
Arbetaren 13/2009 Utrikes 7

Högerextrem marsch i Israel
OROLIGHETER UPPSTOD i tisdags när ett hundratal israeliska judiska
högerextremister demonstrerade i utkanten av Umm el-Fahm, hem
för omkring 15 000 israeliska palestinier. Polisen använde tårgas,
ljudgranater och vattenkanoner för att skingra protester mot den
högerextrema manifestationen. En av arrangörerna bakom mar-
schen är Baruch Marzel, bosättare som bor i Tel Rumeida i
Hebron, som tidigare ledde det sedan 1994 förbjudna anti-arabiska
israeliska partiet Kach.

– Yttrandefrihet får inte innebära rätten att kasta ut och hetsa
mot arabiska medborgare, sade den palestinske Knessetledamoten
Ahmad Tibi till nyhetsbyrån AFP.

Indonesiska aktivister gripna
TVÅ INDONESISKA fackligt aktiva systrar har gripits efter att de tving-
ats skriva på falska erkännanden och riskerar nu upp till sex års
fängelse. Evi Risiasari och Yuli Setianingsih, som försökt få fasta
anställningar för 152 fabriksarbetare på PT Takita Manufacturing,
greps tidigare i mars för sitt fackliga arbete, skriver det indonesiska
metallarbetarfacket FSPMI i ett pressmeddelande. Den japanska
fabriksledningen anklagar dem för att ha förfalskat sjukintyg.
FSPMI håller sedan gripandet dagliga protester utanför fabriken
som ligger 5 mil utanför huvudstaden Jakarta.

Vatten ”behov”, inte rättighet
UNDER WORLD WATER FORUM som avslutades i söndags i Istanbul i
Turkiet antogs en skrivelse med krav på nya satsningar inom
vattensektorn, krafttag mot korruption och beredskap inför klimat-
förändringar. Men den slutgiltiga versionen, som undertecknades av
hundratalet ministrar, berörde inte den omtvistade frågan om
vatten ska betraktas som en mänsklig rättighet – eller en handels-
vara i likhet med olja, gas eller guld. Tillgången till rent vatten och
god hygien beskrevs endast som ”ett grundläggande mänskligt
behov.” En alternativ skrivelse lades fram av representanter från
bland annat Bolivia, Uruguay, Spanien, Guatemala, Ecuador, Kuba
och Chile. ”Vi anser att tillgång till rent vatten och god hygien är
en mänsklig rättighet”, meddelade de. EU gav också stöd för upp-
fattningen om vatten som en universell rättighet. Miguel D’Escoto
Brockmann, ordförande för FN:s generalförsamling, instämde:

– Vi måste bekämpa föreställningen att vatten är en handelsvara
som kan köpas och säljas.

IPS

Frankrike: Nya
protester på gång
DAGEN EFTER att tre miljoner
människor över hela Frankrike i
förra veckan demonstrerade
mot regeringens sätt att bemöta
den ekonomiska krisen försäk-
rade representanter för åtta
fackföreningar att de kommer
att behålla pressen mot presi-
dent Nicolas Sarkozy. Exakt
hur är dock ännu inte bestämt.

– Vad som räknas i dag är att
alla fackföreningar försäkrar att
det blir en enig uppföljning av
gårdagens rörelse, sa Maryse
Dumas, vice ordförande i fack-
föreningen CGT till Interna-
tional Herald Tribune. 

Nestlé försöker
stoppa fack
LEDNINGEN FÖR Nestlé i Indien
har gått till domstol och begärt
mötesförbud för arbetarna vid
fyra av sina anläggningar i
Indien och kräver att alla typer
av fackliga sammankomster ska
förbjudas inom en radie av 200
meter runt varje fabrik, rappor-
terar Internationella Livs-
medelsarbetarunionen, IUF.

Detta efter att fackförening-
arna vid fabrikerna varslat om
strejk för rätten att förhandla
om sina löner, vilka hittills
ensidigt bestämts av Nestlé.

Kraven på en oberoende inter-
nationell undersökning om
krigsbrott under kriget i Gaza
ökar när allt fler vittnesmål om
omfattande övergrepp mot
den palestinska civilbefolk-
ningen under operationen
Gjutet bly läggs fram. 

Den senaste veckan har uppgifter
som stärker misstanken om israe-
liska krigsbrott i samband med kri-
get i Gaza kommit i en strid ström,
liksom kraven på en internationell
och oberoende undersökning. 

Som en slags illustration av
övergreppen mot palestinier kom i
söndags nyheten om israeliska sol-
daters förkärlek för specialtryckta
t-shirtar. En av de mest populära
efter kriget i Gaza visar ett sikte
inställt på en gravid palestinsk
kvinna. Texten: ”Ett skott, två
döda”. En annan t-shirt har siktet
inställt på ett barn. Texten: ”Ju
mindre, desto svårare”. 

Nyheten kom bara några dagar
efter att israeliska soldaters egna
vittnesmål väckt stor debatt i Isra-
el.  Bland vittnesmålen som publi-
cerades i den israeliska tidningen
Haaretz finns följande: ”Vi skulle
gå upp våning för våning, och alla
personer vi identifierade skulle vi
skjuta” och ”Från ledningen sade
man att det var tillåtet eftersom
alla som var kvar i sektorn och
inne i Gaza City i princip var
dömda, terrorister, eftersom de
inte hade flytt”. En annan soldat
berättar om att de överösts med
religiöst material innan operatio-
nen inleddes: ”deras budskap var
klart: Vi är det judiska folket, vi
kom hit genom ett mirakel, Gud

förde oss tillbaka till det här landet
och nu måste vi kämpa för att kasta
ut icke-judarna som är i vägen för
vår erövring av detta heliga land”.

Den israeliska armén reagerade
genast på uppgifterna. Två under-
sökningar tillsattes, liksom en
massiv misskrediteringskampanj
mot budbäraren, mannen som
samlade ihop vittnesmålen, Danny
Zamir. 

BARA NÅGRA DAGAR tidigare hade 16
av världens mest erfarna utredare
och domare, bland dem personer
som varit med och utrett brott mot
internationell rätt i Darfur, Koso-
vo och Östtimor, krävt en fullstän-
dig undersökning av påstådda
krigsbrott i Gaza. 

Även Human Rights Watch
uppmanade i förra veckan EU:s
utrikesministrar att driva kravet på
en internationell undersökning –
att inte göra det skulle innebära en
oförsvarlig dubbelmoral i tillämp-
ningen av internationell rätt,
menade organisationen.

I mitten av förra veckan sade
också FN:s specielle rapportör för
mänskliga rättigheter på de pales-
tinska områdena, Richard Falk, att
Israels offensiv ”verkar utgöra ett
krigsbrott av den största magnitu-
den under internationell rätt” och
i måndags lade han fram en rap-
port i vilken han också menar att
Israels blockad av Gaza skulle
kunna utgöra brott mot mänsklig-
heten. 

Även i Sverige framfördes i
förra veckan krav på en oberoende
och fullständig undersökning i
samband med ett seminarium om
Gaza som anordnades av Diako-

nia, Amnesty, Kvinna till Kvinna
och Rädda Barnen i Stockholm.
Då berättade Brian Dooley från
Amnestys undersökningsteam i
Gaza om Israels olagliga använd-
ning av vit fosfor och pilformade
”flechetter” mot civilbefolkning-
en, och om ny kubliknande ammu-
nition, 1,5 gånger 1,5 millimeter,
tusentals packade i en och samma
missil. De perforerar metall och är
oerhört svåra att operera bort efter
att en människa träffats av dem. 

– Vi hittade gott om bevis för
vad som utgör krigsbrott, sam-
manfattade Dooley.

Informationen har fortsatt i en
strid ström. I måndags publicerade
den brittiska tidningen The Guar-
dian flera filmer som de menar ger
stöd åt anklagelserna om att Israel
använt sig av palestinska barn som
mänskliga sköldar. Representanter
för den israeliska armén nekade till
anklagelserna.

OLIKA LÖSNINGAR PÅ vad som bör
göras har lagts fram. Flera efterly-
ser en FN-tillsatt kommission, att
undersöka båda parters brott. Klart
är att pressen på Israel ökat den
senaste veckan, och med det växer
möjligheten att en internationell
undersökning faktiskt blir av.

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se

Ökad press på att Israel
ställs till svars för Gaza

”Vi hittade gott om
bevis för vad som
utgör krigsbrott.”
Brian Dooley, Amnesty

Fatma Zidane El-Banneh och hennes mor Azza vid ruinerna av skolan där Fatma skadades i en israelisk attack.
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Israeliska högerextremister demonstrerade i Umm el-Fahm.
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