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Flygplats intogs av aktivister
KLIMATAKTIONSGRUPPEN Plane
Stupid ockuperade den brittis-
ka flygplatsen Stansted i mån-
dags. Ett 50-tal demonstranter
stormade in på landningsba-
norna och hindrade trafiken.
Tidigare har demonstranter
bland annat protesterat mot
expansionen av Heathrows 
tredje landningsbana. Polisen
grep 56 demonstranter och 
49 av dem kommer att åtalas,
uppger BBC.

Omröstning om Israel sköts upp
EU-PARLAMENTET sköt i förra veckan upp en omröstning om huruvida
handelsavtalet mellan unionen och Israel ska uppgraderas. Omröst-
ningen om avtalet, EU-Israel Association Agreement, ska i stället
ske i januari nästa år. Den franske ledamoten Francis Wurtz, ordfö-
rande för partigruppen Europeiska förenade vänstern, menade att
omröstningen bör skjutas upp till dess att ”Israel ger seriösa tecken
på goodwill i form av påtagliga resultat på marken” rapporterar al-
Jazeera.

Ö-stater stöder 350 ppm
GRUPPEN AV SMÅ ö-stater, Aoisis, och de minst utvecklade länderna,
LDC, har enats om radikala målsättningar i FN:s klimatförhand-
lingar i Poznan, Polen, som pågår veckan ut. Dessa utsatta länder
kräver att den globala medeltemperaturen ska öka högst 1,5 grader
och att halten koldioxid i atmosfären stabiliseras vid 350 ppm (i dag
är den 387 ppm). De kräver även att i-ländernas utsläpp minskar
med 40 procent till 2020 och att dessa ger finansiellt och teknolo-
giskt stöd till utsläppsminskningar i u-länder.

Ett förslag till hur en sådan mekanism skulle kunna se ut har
lagts av tredje världens länder samlade i gruppen G77 och Kina,
men responsen från i-länderna uppges vara sval.

Färre länder har dödsstraff
STATER I AFRIKA som har dödsstraff uppmanas att stoppa alla avrätt-
ningar. Den Afrikanska kommissionen röstade på sitt möte i Nige-
ria nyligen för ett moratorium, uppger Amnesty som beskriver hän-
delsen som en del i en global trend där dödsstraff används i allt
färre länder. År 1989 genomfördes avrättningar i 100 länder, förra
året var siffran 24. Amnesty uppmanar de afrikanska staterna att
också ge sitt stöd till FN-resolutionen om ett moratorium för
avrättningar som ska upp för omröstning i FN:s generalförsamling
nästa vecka. 

Klimatet i fokus
på aktionsdag
CIRKA 5000 personer deltog i en
demonstration i London i sam-
band med lördagens globala
aktionsdag för klimatet. Samti-
digt som människor tågade
genom staden protesterade
hundratals cyklister mot bio-
bränslen och mot kolindustrin,
uppger Times. 

I Ghana demonstrerade
cirka 300 personer för att bely-
sa hur klimatförändringar redan
nu drabbar människor i fattiga
länder hårt. I New Delhi, Indi-
en, samlades 1 500 människor

för att lyssna till tal, se utställ-
ningar och sedan tåga för 
klimatförbättring. 

Zana dömd igen
DEN KURDISKA politikern Leyla
Zana dömdes i förra veckan till
tio års fängelse av en turkisk
domstol. Zana fick i mitten på
1990-talet Europaparlamentets
Sakharovpris för mänskliga
rättigheter. Hon har tidigare
suttit fängslad under en lång
period för en dom som sedan
upphävdes, rapporterar BBC.
Hon anklagas för att ha spridit 
propaganda för PKK.

När Thailands konstitutions-
domstol beslutade att upplösa
landets regering efter ankla-
gelser om valfusk så bevisade
man vilken makt organet besit-
ter. Men kritiker ifrågasätter
både domen och domstolen.

I tisdags i förra veckan bedömde
de nio domarna i domstolen att
partiet PPP och två mindre koali-
tionspartier inom regeringen
genom en handfull partifunktionä-
rer gjort sig skyldiga till politiska
brott i samband med valet i
december förra året.

Domen innebar att de tre parti-
erna upplöstes samt att samman-
lagt 109 politiker förbjuds att
engagera sig inom politiken de
kommande fem åren. Resultatet
blev att regeringen föll samman.

Straffet innebär att ett stort
antal människor berövas sina med-
borgerliga rättigheter genom en
form av kollektiv bestraffning. Det
ligger i linje med den konstitution
som under förra året skrevs av den
kommitté som hade tillsatts av den
dåvarande militärregimen som tog
makten i landet i september 2006.

Att jurister fått en sådan makt
anses av en del bedömare vara en
viktig utveckling för att kunna
rädda den bräckliga demokratin i
landet. Andra ifrågasätter dock om
den hårda domen verkligen före-
gicks av en ordentlig juridisk
utredning.

JURISTPROFESSORN Prasit Pivavat-
napanich är särskilt kritisk till att
domen avkunnades så snabbt av
den eniga domstolen.

– Domstolen började redovisa
sina domar inom en timme efter
att förhandlingarna hade avslutats.
Jag har aldrig sett något liknande
någonstans i världen, säger Prasit,
som är verksam vid Thammasat-
universitetet i Bangkok.

Det numera förbjudna PPP
beskriver domen som en ”juridisk
kupp”.

Detta var andra gången som
konstitutionsdomstolen agerade

hårt mot PPP efter att partiet vann
valet för ett år sedan. Nyligen fäll-
des den dåvarande partiledaren
och premiärministern Samak Sun-
daravej för att ha tagit emot betal-
ning i samband med att han agerat
kock i ett tv-program.

MÄNNISKORÄTTSGRUPPER är kritiska
till den lag som gör det möjligt för
konstitutionsdomstolen att upplö-
sa partier med hänvisning till att
enskilda politiker gjort sig skyldiga
till felaktigheter.

Pokpong Lawansiri, vid den
regionala organisationen Asian
Forum for Human Rights, menar
att en lag som möjliggör sådana
domar är ”odemokratisk”.

– Att störta en konstitutionellt
framvald regering kan bara betyda
början på problem, säger Pokpong
Lawansiri. 
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Thailand: Kritik mot domstol

Svenska män står för uppemot
5000 sexköp av barn utom-
lands varje år. Det menar Ecpat
som deltog i den konferens om
barnsexhandel som nyligen
hölls i Rio De Janeiro i Brasilien.

Den brasilianska regeringen hade
bjudit in organisationer och poli-
tiker från 125 länder. En fråga
som diskuterades var barnsextu-
rismen. Den internationella orga-
nisationen Ecpat som arbetar mot
alla former av kommersiell sexuell
exploatering av barn anser att
Sverige måste bli bättre på att
åtala svenska medborgare som
begår övergrepp på barn utom-
lands. 

– Efterfrågan på barn för sexu-

ella syften måste stävjas. Det är
tyvärr ett väldigt eftersatt problem
i Sverige eftersom det sker utom-
lands och offren blir osynliga.
Åklagare tycker att det blir krång-
ligt att utreda och det saknas en
politisk vilja. Dessutom finns det
en föreställning om att just sven-
ska män inte förgriper sig på barn,
en föreställning som lever kvar
eftersom det saknas systematisk
kunskap på området, säger David
Lagerlöf från Ecpat.

DET ÄR JURIDISKT möjligt att åtala
och döma svenskar i Sverige för
brott begångna utomlands, men
nästan ingen svensk har dömts för
barnsexhandel i annat land. En
rapport som tagits fram av Juridis-

ka Institutionen vid Stockholms
Universitet visar att åklagarna
regelmässigt lägger ner sådana
ärenden även om information
finns om offer eller förövare. I
flera av fallen vet den misstänkte
inte ens om att han varit miss-
tänkt.

ECPAT MENAR att det finns sätt att
lagföra svenskar för den här typen
av brott och lyfter fram USA som
ett gott exempel. De har genom
att samarbeta med polis och lokala
organisationer i länder dit deras
medborgare reser för att begå
övergrepp lyckats fälla gärnings-
männen. 
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Få svenskar fälls 
för barnsexhandel

� Konstitutionsdomstolens stora
befogenheter hänger samman med
en händelse i april 2006. Då krävde
kung Bhumibol Adulyadej, som är
högt vördad i landet, att domstolarna
skulle agera för att få ordning på den
röriga politiska situationen.

� Kungens uppmaning kom efter
flera månader av protester, då tiotu-
sentals människor gått ut på Bang-
koks gator för att protestera mot den
dåvarande premiärministern Thaksin
Shinawatras regering, som bland
annat anklagades för korruption.
Regeringen avsattes senare genom en
militärkupp.

Skulle ge ordningFakta

En antiregeringsdemonstrant håller upp ett plakat med det 
thailändska kungaparet under ett protestmöte i Bangkok.

”Synen av judar som skjuter på 
oskyldiga palestinier kan bara kallas
pogrom. Jag skäms över att judar kan
göra något sådant.” 
Israels avgående premiärminister Ehud Olmert valde det laddade ordet för att beskri-
va de attacker som extrema bosättare i Hebron på Västbanken riktat mot palestinier i
samband med att bosättarna själva har vräkts från ett hus i staden. 

Minst 77 flygningar ställdes 
in under aktionen.
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