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Den globala aidsepidemins
konsekvenser för kvinnor 
står i centrum när FN:s kvinno-
kommisson, i skuggan av
finanskrisen, inleder sitt 
årliga möte nästa vecka.  

På måndag inleder FN:s kvinno-
kommission sin 53:e årliga konfe-
rens i New York, där deltagarlän-
derna ska försöka flytta fram posi-
tionerna för kvinnors rättigheter

och befästa den handlingsplan som
antogs vid kvinnokonferensen i
Peking 1995.

– Det är en fantastisk chans för
representanter från det civila sam-
hället att träffas och dessutom
utöva påtryckningar på regeringar,
säger Mehri Afsahi, som är en av
deltagarna och före detta ordfö-
rande för UNIFEM Sverige. 

Årets konferens kommer bland
annat att ta upp ett genusperspek-
tiv på finanskrisen samt en upp-
följning kring kvinnors deltagande
i beslutsprocesser. Huvudtemat
berör dock den ojämlika fördel-
ningen av obetalt omsorgsarbete i
spåren av hiv och aids. 

ENLIGT EN RAPPORT från 2008 om
den globala aidsepidemin, utgiven
av FN-organet UNAIDS, har
kvinnors andel av de som lever
med hiv legat stabil de senaste tio

åren. Totalt sett utgör kvinnor
hälften av alla smittade, även om
andelen har ökat i flera regioner. I
Afrika söder om Sahara står
kvinnor för 60 procent av dem
som drabbas av infektionen. 

– Kvinnors särskilda utsatthet

när det gäller hiv och aids handlar
inte främst om antalet smittade
utan om sociala och ekonomiska
konsekvenser, säger Jukka Ami-
noff, tillförordnad verksamhets-
chef på organisationen Noaks Ark.  

Aminoff framhåller behovet av

nya typer av preventivmedel för
att hindra en fortsatt spridning av
hivviruset. 

– I många delar av världen är
sexualiteten väldigt starkt kopplad
till reproduktion och en viktig
åtgärd vore därför att rent tekniskt

ta fram preventivmedel som för-
hindrar överföring av smitta, men
inte graviditet. 

Huvudtemat kommer att bli
föremål för förhandlingar mellan
de deltagande staterna, vilket
sedan resulterar i gemensamma

VIGO. När Baskien på söndag
går till regionalval kommer
inget parti med kopplingar till
den väpnade gruppen ETA att
finnas som valalternativ. Detta
då flera partier som ansetts ha
kopplingar till ETA förbjudits.
Den nationalistiska vänstern
uppmanar nu till blankröst-
ning. Valkampanjen har också
kantats av flera ETA-attentat.

Det är första gången som ETA
inte kommer att ha någon politisk
gren som ställer upp till val. Det
lämnar mellan 10 och 15 procent
av väljarna utan något alternativ
att rösta på. Den nationalistiska
vänstern har tryckt upp egna ogil-
tiga valsedlar som i protest kom-
mer att delas ut som blankröster.  

Sedan en lag infördes 2002, par-
tilagen, som bland annat innehåller
kravet att alla partier ska fördöma
ETA:s attentat, har ett stort antal
partier som stått ETA nära förbju-
dits. ETA:s traditionella politiska
gren Herri Batasuna och Batasuna

förbjöds för flera år sedan. Däref-
ter har ett otal partibildningar i
Batasunas efterföljd följt samma
öde: Euskal Herritarok, AuB, nu
även EHAK och ANV som båda
förbjöds i september förra året. 

INFÖR VALET på söndag skulle därför
två andra partier ställa upp. Ett av
dessa var Demokrati 3 miljoner,
D3M, där tre miljoner syftar på
antalet invånare i det som ETA
och Batasuna räknar som Baskien
– de baskiska provinserna, regio-
nen Navarra och de baskiska pro-
vinserna i Frankrike. Det andra var
Askatasuna. Partierna hade dock
knappt hunnit anmäla sig förrän
processen att förbjuda dem star-
tade. Högsta domstolen förbjöd de
båda partierna, och konstitutions-
domstolen fastställde beslutet i
förra veckan. Båda partierna
ansågs vara arvtagare till Batasuna
och kopplade till ETA.

ETA har haft stora problem de
senaste åren. Den 22 mars 2006
utlyste organisationen ett perma-

ETA-attentat inför val 

Inget parti kopplat till ETA kommer att kunna delta i söndagens val i Baskien.

Redaktör: Bella Frank, 08-522 456 66, utrikes@arbetaren.se

Den ojämlika fördelningen av obetalt omsorgsarbete i spåren av hiv och aids är huvudtemat för FN:s kvinnokommittés årliga möte. 
Bilden är från en protest i samband med en aidskonferens förra året.
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FN-konferens sätter kvinnors utsatthet
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