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 kritik mot grekisk polis

Matkris förvärras 
EN NY RAPPORT om matkrisen från den fackliga internationalen
ITUC slår fast att antalet människor med brist på mat ökade från
150 till 200 miljoner under 2008. Som ett resultat av den ekono-
miska krisen spås ytterligare 200 miljoner människor hamna i djup
fattigdom. Sammanlagt förväntas jordens fattiga vara uppe i över en
miljard inom en nära framtid. Som främsta orsak anges finansspe-
kulation och profithunger hos ett fåtal multinationella bolag, till-
sammans med misslyckade politiska åtgärder från Internationella
valutafonden, IMF och Världsbanken. Att jordbruksmark tagits i
anspråk för odling av biobränslen har också bidragit enligt rappor-
ten, liksom klimatförändringarna som fört med sig översvämningar,
torka och vattenbrist. 

Fabriksarbetare hungerstrejkar
OMKRING 70 serbiska fabriksarbetare i Kragujevac har inlett en hung-
erstrejk i protest mot outbetalda löner. Cirka hälften av fabrikens
anställda deltar i aktionen:

– De ser ingen annan utväg i den svåra ekonomiska situationen,
säger ledaren för strejkkommittén, Svetozar Bojanic, till nyhetssi-
dan B92. Enligt Bojanic är företagsledningen skyldiga arbetarna
stora summor pengar och 85 arbetare har också strejkat sedan
december förra året, utan framgång. Fabriken privatiserades 2004
och såldes igen till nya ägare i slutet av förra året.

Dödsstraff i Iran kan utvidgas
IRAN KAN KOMMA ATT införa dödsstraff för bloggare. Detta om de
anses skriva om, eller uppmuntra till, illegala aktiviteter. Enligt
iransk lag kan bland annat mördare dömas till döden, liksom perso-
ner som underminerar statens stabilitet. Vad som utgör detta kan
dock tolkas på olika sätt, säger teve-kanalen al-Jazeera i ett inslag.
Hittills har det ofta handlat om personer som anklagats för bland
annat våldtäkt, äktenskapsbrott och homosexualitet, men nu finns
det alltså risk att även bloggare kommer att kunna dömas till
döden. Det iranska parlamentet röstade ja redan i somras, och nu
ska väktarrådet ta beslut om lagförslaget.

”Inga krigsbrott
i Gaza” 
DEN UNDERSÖKNING som den
israeliska armén nyligen tillsatte
för att utreda misstänkta krigs-
brott i samband med kriget i
Gaza har avslutats efter elva
dagar. Utredningen kom fram
till att de vittnesmål från israe-
liska soldater som låg till grund
för misstankarna baserats på
rykten, skriver den israeliska
tidningen Haaretz. Två av fal-
len som israeliska soldater vitt-
nat handlar om hur dels en
äldre kvinna, dels en mamma
och två av hennes barn, sköts
ihjäl av krypskyttar. Det finns
dock ingen substans i detta slår
utredningen fast. Den israeliska
journalisten Amira Hass pekar
dock på att nyhetsbyrån AP i en
artikel baserad på vittnesmål

från palestinska källor rapporte-
rat om två fall som liknar berät-
telserna som de israeliska solda-
terna vittnat om. Det har den
israeliska armén ignorerat, kon-
staterar Hass.

Brittiska soldater
lämnar Irak 
EFTER SEX ÅR i Irak påbörjar nu
Storbritannien sitt trupptillba-
kadragande, i sommar ska pro-
cessen vara helt klar. I söndags
lämnades den sista kommando-
posteringen, basen vid hotellet
Shat al-Arab i Basra, skriver
The Guardian. Den brittiska
armén hävdar att Basra nu är
säkert och stabilt, men samma
dag exploderade en bomb vid
en viktig oljeanläggning i södra
Irak. Tre poliser och tre civila
dödades.

demonstration iklädd en krit-
strecksrandig kostym:

– Jag vill visa att allt prat om att
attackera folk som jobbar i finans-
kvarteren är nonsens, sade han till
The Guardian.

SAMTIDIGT SOM NYA demonstratio-
ner och protester förbereddes
anlände fackföreningsledare från
olika delar av världen till London
för att möta flera av de statsöver-
huvuden som kommer att delta i
G20-mötet. Den internationella
fackföreningsrörelsen har sam-
manställt fem krav för att skapa
jobb och motarbeta fattigdom som
nu framförs till ledarna i G20:

– Vi är mycket oroade över att
regeringarna i G20 inte är redo att
visa nödvändigt ledarskap. Varje
ögonblick som de skjuter upp de
långtgående beslut som måste tas
innebär att fler jobb förloras och
fler människor tvingas in i fattig-
dom, sade Guy Ryder, ordförande
för den fackliga internationalen
ITUC i tisdags. Den senaste veck-
an har också bland annat Storbri-
tanniens premiärminister Gordon
Brown och den australiensiska
premiärministern Kevin Rudd för-
sökt dämpa förväntningarna på
torsdagens möte, samtidigt som
USA:s president Barack Obama
som nu är på sitt första officiella
Europabesök har manat till enig-
het. Och i tisdags hotade Frankri-
ke med att lämna G20-mötet i
protest om deras krav på striktare

finansiell reglering inte beaktats.
Får man tro det läckta utkast på

slutdokument som Financial
Times har tagit del av och publice-
rat på sin hemsida, är få överrask-
ningar från mötet att vänta. Ökad
budget till IMF är en punkt som i
princip är klar. Detta spås kopplas
till en mindre reform  – att infly-
tandet i IMF bättre ska spegla
ägarländernas ekonomiska bety-
delse i världsekonomin. Dessutom
väntas G20 ta krafttag mot skatte-
paradisen. Redan har femton skat-
teparadis gått med på att lätta
sekretessen. Detta är ett genom-
brott menar Forum Syds ekonom
Kenneth Hermele:

– En möjlig skatteintäkt på upp
till 160 miljarder dollar försvinner
i skatteparadis, sade Hermele
under ett möte arrangerat av
Forum Syd i Stockholm i måndags
då rapporten ”I krisens skugga”
också släpptes. Dessa förlorade
skatteintäkter drabbar fattiga län-
der hårt, och vissa uppskattningar
pekar på att de pengar som för-
svinner in i skatteparadisen kan
vara större än de summor som
skulle vara nödvändiga för att
uppnå milleniemålen om halverad
fattigdom till år 2015.

ENLIGT FINANCIAL TIMES väntas G20
också visa upp satsningar som
regeringar (framför allt den brittis-
ka) hoppas leda till uppemot 20
miljoner nya jobb, uttrycka för-
hoppning om att världsekonomin

kommer att börja växa igen nästa
år, verka för ökat bistånd till
utvecklingsländer, samt förstärka
översynen och regleringen av den
finansiella sektorn. Dessutom för-
väntas det löfte som gavs under
G20-mötet i Washington i novem-
ber förra året förnyas – att länder
ska avhålla sig från protektionism
och stödja frihandel. Trots det har
Världsbanken rapporterat att 17 av
länderna i G20-gruppen vidtagit
någon form av protektionistiska
åtgärder sedan novembermötet.
Nobelpristagaren i ekonomi,
Joseph Stiglitz, som leder FN:s
expertkommission för reformer av
det internationella finanssystemet
varnar inför mötet att genomgri-
pande reformer kommer att krävas:

– Efter Asienkrisen talades det
mycket om reformer och en ny
global finansiell arkitektur. Men
det var bara prat, när den globala
ekonomin återhämtade sig sjönk
drivkraften till reformer. Den här
krisen är allvarligare. Den kom-
mer att hålla i sig längre. Förhopp-
ningsvis kommer vi den här gång-
en ha lärt oss läxan, skriver Stiglitz
i The Guardian.

ÄVEN I ANDRA LÄNDER genomfördes
demonstrationer i lördags. I Tysk-
land samlades bland annat cirka
15 000 i Berlin och 12 000 i Frank-
furt under paroller som ”Vi vägrar
betala för er kris”.

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se

gånger rapporterat om inhumana
förhållanden i grekiska fängelser
till Amnesty. Även i det fallet har
Amnesty uppmanat till en obero-

ende undersökning, denna gång
för att bringa klarhet i omständig-
heterna till Goulionis död.

Dessförinnan har Amnesty

också kritiserat en polisundersök-
ning kring attacken mot fackför-
eningsledaren Konstantina Kune-
va, som i december förra året ska-
dades svårt då två angripare kas-
tade syra på henne (se Arbetaren
nr 10/2009). Kuneva, ordförande
för Förbundet för städare och
hemarbetare i Aten, har helt för-
lorat synen på ena ögat och fått
försämrad syn på det andra, och
hennes stämband har också ska-
dats svårt. Attacken tros vara
kopplad till hennes fackliga arbete
för migrantarbetares rättigheter.
En brottsundersökning pågår men
Amnesty menar att den har allvar-
liga brister:

– Amnesty International är oro-
ade över att den inledande fasen
fokuserade på irrelevanta detaljer i
Konstantinas privatliv och inte har
tagit i beaktande att hennes fackli-
ga arbete kan vara ett möjligt
motiv till attacken. 

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se

I december drabbade polis och demonstranter samman i Grekland.

”En spännande allians har fötts
i dag. Vi kommer att fortsätta att
sätta press på världens ledare.”
Glen Tarman, nätverket Put People First.
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Antalet människor med brist på mat ökade med 50 miljoner 2008.
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