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Nederländernas invandrings-
politik diskriminerar marock-
aner och turkar. Det säger
människorättsorganisationen
Human Rights Watch, HRW, i
rapporten Diskriminering i
integrationens namn, som
utkom nyligen. 

Det är framför allt ett så kallat
integrationstest som krävs av
vissa utländska medborgare för
att de ska kunna ansöka om
uppehållstillstånd med anhörig-
invandring som grund som kri-
tiseras. Testet ska göras i hem-
landet på en nederländsk
ambassad och utan godkänt
resultat behandlas inte ansökan
om anhöriginvandring. Testen
görs per telefon med en dator
och kostar 350 euro att göra.
För att få godkänt måste
sökande ha grundläggande kun-
skaper i holländska och om det
nederländska samhället. HRW

anser att testet som infördes
2006 är diskriminerande efter-
som det bara är människor från
vissa länder som måste göra det.
EU-länderna, Australien, USA,
Sydkorea, Japan och Kanada
med flera är undantagna. I prak-
tiken, menar HRW, är testet
riktat mot två av landets största
invandrargrupper, marockaner
och turkar. 

HRW ANSER att testet inte bara
syftar till att underlätta integra-
tion, utan också till att få ner
invandringen från dessa länder.
Antalet ansökningar om an-
höriginvandring från Turkiet
och Marocko har också sjunkit
kraftigt sedan testet infördes
med 39 respektive 44 procent.
Däremot har 90 procent av dem
som gjort testet klarat det, vilket
föranlett en ändring – sedan i
mars i år krävs högre resultat på
språktestet.

Under 1990-talet antog
invandringsdebatten i Neder-
länderna en allt mer negativ ton
och högljudda attacker mot det
multikulturella samhället blev
vanliga. I det klimatet väcktes
frågan om minskad invandring
och en integrationspolitik som
skulle ställa fler krav på invand-
rare. Enligt HRW har den
nuvarande regeringen, som
kom till makten förra året, haft
större fokus på fattigdomsbe-
kämpning i integrationsfrå-
gorna än tidigare. Men rege-
ringen försvarar ändå testet som
HRW nu vill få bort.

HRW skriver i sin rapport att
testet blivit modell för en negativ
trend, då andra EU-länder som
Frankrike, Storbritannien, Dan-
mark och Tyskland har infört
liknande lagar. 

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se

ett dråpslag för Farc

Nederländerna får 
kritik för diskriminering

bland annat ledare i tidningen
Washington Post krävt att Vene-
zuela nu sätts upp på listan över
länder som stödjer terrorism.
Venezuelas president Hugo Chá-
vez har energiskt tillbakavisat
anklagelserna och ser dem som en
del av en destabiliseringskampanj
mot hans regering.

Gregoy Wilpert, redaktör för
webbtidningen Venezuelana-
lysis.com, pekar på flera interna-
tionella experter som menar att
Interpol saknar grund för sina för-
säkringar, och till och med att
deras officiella uttalande saknar
stöd i deras egen rapport. Det är
omöjligt att säga att inte doku-
ment manipulerats under den tid
datorerna befann sig i händerna på
den colombianska säkerhets-
tjänsten, menar Wilpert. 

BÅDE MARULANDAS DÖD och de
påstådda avslöjandena i de tre
datorerna har utnyttjats till sitt
maximala propagandavärde av
regeringen Álvaro Uribe i Colom-
bia. Han behöver det – på hans
hemmaplan har ”parapolitik-
skandalen” (se Arbetaren nr
8/2007) fortsatt att växa och kan
snart komma att skicka sin egen
bror i fängelse, och för ett tag
sedan avslöjades det att han mutat
sig till röster i parlamentet för den
grundlagsändring som möjlig-
gjorde att han blev omvald.

utrikes@arbetaren.se

  valrörelse

Farc blev under Manuel Marulandas ledning en av de mest välorganiserade gerillarörelserna. Hans död har lett till spekulationer om organisa-
tionens splittrande. Bilden, från 2001, visar Marulanda strax innan en fredsförhandling med Colombias dåvarande president Andres Pastrana.

Manduh Thaci, ledare för
PDSH, albanernas demokratiska
parti, som ingått i Gruevskis rege-
ringskoalition, sade i ett valtal att
”albanerna är med Nato och
USA”:

– Vi ser ingen annan framtid än
i alliansen. Antingen går Makedo-
nien med i Nato eller så kommer
landet att upphöra att existera.

Iso Rusi, ordförande för Hel-
singforskommittén i Makedonien,
menade enligt nättidningen Bal-
kan Insight att uttalandet var ett
angrepp på landets författning och
ansåg att åklagarmyndigheten
borde ta sig an fallet.

VÅLDET I DEN HÄR valrörelsen är
nästan uteslutande inomalbanskt
våld. PDSH har beskyllts för gra-
nat- och skottattacker mot BDI-
byggnader och ett påstått mord-
försök på Ali Ahmeti, BDI:s
ledare. Ahmeti, som är född i väs-
tra Makedonien, gick i exil i
Schweiz 1986 och deltog 1996 i
grundandet av UÇK, Kosovas
befrielsearmé. 2001 ledde han ett

väpnat uppror i Makedonien, som
förde landet till randen av ett full-
skaligt inbördeskrig. I augusti
2001 undertecknades Ohridavta-
let, som skulle stärka albanernas
rättigheter, gerillan upplöstes och
Ahmeti bildade BDI och blev
invald i parlamentet.

OAVSETT VALUTGÅNGEN på söndag så
är förhållandet till Grekland en
avgörande faktor för Makedoniens
framtid. I april stoppade Grekland
Makedoniens ansökan om med-
lemskap i Nato och i höst kan gre-
kerna bromsa de makedonska EU-
förhoppningarna. I helgen utbröt
ett nytt gräl och den grekiska utri-
kesministern Dora Bakoyiannis
anklagade sin norra granne för
”obsolet och farlig expansionism”.
Anledningen var att den makedon-
ske ärkebiskopen Stefan vid ett
besök i Vatikanen hade sagt att det
slaviska helgonet S:t Cyrils arbete
glöms bort i hans födelsestad
Thessaloniki.
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