
Tusentals aktivister blockerade
i måndags Capitol Hills kol-
kraftverk i Washington i USA i
vad som beskrivs som landets
hittills största civila olydnads-
aktion i klimatfrågan.

Den unga amerikanska klimat-
rörelsen fortsätter att växa och får
allt mer inflytande i politiken.
Redan innan måndagens protest ägt
rum hade Demokraterna begärt att
kolet i det kraftverk, som bland

annat värmer den amerikanska
senaten och representanthuset, ska
fasas ut inom ett år. Visserligen till
naturgas, men för klimatrörelsen är
det åtminstone en delvinst.

Inför aktionen i måndags hade

NICOSIA. En man har gripits av
grekisk polis anklagad för att
ha deltagit i mordförsök på
den fackliga ledaren Konstanti-
na Kouneva, ordförande för
Förbundet för städare och
hemarbetare i Aten. 

Det var dagen före julafton som
två män väntade utanför Konstan-
tina Kounevas hem i Aten när hon
slutade jobbet för dagen. En av
dem stoppade henne. Den andra
kastade frätande syra i ansiktet på
henne som rann ned i strupen och
över ena axeln.

Nu har en 48-årig man från
Albanien alltså gripits av polisen.
Han anklagas för att ha deltagit i
mordförsöket på Konstatina Kou-
neva och tros vara den som stop-
pade henne för att den andre man-
nen skulle kunna kasta syran på
henne. 

Enligt polisen har 48-åringen
tidigare hotat Konstantina Kou-
neva. Dagen efter attacken ringde
han till hennes hem för att få veta
hur hon mådde. Mannen har själv
sagt att de är arbetskamrater och
att de jobbat tillsammans i fack-
föreningen. Konstantina Kouneva
är inte i sådant tillstånd att hon
kan identifiera mannen. Hon lig-
ger fortfarande på sjukhus med
svåra skador. Läkarna har lyckats
rädda ett öga, men hon har förlo-

rat det andra och dessutom talför-
mågan. Hon har dock enligt upp-
gift uppgett att hon inte känner
någon sådan person.

Konstantina Kouneva, som
beskrivits som militant syndikalist
och aktiv feminist, är den stridbara
ordföranden för städfacket i Aten.
Samma vecka som attacken
genomfördes hade hon haft en
strid med sina chefer i företaget
Oikomet, då hon krävde att hon
och hennes kolleger skulle få full
julbonus. De hade tidigare tvingats
underteckna ett papper som sade
att de bara hade mottagit halva
lönen, vilket skulle minska bonu-
sen med lika mycket. 

I GREKLAND ÄR det brukligt att lön-
tagare får en extra lön till jul. Kon-
stantina Kouneva hade tidigare
blivit hotad för sin kamp för dräg-
liga arbetsförhållanden för stä-
darna. Hennes mamma som arbe-
tat för samma företag hade nyligen
blivit uppsagd och hon själv hade
blivit förflyttad till ett sämre jobb.
Men hon hade inte låtit sig skräm-
mas trots sin utsatta situation. 

Konstantina Kouneva är 44 år
gammal och kommer ursprungli-
gen från Bulgarien, men har nume-
ra grekiskt medborgarskap. Hon
har arbetat som städare i Grekland
de senaste sju åren, där hon bor
med sin mamma och sin minderå-

rige hjärtsjuke son Emmanuel.
Oikomet är ett städföretag

med verksamhet över hela Grek-
land. Det ägs av Nikitas Oikono-
makis, som är medlem i Pasok,
Greklands socialdemokratiska
parti. Officiellt har företaget 800
anställda. Men de som arbetar där
påstår att antalet är minst dubbelt
så stort.

ENLIGT EN solidaritetskommitté som
bildats för att stödja Konstantina
Kouneva tvingas de anställda att
signera blanka kontrakt. De får
heller aldrig någon kopia av
kontraktet. De arbetar sex timmar
om dagen men får bara betalt för
4,5, eftersom de då på pappret
arbetar mindre än 30 timmar i
veckan. Det betyder samtidigt att
de har färre rättigheter

De anställda består till övervä-
gande delen av immigranter, både
män och kvinnor, som har så kallat
grönt kort vilket ger dem rätt att
arbeta mellan ett och fem år i lan-
det. De flesta får bara stanna i ett
år och kan därför inte kräva att få
ut sina sociala förmåner.

Oikomet har kontrakt med en
rad arbetsplatser både inom den
privata och offentliga sektorn. Dit
hör flera banker, tunnelbanan och
det statliga elverket samt järnvä-
gen mellan Aten och Pireus, ISAP.
Enligt städfacket har cheferna nära

Skolor för jordlösa stängs 
ALLA SKOLOR som tillhör den brasilianska jordlösa organisationen
MST ska stängas i den brasilianska delstaten Rio Grande do Sul
efter beslut från de lokala myndigheterna. Enligt uppgifter från
MST skulle skolorna, som sammanlagt har 200 000 elever, stängas
under tisdagen och gruppen vädjar nu om stöd. 

MST ser stängningen som ett led i en längre kampanj mot orga-
nisationen som bland annat har sitt ursprung i en konflikt med det
finsk-svenska transnationella företaget Stora enso som har starka
intressen i området. Stora enso har enligt ett upprop till stöd för
MST också nära kopplingar till delstatsguvernören Yeda Crusius
som redan under februari månad stängde sju av MST:s skolor. 

MST uppmanar till protester runt om i världen både den 9 mars
och i samband med Internationella dagen för bondekamp den 17
april. 

Hamas initierade samtal
NYA UPPGIFTER visar att Hamas under ett par års tid innan kriget i
Gaza inleddes försökte initiera hemliga och direkt förhandlingar
med dåvarande israeliska premiärministern Ehud Olmert. Den
israeliska fredsaktivisten Gershon Baskin kontaktades av Hamas
redan efter kidnappningen av en israelisk soldat sommaren 2006.
Försöken ska ha pågått ända fram till kort innan Israel inledde
bombningarna av Gaza den 27 december. Enligt uppgifter i den
brittiska tidningen The Observer var högt uppsatta personer i
Hamas ledning redo att diskutera flera frågor, dels kidnappningen,
dels möjligheten till en vapenvila under villkor att blockaden mot
Gaza hävdes. Olmert ska dock ha nekat omedelbart. 
Skälet till Hamas initiativ ska ha varit ett kraftigt missnöje med
Egypten som medlare kring försöken att få till stånd en vapenvila.

Nationalister tappade i Baskien
VALEN I DE spanska regionerna Baskien och Galicien blev litet av en
chock för  nationalistpartierna. I Baskien blev visserligen PNV
största parti och det vänsternationalistiska partiet Aralar, som tagit
avstånd från ETA:s våld, ökade från ett mandat till fyra, men det
socialistiska PSE ökade med hela åtta procent och gick från 18 till
24 mandat. Det innebär att rikspartierna PSE och Partido Popular,
PP, tillsammans med UPD, som är en utbrytning från PSE, får
absolut majoritet. Det är första gången sedan Francoregimen upp-
hörde som de regionala nationalistiska partierna inte kommer att
styra Baskien. I stället ser det ut som om de två partier som är
huvudfiender på riksplanet, socialister och PP, kommer att bilda
regering i Baskien. I Galicien återtog PP den absoluta majoritet
partiet förlorade vid förra valet.

Men ETA:s politiska grenar, som uppmanade till blankröstning,
menar att 100 000 blanka röster visar att en stor grupp väljare varit
utestängda från valet. 

RONNY STANSERT

Företag köper
afrikansk mark
BIOBRÄNSLEFÖRETAG KÖPER UPP

bördig jordbruksmark i Afrika.
Svenska etanolföretaget Sekab
är ett av dessa. 

Nu föreslår en ny FN-rap-
port att företagen regleras. I
en rapport som presenteras för
FN:s människorättsråd nästa
månad skriver FN:s ledande
livsmedelsrapportör Olivier

De Schutter om hur det inter-
nationella handelssystemet
inverkar på livsmedelssäker-
heten.

Han lyfter bland annat fram
att handelssystemet ofta
begränsar regeringars möjlighet
att ge ekonomiskt stöd till jord-
brukare medan det inte finns
några restriktioner alls för mul-
tinationella företag. 

Enligt rapporten bör även
företagen regleras.
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Robbie Reaves och Dominique Piccino var bland de tusentals människor som protesterade mot kolkraftverket.
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USA: Rekordstor klimataktion

Valmöte för den socialistiska kandidaten Patxi Lopez.
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