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i Baskien

Uppemot 120000 människor
demonstrerade i lördags i
Irlands huvudstad Dublin mot
regeringens hantering av den
ekonomiska krisen. Särskilt
missnöje riktades mot en ny
så kallad ”pensionsskatt”. 

– Det här är inte en pensionsbe-
skattning, det är en lönesänkning,
sade Dennis Walsh, ordförande
för the Civil Public and Services
Union, som representerar lågav-
lönade offentliganställda till den
irländska tidningen the Irish
Times.

DEN NYA ”pensionsskatten” inne-
bär att 350 000 offentliganställda
ska betala en avgift på mellan tre
och tio procent av sin inkomst
och ska börja gälla från och med i
mars i år. Enligt beräkningar från
fackföreningen Impact riskerar
offentliganställda låg- och medel-
inkomsttagare att förlora mellan
17 000 och 30 000 kronor om
året.

Demonstrationen, som organi-
serades av den irländska motsva-
righeten till LO, Irish Congress
of Trade Unions, ICTU, krävde
ett stopp mot ”pensionsskatten”
och en ”rättvis hantering av kri-
sen” från den irländska regering-
en. Bara timmar innan demon-
strationen genomfördes uppre-
pade dock regeringen i ett utta-

lande att åtgärden är nödvändig
för att hantera sjunkande statliga
inkomster.

IRLAND DRABBADEShårt av den
ekonomiska krisen redan under
förra årets första hälft och i sep-
tember förra året stod det klart
att landet gått in i recession.
Arbetslösheten på Irland är den
högsta sedan 1998 och för janua-
ri månad uppmättes den högsta
arbetslöshetssiffran sedan statis-
tik började föras 1967, rapporte-
rar BBC.

Vreden är stor och ICTU säger
att nya demonstrationer ska arran-
geras runt om i landet. Nyligen
genomfördes också stora demon-
strationer till stöd för arbetare på
Waterford Crystal som i januari
inledde en ockupation av sin fabrik
för att förhindra en nedläggning
(se Arbetaren 8/2009). Flera hun-
dra av dessa arbetare deltog i lör-
dags i demonstrationen i Dublin
som samlade folk från hela Irland,
från såväl offentlig som privat sek-
tor. Arbetarna från Waterford
Crystal gick bakom en banderoll
med texten: ”Förenade arbetare
kan aldrig besegras” och möttes av
stort jubel, skriver den irländska
anarkistgruppen Workers  Solida-
rity Movement, WSM, på sin
hemsida. 
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Massprotester 
skakar Irland

överenskommelser som dock inte
är juridiskt bindande. Bland försla-
gen till beslut finns krav på att
kraftigt öka de globala insatserna
kring både hivprevention och
läkarvård för de drabbade, att min-
ska bördan på kvinnor genom en
utbyggd offentlig vård samt att
försöka få män att deltaga mer i
omsorgen för aidssjuka familje-
medlemmar. På ett mer generellt
plan föreslås åtgärder för avskaf-
fandet av stereotypa könsroller på
alla samhällsnivåer. 

DE SENASTE ÅREN har det i kvinno-
kommissionen funnits en tendens
till att vilja försvaga tidigare över-
enskommelser kring framför allt
sexuella och reproduktiva rättighe-
ter. Förra årets konferens var också
första gången som EU-länderna
inte hade en gemensam hållning på
området, sedan abortkritiska stater
brutit sig ur ett tidigare konsensus.  

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

� Kvinnokommissionen bildades
1946 och hör till det Ekonomiska och
sociala rådet inom FN. 

� Dess uppgift är att främja jäm-
ställdhet och förbättra kvinnors vill-
kor på det politiska, ekonomiska, civi-
la och sociala området. Den har
huvudansvaret för att följa upp efter-
levnaden av den handlingsplan för
kvinnors rättigheter som antogs vid
FN:s kvinnokonferens i Peking 1995.

Finns sedan 1946Fakta

i fokus 

Amnesty kräver vapenembargo

AMNESTY INTERNATIONAL kräver i en ny rapport att FN inför vapen-
embargo mot Israel, Hamas och andra väpnade palestinska grupper.
I rapporten visar Amnesty hur Israel använt sig av amerikanska
vapen i kriget i Gaza. Organisationen menar att USA har ett sär-
skilt ansvar då landet har förbundit sig att ge Israel militärt bistånd
värt 30 miljarder dollar till och med år 2017.

– Israeliska styrkor använde sig av vit fosfor och andra vapen
som de fått av USA för att begå allvarliga brott mot internationell
humanitär rätt, däribland krigsförbrytelser, säger Donatella Rovera
som ledde utredningen på Amnestys hemsida. 

– Obama-administrationen bör genast häva det militära bistån-
det till Israel, säger Malcolm Smart, Amnestys Mellanösternchef.

Gaza-journalist kan bli utslängd
DEN FLERFALDIGT PRISBELÖNTE journalisten Mohammed Omer från
Gaza fick i förra veckan besked om att de holländska myndighe-
terna avslagit hans begäran om uppehållstillstånd. Omer är i
Nederländerna sedan en tid för att genomgå omfattande medicinsk
behandling. Detta då han ådrog sig allvarliga skador efter att israe-
lisk gräns- och säkerhetspersonal i somras utsatte honom för en
mycket våldsam behandling. 

Omer misshandlades i samband med att han återvände från en
Europaresa under vilken han tagit emot Martha Gellhorn-priset
och föreläst i flera nationella parlament. I förra veckan besökte han
Sverige för att ta emot ett pris från Reportrar utan gränser. Han
hade då just fått beskedet att han inte kommer att få stanna kvar i
Nederländerna efter den 18 april, och därmed kanske inte hinner
avsluta sin medicinska behandling där.

– Jag är ledsen över beskedet och hoppas att den holländska
regeringen kommer att ändra sitt beslut, sade Omer som vid flera
tillfällen medverkat i Arbetaren.

Det holländska justitiedepartementet vill inte kommentera det
enskilda fallet. Dock säger departementets talesperson Karen Tem-
menk att Omer kan söka på andra grunder eller ansöka om förlängt
visum, och att det inte är uteslutet att det skulle beviljas.

– Det är många vägar öppna än, säger hon till Arbetaren.
BELLA FRANK

Västkonsumtion
ökar Kinautsläpp
KINA ANKLAGAS OFTA av bland
andra Sverige för att driva på
ökningen av koldioxidutsläpp.
Nu visar ny forskning att hälften
av den utsläppsökning som Kina
stått för under de senaste åren
beror på produktion av varor
som exporteras till USA och
Europa. Enligt en ny rapport
från Centre for International
Climate and Environmental
Research i Oslo är 9 procent av
Kinas utsläpp resultatet av pro-
duktion av varor som konsume-
ras i USA och 6 procent för
varor som konsumeras i Europa.

– Vi har helt enkelt outsour-
cat vår produktion, kommente-

rar Dieter Helm, ekonomipro-
fessor vid Oxford University till
The Guardian.

Brittisk polis
kravallvarnar
BRITTISK POLIS VARNAR för att
protestyttringar under våren
och sommaren kan komma att
leda till stora kravaller i samma
omfattning som de som skakade
landet under 1980-talet.

Kommissarie David Harts-
horn menar att banker som
trots att de tagit emot stora
summor skattepengar i statliga
räddningsaktioner fortsätter
betala ut bonusar till sin led-
ning särskilt är i farozonen,
rapporterar The Guardian.

Mohammed Omer misshandlades av israelisk säkerhetspersonal.

nent eld upphör. Regeringen
inledde en fredsprocess och en dia-
log med ETA. Men fredsprocessen
saboterades från två håll. Dels från
den mer hårdföra delen inom ETA
som ville fortsätta den väpnade
kampen med attentat och mord på
politiker, dels från högerpartiet
Partido Popular, PP, som gick ut i
demonstrationer mot dialogen. PP
menade att man inte kan föra dia-
log med terrorister, trots att partiet
gjort just det några år tidigare.

När ETA den 30 december
samma år sprängde en bilbomb på
flygplatsen i Madrid och dödade två
ecuadorianer betydde det fredspro-
cessens slut. Därefter har ETA:s
högsta ledning gripits gång på
gång. Men även om ETA är försva-
gat finns det fortfarande komman-
don med kapacitet för enskilda
attentat. Något som har visats
under valrörelsens olika attentat
mot framför allt nationalistpartiet
PNV och socialistpartiet PSE.
Senast i måndags morse sprängde
ETA PSE:s lokaler i Lazkao i Bas-

kien, och för två veckor sedan
sprängde gruppen en bilbomb i
Madrid. 

DEN BASKISKA politiken mäts enligt
två politiska skalor, dels den tradi-
tionella vänster-högerskalan, dels
den nationalistiska respektive den
icke-nationalistiska skalan. Den
sittande baskiska regeringen består
av två nationalistiska partier, PNV
och EA, samt det icke-nationalis-
tiska Förenade vänstern. Mot
dessa står det icke-nationalistiska
socialistpartiet, PSE, och höger-
partiet PP, och även EHAK satt i
regionalparlamentet innan det för-
bjöds förra året. Dessutom har
Aralar ett mandat. Det partiet är
en utbrytning från ETA:s politiska
gren Batasuna. Aralar driver i
princip samma krav som Batasuna
men har tagit avstånd från ETA
och den väpnade kampen.

Opinionsundersökningar visar
en jämn kamp mellan de baskiska
regeringspartierna och oppositio-
nen. Skulle socialister och PP

vinna är blocken ändå inte självkla-
ra. Många socialister vill inte sam-
arbeta med PP utan skulle hellre
bilda regering med PNV. 

PP är inte så starkt i Baskien
som på andra håll i Spanien och nu
skakas dessutom partiet av en
skandal där PP:s egna medlemmar
spionerat på andra medlemmar i
samma parti, och även av en stor
korruptionsskandal. Det kan
komma att inverka på viljan att
rösta på partiet. Enligt opinions-
mätningar går PP tydligt nedåt,
medan PSE och det lilla Aralar går
framåt.

PÅ SÖNDAG går även Galicien till val.
PP har ett starkt fäste i Galicien,
men i förra valet förlorade partiet
sin absoluta majoritet och Galicien
har sedan dess styrts av en koalition
av vänsternationalistblocket BNG
och socialistpartiet PSdeG. I opi-
nionsundersökningarna inför årets
val väger blocken jämnt.
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