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En våg av sexuellt våld drabbar
lesbiska kvinnor i Sydafrikas
kåkstäder. I en ny rapport
framkommer att syftet ofta är
att straffa eller att ”korrigera”
offrens sexuella identitet. 

”Att lära sig en läxa”, ”att se hur en
riktig kvinna beter sig” och ”hur en
riktig man smakar”, är sådant som
återkommer i vittnesmålen från
sydafrikanska lesbiska kvinnor som
blivit utsatta för våldtäkt. I rappor-
ten Hate Crimes: the rise of correc-
tive rape in South Africa har organi-
sationen ActionAid intervjuat en rad
överlevare från denna typ av ”korri-
gerande” våldtäkter, som enligt rap-

Det internationella mötet
World Water Forum som inled-
des i Turkiet i måndags möttes
av protester. Demonstranter
anklagade forumet för att
gynna storföretag och privat-
isering av världens vattenre-
surser. Privatisering av vatten
är en het fråga i Turkiet där
regeringens egen utförsälj-
ning av landets samtliga
vattenresurser också möter
motstånd. 

Det är den femte upplagan av
World Water Forum som i mån-
dags inleddes i Istanbul i Turkiet
och som kommer att pågå veckan
ut. Forumet äger rum i kölvattnet
av det kanske mest omfattande
privatiseringsprogrammet i värl-
den. Den styrande turkiska AKP-
regeringen vill privatisera vatten-
servicen såväl som landets sjöar
och floder. Flera gräsrotsrörelser
misstänker att regeringen tänker
utnyttja World Water Forum till
att driva sin egen privatiserings-
agenda.

TIDIGARE FORUM har stött på omfat-
tande kritik från gräsrotsorganisa-
tioner och folkrörelser som anser
att mötet är en illegitim och brist-
fällig plattform för att diskutera
lösningar på världens vattenpro-

blem. Forumet står under kon-
troll av World Water Council –
en privat tankesmedja med nära
kopplingar till Världsbanken och
multinationella vattenföretag.

FÖRRA ÅRET presenterade regering-
en en omfattande plan för att
avreglera vattensektorn. En ny lag
skulle tillåta privata firmor att
köpa upp landets vattentillgångar.
Reformerna väntas försämra till-
gången på vatten ytterligare.
Endast 8 procent av Turkiets
kommuner har reningsverk och
25 procent av allt industriellt
avfall behandlas inte. Ministern
för energi och naturtillgångar,
Hilmi Güler, har meddelat att
kontrakt som ger företag ensam-
rätt över floder och sjöar kommer
att tecknas på upp till 49 år. 

Regeringen vill därtill låta
bygga flera kontroversiella damm-
projekt för att få bukt med vatten-
bristen. Ett av dessa byggen är Ili-
sudammen som anläggs på floden
Tigris. Medborgarinitiativet Beva-
ra Hasankeyf motsätter sig projek-
tet som de menar kommer att få
långtgående konsekvenser för
både lokalbefolkningen och mil-
jön. Den forntida byn Hasankeyf
skulle i och med dammbygget
begravas under vatten samtidigt
som uppemot 78 000 människor,

mestadels kurder, skulle tvingas
flytta då deras hem ödeläggs, skri-
ver Bevara Hasankeyf på sin hem-
sida. Utöver kulturskatten Hasan-
keyf drabbas även djurlivet och
naturen kring Tigrisfloden. Redu-
ceringen av vattenflödet ned-
ströms är en annan aspekt som kri-
tiker menar att regeringen blundar
för. Kritiker pekar också på att
tidigare dammprojekt inte levt upp
till sina löften om förbättrade
socioekonomiska förhållanden. 

I protest har även en symbolisk
tribunal anordnats i Istanbul, där
politiker som stött dammprojekt
”ställts inför rätta” för att ha bidra-
git till att människors rätt till vatten
kränkts. Tribunalen, som arrange-
rats av miljöaktivister och akademi-
ker, uppmanade i lördags den tur-
kiske premiärministern Recep Tay-
yid Erdogan att tänka om vad gäl-
ler dammprojekten och låta berör-
da grupper och organisationer få ta
del av beslutsprocessen.

DEN TURKISKA regeringen skulle
också vara tvungen att genomföra
en konstitutionell reform för att
få igenom privatiseringsplanerna
då artikel 43 i den turkiska grund-
lagen begränsar ägandet av floder,
sjöar och kustremsor, samt beak-
tar allmänhetens intressen.

Vattenprivatiseringar är inget

nytt fenomen i Turkiet. I Antalya
har det franska storföretaget Suez
ett flera år långt kontrakt med
kommunen. Trots att Suez höjt
priserna med 130 procent driver
de på för ytterligare höjningar,
detta utan att ha levererat någon
av de utlovade investeringarna.

Privatiseringarna för även med
sig skandaler. I staden Edirne
greps 19 personer i april 2008 i en
korruptionshärva, däribland sta-
dens borgmästare och flera repre-
sentanter från de tre turkiska
företag som köpt rätten att driva
stadens vattenservice.

ENLIGT RAPPORTEN Climate Change
and Water från FN:s klimatpanel
IPCC väntas två miljarder män-
niskor sakna tillgång till rent
dricksvatten år 2050. År 2080
beräknas motsvarande summa
vara uppskattningsvis 3 miljarder.
En världsomspännande privatise-
ringspolitik av vattenresurser vän-
tas driva på denna utveckling.

Vattenservicen har i många fall
försämrats efter privatiseringarna,
vilket har lett till manifestationer
och annan aktivism. Protesterna
leds oftast av kvinnor och samlar
tusentals människor under parol-
len ”för en rättvisare värld”.
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Världsvattenforum 
möttes av protester

Protester under vattenforumets öppningsceremoni. Mötet anklagas av aktivister för att gynna storföretag och privatisering av världens vatten.
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Skadad  
Tillståndet för den amerikanske
aktivist, tillhörande organisa-
tionen International Solidarity
Movement, ISM, som i fredags
skadades allvarligt av israeliska
soldater i den palestinska byn
Ni’lin på Västbanken har stabi-
liserats något. 

Vid samma tillfälle blev en
palestinier från byn skjuten i
benet.

Den amerikanske medborgaren
Tristan Anderson, 37 år, från Kali-
fornien, befinner sig på Tel Hasho-
mer-sjukhuset nära Tel Aviv. Han
har förlorat delar av sin hjärna
efter att han i fredags träffades i
huvudet av en ny form av israelisk
tårgasgranat.

– Situationen är fortsatt allvar-
lig. Läget är något mindre livsho-
tande, men vi vet inte vilka lång-
siktiga effekter skadan kommer att
få, då delar av hans hjärna tagits
bort, säger ISM:s mediekoordina-
tör Adam Taylor till Arbetaren.

Enligt uppgifter i ett brev från
Tristan Andersons familj, publice-
rat på nätsidan Indymedia, ska han
vid ett par tillfällen ha rört på fing-
rar och tår.

SVENSKA ISM-AKTIVISTEN Ulrika
Andersson, som själv blev skjuten i
benet med skarp ammunition i
Ni’lin i slutet av januari, stod intill
Tristan Anderson när han träffades
av tårgasgranaten:

– Vi hade en demonstration
mot muren här i Ni’lin, som vi
brukar på fredagar. Jag och Tristan
var utanför moskén och de israelis-
ka soldaterna stod uppe på en höjd
ovanför oss.

Hon säger att situationen var
lugn när soldaterna sköt en tårgas-
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