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Kvinnor
Enighet på Nordirland
ockuperade
storföretag
Internationella kvinnodagen
uppmärksammades runt om i
världen, bland annat i Brasilien där lantarbetarkvinnor
ockuperat flera storföretag.

Internationella kvinnodagen i
Brasilien blev i söndags startskottet för en kampanj som riktas mot storföretag i landet och
för lantarbetande kvinnors rättigheter. Kvinnorna vill inte
underordna sig ett kapitalistiskt
och patriarkalt samhällssystem
som koncentrerar makt och rikedomar till ett fåtal, enligt Lennart Kjörling, frilansjournalist
och aktivist i den brasilianska
solidaritetsrörelsen.
Som ett led i kampanjen
genomfördes under måndagen
fyra stora ockupationer runt om i
Brasilien. 800 kvinnor intog
under ett par timmar jordbruksministeriet i huvudstaden Brasilia och ställde krav på att regeringen genomför en jordreform i
stället för att sälja ut mark till
multinationella företag. Dessa
företag driver monokulturodling, vilket kvinnorna menar
bidrar till miljöförstöringen i
landet.

I delstaten Espirito Santo
ockuperade 1 300 kvinnor det
delvis norskägda pappersmassaföretaget Aracruz. Detta för att
protestera mot att företaget på
sin mark planterar eucalyptus vilket ses om ett hot mot tillgången
på mat. Även i delstaten Rio
Grande do Sul och i São Paulo
genomfördes stora ockupationer
mot företagen Votorantim
respektive Cosan. I den första
protesten riktades kritik mot att
utlovade arbetstillfällen dragits
tillbaka samt mot företagets stora
vattenförbrukning. I den andra
protesten ockuperades Cosan,
världens största etanolproducent, vars produktion kvinnorna
menar inte är ekologiskt hållbar.
INTERNATIONELLA
kvinnodagen
uppmärksammades även bland
annat i Colombia, Liberia och
Afghanistan.
I Gaza city demonstrerade ett
dussintal kvinnor framför FNhögkvarteret med krav på att
israeliska krigsbrott i samband
med kriget i Gaza ska undersökas
av en internationell kommission.
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Nordirland är i ett känsligt
läge efter de två senaste
attentaten. Ett av motiven till
dåden är att skapa instabilitet
och försöka splittra den nordirländska ledningen. I ett första skede ser dock de tidigare
fienderna DUP och Sinn Féin,
Nordirlands största partier,
ut att hålla enad front.

ANALYS

Monitoring Commission, IMC,
den paramilitära aktiviteten på
Nordirland. I sina senaste rapporter konstaterar IMC att Real IRA
och Continuity IRA är mer aktiva
än de varit sedan kommissionen
påbörjade sitt arbete. En förklaring kan vara att det i vissa kretsar
ﬁnns föreställningar om att frågor
kring polis och rättsväsende ännu
inte riktigt har lösts. Detta kan ha
givit upphov till ett politiskt
vakuum, vilket de republikanska
grupper som motsätter sig fredsprocessen försöker utnyttja, menar
IMC.
har de olika grupperna
vid ﬂera tillfällen under den senaste tiden försökt döda poliser. Polisväsendet har alltid varit en känslig
fråga på Nordirland, då den förra
polisstyrkan RUC var starkt sekteristisk och dessutom samarbetade
med lojalistiska paramilitärer i
attacker på republikaner vid ﬂera
tillfällen. Poliskåren har dock efter
fredsavtalet 1998 genomgått
genomgripande reformer och
omorganiserats under namnet
PSNI. Men ämnet är fortfarande
delikat, inte minst i de republikanska arbetarklassområdena.
Med detta i åtanke är det tveksamt om det trots den ökade hotbilden var så klokt av Nordirlands
högste polischef att be om förstärkning från ett brittiskt arméförband för att bedriva spaning på
de republikanska paramilitärerna.
För om polisväsendet fortfarande
är en känslig fråga är den brittiska

Fakta IRA

I IRA eller Provisional IRA var
länge Sinn Féins väpnade gren men
är inte längre aktivt. I protest mot
fredsprocessen splittrades IRA 1996
då Continuity IRA bildades. Året
därpå gick flera i IRA:s högsta ledning
ur och bildade Real IRA.

I Bara några månader efter att
både Nordirlands och Irlands befolkningar i folkomröstningar gett starkt
stöd åt Långfredagsavtalet genomförde Real IRA Omagh-bombningen
i augusti 1998 i vilken 29 människor
dödades. Det var det blodigaste
enskilda dådet i konflikten som har
kallats ”The Troubles”.

ENLIGT IMC

Våldet på Nordirland
av Bella Frank
Vid tiotiden i måndags kväll avlossades skotten mot en polisman i
det övervägande katolska bostadsområdet Lismore i Craigavon på
Nordirland. Under tisdagen tog
Continuity IRA på sig ansvaret för
dådet. Attacken kom 48 timmar
efter att två brittiska soldater skjutits ihjäl av Real IRA. Dåden kom
inte som en överraskning. Under
en längre period har republikanska
paramilitära grupper försökt
rekrytera nya medlemmar, samla
vapen och genomföra just sådana
attacker som nu skakar Nordirland.
SEDAN 2004 övervakar den oberoende kommissionen Independent

armén en uppenbar landmina.
Flera kommentatorer pekar också
på att tillkännagivelsen i fredags
om att en brittisk enhet som
bekämpar internationell terrorism
nyligen utkommenderats till
Nordirland kan ha utlöst attacken
dagen därpå. I den ﬁck två brittiska soldater (från ett helt annat förband) sätta livet till. Dessutom
skadades två andra soldater, liksom
två pizzabud (som enligt Real
IRA:s logik var legitima måltavlor
då de samarbetade med den brittiska armén genom att leverera
pizzor till dem).
Sinn Féin dröjde i 14 timmar
med att fördöma det dådet, vilket
kritiserades. När partiets ledare,
Gerry Adams, tillbakavisade kritiken gjorde han det genom att hänvisa till det okänsliga i att förﬂytta
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El Salvador:
Mycket tyder på att El Salvador
blir nästa latinamerikanska
land att få en vänsterpresident.
Tidigare i år vann FMLN parlamentsvalet och deras kandidat
Mauricio Funes ser ut att gå
mot seger i söndagens presidentval.

Längs vägen från Comalapa-ﬂygplatsen till huvudstaden San Salvador är el- och telefonstolparna
målade i blått, rött och vitt. Det är
Arenas färger, det parti som suttit
vid makten sedan 1989.
På söndag är det presidentval
och många salvadoraner tror att
valet kommer att bli historiskt.
FMLN:s kandidat, den kände och
karismatiske journalisten Mauricio
Funes, leder nämligen i alla opinionsundersökningar och har stora
chanser att bli landets första
”röda” president.

FMLN-anhängare på väg för att lyssna på partiets presidentkandidat Mauricio Funes i El Salvador.

I VALKAMPANJEN har de ideologiska
skillnaderna legat i fokus snarare
än sakfrågorna, då Arena har sitt
ursprung i den yttersta högern och

