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Isarna vid polerna smälter
DET ÄR PÅ JORDKLOTETS båda poler som den globala uppvärmning gör
sig som mest påmind. På Västantarktis är den så kallade Wilkins-
ismassan på väg att kollapsa. Detta enorma isflak som är lika stort
som Jamaica har brutits upp i små bitar och är nu endast med nöd
och näppe ihopkopplad med fastlandet, rapporterar forskare till
Reuters.

Förlusten av denna ismassa påverkar inte havsnivån i sig efter-
som den redan ligger i vattnet, men om den försvinner är risken att
landliggande is kanar ut i havet. På hela Antarktis finns is motsva-
rande en havsnivåhöjning på omkring 60 meter.

Samtidigt som sommarhalvåret nu är över på Sydpolen påbörjas
smältperioden på Nordpolen. Aldrig tidigare i modern tid har pola-
risen varit så illa förberedd för sommaren som i år. Isen är rekord-
tunn och består till 90 procent av nyis, rapporterar Nasa och USA:s
snö- och isdatacenter.

Forskarna fruktar nu att Arktis kommer att vara isfritt inom lop-
pet av ett årtionde – 80 år tidigare än vad FN:s klimatpanel IPCC
beräknat i sin senaste rapport.

Bojkott mot Israel märkbar
ISRAELISKA EXPORTFÖRETAG känner av ökade bojkottkrav i flera euro-
peiska länder som en följd av kriget i Gaza. Enligt en rapport har
vart femte exportföretag
märkt sjunkande efterfrågan
till följd av bojkotter, främst i
Storbritannien och de skan-
dinaviska länderna, rapporte-
rar The Guardian. Och
enligt det israeliska exportrå-
det har tio procent av 400
tillfrågade exportörer svarat
att de fått inställda beställ-
ningar som en följd av den
22 dagar långa israeliska
offensiven i Gaza. Vissa ana-
lytiker anser dock att det inte
går att skilja på vad som är
effekter av bojkotter och vad
som är konsekvenser av den
ekonomiska krisen.

BRISTANDE HYGIEN i slumkvarteren i den grekiska staden Patras gör
att Läkare utan gränser betraktar förhållandena som hälsofarliga för
de flyktingar som bor där. Växande rasism och främlingsfientlighet
utgör också ett problem.

Under mer än tio år har flyktingar bosatt sig i slumkvarteren i
väntan på att kunna ta sig vidare till Italien. I januari brann det i
kvarteren. Boende i närheten uppges ha skrikit ”låt dem brinna”
och det meddelas också att flera försökte hindra brandkåren från att
släcka elden. I branden förstördes en tredjedel av området.

Sedan i maj förra året har hjälporganisationen Läkare utan grän-
ser varit på plats:

– Vi har undersökt cirka 7 000 personer. En del har skador och
många har hudproblem eller andningssvårigheter. Vi betraktar situ-
ationen som väldigt allvarlig, säger Christos Papaioannou från
organisationen.

IPS

Skarp kritik
mot fransk polis
FRANSKA POLISER har vid uppre-
pade tillfällen anklagats för att
kränka mänskliga rättigheter,
bland annat genom övervåld,
misshandel, rasistiska tillmälen,
särskilt riktat mot etniska mino-
riteter. Dessa anklagelser leder
dock sällan till åtal, konstaterar
Amnesty i en rapport. Amnesty
kräver nu att de franska myn-
digheterna skapar en instans
med makt och resurser att
genomföra oberoende under-
sökningar.

Marsch mot
romer i Tjeckien
500 HÖGEREXTREMISTER från olika
delar av Tjeckien marscherade i
lördags genom den romska
stadsdelen i tjeckiska staden
Prerov och skanderande rasis-
tiska slagord, rapporterar
Amnesty.

Många av invånarna tving-
ades stanna i sina hem under
dagen i rädsla för attacker. Ett
stort antal kravallpoliser var på
plats.

IMF G20-mötets vinnare
Ökad insyn i skatteparadisen
framhålls av solidaritetsorgani-
sationer som det största fram-
steget efter G20-mötet som
hölls i London i förra veckan.
Samtidigt finns en oro över
IMF:s förstärkta roll och för-
hoppningen om en ”grön ny
giv” kom på skam.

Den brittiska organisationen Ox-
fam utnämnde i en analys Interna-
tionella valutafonden, IMF, till
G20-mötets stora vinnare. En stor
del av pengarna i det massiva sti-
mulanspaket på 1,1 biljon dollar
som G20 utlovade i sin slutkom-
muniké kommer att kanaliseras via
IMF. 

– En institution som man näst-
an trodde var uträknad får så otro-
ligt stark ställning och kommer
tillbaka starkare än någonsin, säger
ekonomen Kenneth Hermele från
Forum Syd till Arbetaren.

Han hade hoppats på att G20
skulle ha sneglat mer på FN:s kris-
kommission som leds av nobel-
pristagaren i ekonomi, Joseph Sti-
glitz. Den har bland annat rekom-
menderat nya institutioner:

– G20-mötets brister är dels att

man inte skapar några nya institu-
tioner och därför är det svårt att se
hur man ska förebygga framtida
kriser, dels att de spelregler man
skärper inte är särskilt starka, med
undantag för skatteparadisen,
säger Hermele som menar att G20
intagit en avvaktande hållning till
krisen.

I STÄLLET FÖR nya internationella
institutioner satsar alltså G20 stort
på IMF som får en tredubblad bud-
get. Risken är därmed också stor att
de länder som måste vända sig till
IMF kommer att underkastas fon-
dens hårda budgetkrav. Kraven har
i många fall haft svåra konsekvenser
för utvecklingsländers ekonomier,
och står, påpekar Oxfam, i motsätt-
ning till de åtgärder som både USA
och Europa nu vidtar för att möta
krisen. Forum Syd understryker att
nio av tio länder som mottog kris-
hjälp från IMF mellan september
2008 och januari 2009 tvingats till
budgetåtstramning. Samtidigt som
G20 talar om vikten av att investe-
ra sig ur krisen ”tvingas alltså de
värst drabbade länderna till motsatt
strategi”, skriver organisationen i
ett nyhetsbrev. 

– Risken är ganska stor att
många länder i Syd återigen ham-
nar i en skuldfälla och att den
skuldfällan på nytt kommer att
hanteras av IMF som har misslyck-
ats med så många tidigare skuld-
situationer. Och det är inte bra,
säger Hermele.

Att skatteparadisen nu kommer
att pressas till att lätta på sin bank-
sekretess har stor betydelse för
många fattiga länder som varje år
förlorar stora summor i skattein-
täkter på grund av skatteparadisen.
Men både Oxfam och Forum Syd
menar att G20 borde ha gått läng-
re, bland annat hade många hop-
pats på att mötet skulle besluta om
en internationell överenskom-
melse om ett automatiskt utbyte av
information vilket nu inte blev
fallet.

Förhoppningar fanns att G20
skulle ta chansen att klimatanpassa
de ekonomiska krisåtgärderna och
satsa på en ”ny grön giv”. G20:s
formuleringar kring klimatåtgär-
der var dock vaga och innehöll
inga löften, och var en mycket stor
besvikelse, enligt Oxfam.
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Mer än hundra arbetare som
förlorat sina jobb vid bilfabri-
ken Visteon i västra Belfast på
Nordirland har sedan i förra
veckan ockuperat sin
arbetsplats. 

– Vänta inte på facktopparna,
vänta inte på politikerna, agera
själva, sade John McGuire, fackligt
ombud för fackföreningen Unite i
en intervju som den irländska
anarkistgruppen Workers Solida-
rity Movement har publicerat på
sin hemsida. 200 anställda vid
fabriken i Belfast förlorade sina
jobb i förra veckan. Sammanlagt
sparkades 565 anställda från Viste-
ons fabriker i Nordirland och i
Storbritannien med omedelbar
verkan och med försämrade
avgångsvederlag.

De ockuperande Belfastarbe-
tarnas krav är att fabriken ska öpp-
nas på nytt, alternativt att de får
avgångsvederlag enligt tidigare
kontrakt. Visteon tillverkar bil-
komponenter till Ford, som också
ägde fabriken till år 2000. När Vis-
teon tog över garanterades arbe-
tarna oförändrade avgångsveder-
lag, vilket framgår av dokument
som den nordirländska tidningen
Belfast Telegraph har tagit del av.
Därför menar arbetarna nu att
Ford måste ta ansvar och skjuta till

pengar så att tidigare överenskom-
melser gäller. De får också stöd av
politiker. Bland annat har Sinn
Féins ledare Gerry Adams, parla-
mentsledamot för västra Belfast,
uppmanat Ford Europes vd John
Fleming att agera:

– Ford får inte tillåtas bryta sitt
löfte mot Visteon-arbetarna.
Arbetarnas rättigheter måste för-
svaras, sade Adams under en pro-
test i söndags. 

STÖD HAR STRÖMMAT IN, bland annat
har de irländska arbetare som tidi-
gare i år ockuperade Waterford
Crystals fabrik (se Arbetaren
8/2009) i republiken Irland över-

lämnat 5 000 euro för att visa sin
solidaritet, rapporterar BBC.

Ford hävdar dock att företaget
vare sig har juridiskt eller mora-
liskt ansvar, och även Visteons för-
valtare, KPMG, anser att tidigare
garantier inte gäller. 

Protester har också hållits vid
Visteons fabriker i England.
McGuire uppmuntrar alla arbe-
tare som förlorar sina jobb att
agera genast:

– Du har inget att förlora på att
ockupera lokalerna och på att för-
söka få den bästa möjliga uppgö-
relsen, säger han.
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Bilfabrik på Nordirland
ockuperad av anställda

565 anställda har sparkats från bilföretaget Visteons fabriker
i Nordirland och i Storbritannien.
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Israeliska varor bojkottas.

Hälsofara för flyktingar
i grekiska slumkvarter
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