidningen The
Nations hemsida att Obama och
Clintons rivalitet främst handlat om
vem som skulle nomineras till
demokraternas presidentkandidat,
inte så mycket om innehållet i utrikespolitiken. Han pekar på IsraelPalestinafrågan, i vilken Obama och
Clinton försökt överträffa varandra
om vem som är störst Israelvän.
JUSTIN RAIMONDO PÅ antikrigssajten
antiwar.com har länge propagerat
mot Clinton och anser att utnämningen av henne bara är ett i raden
av illavarslande tecken om att den
förändring som ﬁck folk till valurnorna håller på att säljas ut. Raimondo menar att det är i utrikes-

Flera av Obamas ministerval har
av kritiker kallats ”hökaktiga”.
Hillary Clinton är en av dem.

frågorna som Obama och Clinton
skiljer sig åt mest. Han pekar på att
Clinton inte bara röstade för Irakkriget utan även motsatt sig en tidtabell för de amerikanska truppernas tillbakadragande från landet,
samt motsatt sig Obamas linje vad
gäller Iran. Obama har förespråkat
diplomati och direkta samtal
mellan Washington och Teheran,
och även sagt att han personligen
är beredd att träffa iranska representanter. Detta sista avfärdade
Clinton under presidentvalkampanjen som ”oansvarigt och naivt”,

FÖRUTOM CLINTON offentliggjordes
ﬂera andra namn, varav ﬂera suttit
i administrationen under Bill Clintons tid. Den pensionerade
maringeneralen James Jones blir
nationell säkerhetsrådgivare och
tidigare CIA-chefen Robert Gates
som nu är försvarsminister får
behålla posten. Den utnämningen
är den som oroar The Nations
redaktör Katrina vanden Heuvel
mest. Hon menar att detta är oroväckande och hon ifrågasätter varför inte ett enda av toppnamnen i
Obamas utrikes- och säkerhetsteam utgörs av någon som motsatte
sig Irakkriget.
Även den blivande stabschefen
Rahm Emanuel beskrivs som en
utrikespolitisk hök. Enligt Philip
Giraldi på antiwar.com har Emanuel vad gäller Mellanöstern-åsikter som ligger ”närmare George
W Bush och Dick Cheney” än
många av Obamas väljare. Emanuel var ivrig anhängare till båda
Irakkrigen, och tjänstgjorde som
frivillig icke-stridande inom den
israeliska armén under det första
Gulfkriget. Tillsättningen av
Emanuel har oroat palestinier
bland annat då hans pappa var
medlem i den ökända israeliska
terrorgruppen Irgunligan som låg
bakom massakern på den palestinska byn Deir Yassin 1948.
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Parollen Håll löftet – stoppa aids spreds över världen i måndags.

Världsaidsdagen tjugo år
uppmärksammades under måndagen världsaidsdagen. Under 2007 smittades 2,5 miljoner människor med viruset.
Ungefär hälften av dem som drabbas är under 25 år och dör av aids
innan de är 35 år.
I år var parollen Håll löftet – stoppa aids. Inom ramen för den
har sjutton organisationer arbetat för att uppmärksamma sambandet mellan hiv och mäns våld mot kvinnor. Risken att smittas ökar
vid ett påtvingat och/eller våldsamt samlag då slitaget på slemhinnorna blir större. Underordningen av kvinnor gör det svårt för
dem att kräva säkert sex, säga nej till samlag eller lämna en relation
i vilken sexualiserat våld förekommer, skriver en av organisationerna, FEIM, i ett pressmeddelande.

FÖR TJUGONDE ÅRET

Unilever lämnar bosättning
har deklarerat att man säljer sin andel på
51 procent av fabriken Beigel & Beigel i den illegala israeliska
bosättningen Ariel på Västbanken. Unilever följer det berömda
varuhuset Harrods i fotspåren, som sedan tidigare tagit bort alla
varor från Beigel & Beigel från sina hyllor, skriver The Guardian.
Beslutet har tagits bland annat efter en brittisk kampanj mot varor
från israeliska bosättningar som misstänks felaktigt märkas som
tillverkade inne i Israel.
Unilever säger att de tagit beslutet motvilligt, och att det är ett
strategiskt och inte ett moraliskt grundat beslut.

MULTINATIONELLA UNILEVER

Fackligt stöd för Västsahara
Furness Karumba anlöpte hamnen i Perth i västra
Australien med sin last av fosfat från det av Marocko ockuperade
Västsahara, möttes de av protester från det australiska Sjöfolksförbundet, MVU. Kaptenen ﬁck motta ett protestuttalande där den
illegala handeln med Västsaharas naturtillgångar fördömdes, enligt
ett pressmeddelande från Västsaharaaktionen. Uttalandet slog fast
att fosfaten är en resurs som tillhör det västsahariska folket och inte
de marockanska ockupanterna. MVU påminde även om att denna
handel fördömts i FN. Samtidigt markerade den australiska landsorganisationen, ACTU, att den nya labour-regeringen bör visa
samma engagemang i denna fråga som den förra, vilken röstade för
Västsaharas självständighet i FN.

NÄR LASTFARTYGET

BNP-lista
på internet

Få framsteg på
Doha-konferens

FLERA PERSONER har fått sparken
efter att en lista över medlemmar av det brittiska högerextrema partiet British National
Party, BNP, publicerats på internet nyligen. Bland dem som förlorat jobben ﬁnns bland annat
två mediemedarbetare. En polis
i Liverpool är tills vidare avstängd från sin tjänst då fängelsepersonal och poliser inte får
vara medlemmar i BNP, skriver
Times. Flera av personerna på
listan har tidigare varit medlemmar i Storbritanniens större partier såväl Labour som Tories och
Liberaldemokraterna. Labourpartiet har sagt att om någon
inom partiet upptäcks vara medlem även i BNP så kommer personen att uteslutas.

ENDAST FÅ

landvinningar gjordes
under FN:s konferens Finansiering för utveckling som avslutades i Doha i tisdags. Resultatet snarare bekräftade beslut
som tagits under den tidigare
konferensen i Monterrey 2002,
men kom inte fram till så
mycket nytt. Det menade det
europeiska nätverket Eurodad
som består av folkrörelser från
18 länder i en kommentar.
– Brist på politisk vilja från
rika länders regeringar har förhindrat processen från att ha
nödvändig kraft och vision,
skriver Eurodad.
Beslut togs om ytterligare en
konferens på hög nivå inom
FN:s regi som ska hållas i
början av nästa år.

