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COLOMBO. Den lankesiska
armén har meddelat att de
intagit de tamilska tigrarnas
sista fäste, kuststaden Mulla-
itivu i nordöstra Sri Lanka.
Samtidigt jämför hjälparbetare
tillståndet för de mer än
250000 civila som befinner sig
mitt i striderna med situatio-
nen för civila i Gaza.  

– Vi har nu ett stort antal männis-
kor koncentrerade på ett litet
område och vi är mycket oroliga
för deras säkerhet. De är nära stri-
derna och har dålig tillgång till
sjukvård och skydd liksom till bra
vatten och sanitära anläggningar,
sade Philippe Duamelle från FN:s
barnfond UNICEF till IPS.

Peter Balleis från the Jesuit
Relief Service, ett av de få organ
som har tillgång till det av de
Tamilska befrielsetigrarna, LTTE,
dominerade Vannaområdet, be-
skriver situationen som ett andra
Gaza: 

– Omkring 300 000 människor
har tvingats ifrån sina hem och bor
i läger som kontrolleras av LTTE.

De är fångade i ett område som
inte är större än 50 kvadratkilome-
ter, av samma storlek som Gaza-
remsan, säger Balleis. 

John Holmes, FN:s undergene-
ralsekreterare och chef för FN:s
humanitära insatser, har i ett utta-
lande uppmanat LTTE att ge civi-
la möjlighet att ta sig därifrån: 

– I enlighet med internationell
humanitär rätt kräver FN att LTTE
tillåter civila att fritt ta sig till de
områden där de känner sig mest
säkra och att regeringen tar emot
dessa människor i enlighet med
internationellt erkända principer.

Tiotusentals civila har flytt stri-
derna sedan början av 2008. Enligt
FN är åtminstone 230 000 civila
kvar i områdena öst och norr om
striderna.

Trots den lankesiska arméns
segrar lär konflikten inte ta slut
menar Paikiasothy Saravanamut-
tu, chef för Centre for Policy
Alternatives, CPA, en tankesmedja
med bas i huvudstaden Colombo:

– Ett lågintensivt uppror kan
pågå i evigheter om det inte nås en
förhandlingslösning med LTTE.
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Civila fångade mitt i
striderna på Sri Lanka

Wilders åtalas för hets
DEN NEDERLÄNDSKE politikern Geert Wilders kommer att åtalas för
att pröva om flera av hans uttalanden om islam utgör brott mot lan-
dets hetslagstiftning. Det beslutade en appellationsdomstol i
Amsterdam i förra veckan. Wilders är parlamentsledamot och
ledare för det högerpopulistiska Frihetspartiet. Hans film Fitna kri-
tiserades förra året av FN:s generalsekretare Ban Ki-moon för att
vara antiislamsk. Organisationen Art.1 i Rotterdam i Nederlän-
derna som jobbar mot diskriminering välkomnar domstolens beslut:

– Lagstiftningen är klar över vad som utgör hets till hat och hets
till diskriminering, så beslutet är bra, säger Dick Houtzager från
Art.1, till Arbetaren.

Fallet har drivits av flera olika grupper och gäller flera olika
anklagelser gällande ett tjugotal uttalanden från Wilders. Ett av
uttalandena handlar om att Wilders jämställt islam med nazism.
Domstolens beslut tar också specifikt upp ett uttalande där Wilders
sagt att koranen är värre än Hitlers Mein Kampf som särskilt allvar-
ligt och menade att hans ensidiga generaliseringar kan utgöra brott
mot landets hetslagstiftning. Wilders har hävdat att detta är ett slag
mot yttrandefriheten. Dick Houtzager håller dock inte med:

– Det här handlar inte om yttrandefrihet utan om att Wilders
måste ta ansvar för sina uttalanden. Det är en typisk reaktion från
Wilders att säga att det handlar om yttrandefrihet och undvika att
kommentera själva sakfrågan.

Mitchell i Mellanöstern
GEORGE MITCHELL, som i förra veckan utsågs till USA:s sändebud till
Mellanöstern av Barack Obama, reste i måndags till Egypten för att
inleda en veckolång vistelse i området. Mitchell var med och job-
bade fram Långfredagsavtalet på Nordirland under 1990-talet.
Under hans överinseende utformades då en process där krav på
väpnade gruppers avväpning gick hand i hand med inkluderande
fredsförhandlingar, det vill säga även grupper som tidigare uteslutits
från förhandlingar som IRA:s politiska gren Sinn Féin bjöds in.
Detta, hans omvittnade tålamod och optimism, liksom det faktum
att han redan har god kännedom om konflikten i Mellanöstern,
anses tala för att han ska nå resultat i sitt nya uppdrag.

Studentockupationer mot Israel
BRITTISKA STUDENTER HAR runt om i landet ockuperat universitet i
protest mot Israel efter kriget i Gaza. På universitet i Cambridge
inledde ett hundratal studenter i fredags en ockupation av flera
föreläsningssalar och det gemensamma utrymmet av den juridiska
institutionen. Sammanlagt har det genomförts ockupationer på 17
brittiska universitet, bland annat på Oxfords universitet och Lon-
don School of Economics. Krav har ställts på att universiteten ska
utfärda fördömanden av Israels offensiv mot Gaza som krävde mer
än 1 300 dödsoffer. På King’s College London har studenterna
krävt att den israeliska presidenten Shimon Peres hedersdoktorat
ska dras in, skriver The Guardian.

� Liberation Tigers of Tamil
Eelam, LTTE, vill bilda en oberoende
tamilsk stat och har fört väpnad
kamp i 25 års tid. I konflikten har
minst 70 000 personer dödats. 

� LTTE är terrorstämplade av
bland annat USA och EU. 

� Amnesty International har kriti-
serat både LTTE och regeringsarmén
för att hindra människor från att fly

från området och sade i augusti
förra året att: ”Båda sidor i den här
långa konflikten har igen visat att
de kommer att riskera livet på tusen-
tals vanliga människor i sin strävan
för att uppnå sina militära mål.”

� En vapenvila tog slut för ett år
sedan efter att båda parter beskyllt
varandra för att ha brutit mot den.

Källor: Amnesty och BBC

De Tamilska befrielsetigrarnaFakta

panja offentligt eller visa sitt
ansikte på valaffischer – av rädsla
för hot och trakasserier.

HAMDIYA AL-HUSSIENI från den ira-
kiska valkommittén säger till
Reuters India att detta konkret
försämrar deras möjligheter att
göra sig gällande i den politiska
konkurrensen. Men hindren för
ett jämställt politiskt deltagande

har ökat även på ett formellt
plan, rapporterar New York
Times. Detta efter att bestäm-
melserna kring valsystemet har
visat sig ge svagare garantier för
kvinnlig representation än inför
valet 2005, då det fanns ett utta-
lat krav att 25 procent av de val-
bara platserna måste gå till
kvinnor. 

Partierna måste fortfarande ge

en tredjedel av sina mandat till
kvinnor, men de som bara får en
eller två platser kan välja att ge
dem till manliga kandidater. I pro-
vinser där många småpartier delar
makten kan kvinnornas närvaro i
de politiska församlingarna där-
med bli väldigt begränsad. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Lankeser i Colombo jublar över arméns framgångar. För de civila i stridsområdet är situationen kritisk.
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”Vi har en möjlighet att nu gå tillbaka
till ritbordet och rekonstruera det
globala ekonomiska systemet till ett
som inte baseras på girighet utan på
solidaritet och rättvisa”
Aye Aye Win från organisationen Dignity International om nödvändigheten att for-
mulera alternativ till kapitalismen i den ekonomiska krisens spår inför World Social
Forum som inleddes i Belém i norra Brasilien i tisdags. 

Flera salar på universitetet i Cambridge ockuperades i fredags. 
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