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Nätverket Put People First samlade en rad fackföreningar och organisationer i protesterna mot G20-mötet i London.

Världens ögon mot G20-mötet
Omkring 35 000 personer deltog i lördagens protest inför
G20-mötet i London. Demonstrationen avlöpte lugnt men
vreden över den ekonomiska
krisen är stor och nya protester
kommer att följa G20-mötet.
Samtidigt tonas förväntningarna inför mötet ner.

Jobb, rättvisa och klimatet stod i
fokus under demonstrationen i
lördags som arrangerades av ﬂer
än 150 olika fackföreningar och
organisationer i nätverket Put
People First.
– En spännande allians har fötts
i dag. Vi kommer att fortsätta att
sätta press på världens ledare och på

den brittiska regeringen så att de
tar upp våra krav och sätter människor först, sade nätverkets ordförande Glen Tarman efter demonstrationen. Han menade att lördagens protest bara var början på en
kampanj som kommer att fortsätta
under sommaren då G8 har möte,
och mobiliseringen fortsätter sedan

med fokus på FN:s klimatmöte i
Köpenhamn i december.
FLERA PROTESTER har planerats till
onsdagen och torsdagen då bland
annat nätverket G20 Meltdown
(härdsmälta) förberett parader och
direkta aktioner mot ﬁnanssektorn
i London och mot konferensplat-

sen Excel där G20-mötet äger
rum. Polisen har gått ut och varnat
banktjänstemän och andra som
jobbar i Londons finansdistrikt
mot att klä sig i kostym för att
undvika påhopp från arga demonstranter. Den hotbilden ifrågasattes dock, bland annat av Kevin
Stevens som deltog i lördagens
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Saga om homosexualitet Amnesty till skarp
kan leda till åtal i Litauen
En våg av homofobi löper
genom ett allt mer konservativt Litauen, där en sagobok
om samkönad kärlek nu kan
komma att leda till åtal.

– I medier över hela Litauen
anklagas vi för att ägna oss åt sexuella övergrepp på barn, säger
Vince-Vaidevute Margeviciene,
chef för organisationen Social
Innovation Fund som deltar i projektet Gender Loops. Hon är
noga med att spela in intervjun.
– Det sprids så mycket desinformation just nu så vi är väldigt
måna om att skydda oss själva.
ett EU-projekt
som syftar till internationellt erfarenhetsutbyte kring hur lärare kan
arbeta med genus i förskolan och i
det spanska materialet ﬁnns sagan

GENDER LOOPS ÄR

Kung och kung, som handlar om
två prinsar som gifter sig med
varandra. Det är detta inslag som
har orsakat sådan skandal i
Litauen.
– Bara själva omnämnandet av
homosexualitet inom projektet
ledde till en hysteriskt homofob
reaktion hos en konservativ organisation som kräver att vi ska åtalas, säger Margeviciene till Arbetaren.
SOCIAL- OCH arbetsmarknadsminister Rimantas Jonas Dagys har i
intervjuer sagt att historier om
”icke-traditionell sexualitet” kan
skada barns mentala utveckling
och inte kommer att ”tolereras”.
Han utesluter inte att projektet
kan bli föremål för prövning hos
riksåklagaren.
Som Arbetaren tidigare har

rapporterat om (nr 46/2008)
antog Litauen förra året ett statligt familjekoncept, som anger
att en familj i lagens mening bara
kan utgöras av ett gift, heterosexuellt par och deras gemensamma barn. Många frivilligorganisationer vittnar om att katolska kyrkan har fått ökat inflytande över politiken och ett lagförslag om att förbjuda abort är
också under behandling i parlamentet.
– Vi upplever en väldigt stark
backlash både vad gäller homofobi och kring allt som har med
jämställdhet och könsdiskriminering att göra, menar Margarita
Jankauskaitò från den feministiska
organisationen Center for Equality Advancement.
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Människorättsorganisationen
Amnesty International kritiserade i tisdags den grekiska
polisen för människorättsbrott i samband med de protester som utlöstes efter att
en 15-åring sköts till döds i
december förra året.
Det är tredje gången på
kort tid som Amnesty riktar
kritik mot Grekland.

Amnesty uppmanar den grekiska regeringen att tillsätta en
oberoende undersökning kring
hur polisen agerade under de
våldsamma protester som bröt
ut i slutet av förra året, och som
fortsatte även i år. Det var den 6
december förra året som Alexis
Gregoropoulos sköts till döds av
polisen i Aten (se Arbetaren nr
50/2008). Det och hanteringen
av protesterna som dödsskjutningen utlöste har enligt
Amnesty satt fokus på en lång
historia av brott mot mänskliga

rättigheter begångna av den grekiska polisen.
Amnesty skriver att de mottagit ﬂera rapporter som pekar på
att polisen använt sig av orimligt
mått av våld, liksom tortyr, godtyckliga gripanden och att de
nekat gripna tillgång till advokat.
– Ett starkt budskap måste
skickas till den grekiska regeringen om att ingen kan stå över
lagen – särskilt inte de som ska
upprätthålla den, skriver Amnesty på sin hemsida.

AMNESTY HAR bara under mars
månad vid ﬂera tillfällen riktat
kritik mot de grekiska myndigheterna. Uppmaningen till en
oberoende utredning av polisens
agerande kommer bara en vecka
efter att en grekisk fånge dött
under en transport till kvinnofängelset Neapoli på Kreta.
Fången, Katerina Goulioni,
arbetade aktivt för att förbättra
fångarnas villkor och hade ﬂera

