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Vreden över en lag som tillåter
våldtäkt inom äktenskapet
växer i Afghanistan och ledde
nyligen till den största demon-
strationen för kvinnors rättig-
heter sedan 1970. 

– För första gången i historien är
afganska kvinnor medvetna om
sina rättigheter – det här var en
fantastisk signal om att kvinnor

kommer att kräva jämlikhet, sade
Shinkai Karokhail, en av landets
68 kvinnliga parlamentsledamöter,
till The Guardian. 

De 200 kvinnor som lyckades
delta i förra onsdagens protester
möttes av en aggressiv folkmassa,
men Shinkai Karokhails menade
ändå att det var en ”underbar hän-
delse”, rapporterar tidningen.
Kvällen innan hade en av Afghani-
stans mäktigaste religiösa ledare,
den shiitiske Mohamad Asif Moh-
seni, uppmanat sina efterföljare att
hindra sina fruar och döttrar från
att delta i det som kom att bli en
historisk demonstration framför
hans moské i Kabul.  

Bakgrunden till protesterna är
den familjelagstiftning som presi-

dent Hamid Karzai antog för
ungefär en månad sedan och som
ska gälla landets shiitiska befolk-
ning. Bland paragraferna återfinns
regler om att kvinnor inte får säga
nej till sex inom äktenskapet om
de inte har medicinska skäl för
detta samt att de inte får lämna
huset utan tillstånd från sina män.
På tisdagen skulle en grupp
kvinnor, enligt The Guardian,
möta presidenten med förhopp-
ningen att protesterna pressat

honom att ändra den aktuella
lagen. 

– Jag tror att Karzai är rädd för
att mullorna inte kommer att stöd-
ja honom om han lyssnar på oss. 

– Men vi har åtminstone visat
både regeringen och folket att vi är
arga och inte kommer att hålla
tyst, menade Diana Saqeb som var
en av de kvinnor som organiserade
protesterna.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Afghanska kvinnor i
historiska protester

Spårväg i Jerusalem prövas
DEN SPÅRVÄG SOM transportföretaget Veolia bygger i Östra Jerusa-
lem på uppdrag av israeliska myndigheter kommer att prövas i
fransk domstol. Spårvägsbygget går djupt in i Östra Jerusalem som
Israel ockuperar sedan 1967. Den fransk-palestinska människorätts-
organisationen Association France-Palestine Solidarité som för två
år sedan stämde Veolia menar att bygget utgör ett brott mot inter-
nationell rätt och att det syftar till att stärka Israels grepp om Östra
Jerusalem genom att skapa ”fakta på marken”.

Veolia har tidigare hävdat att fallet ligger utanför det franska
rättsväsendets jurisdiktion, men domstolen i Nanterre är alltså av
motsatt åsikt, rapporterar The Wall Street Journal. Veolia drab-
bades nyligen av ett annat bakslag då företaget förlorade en upp-
handling i den franska staden Bordeaux värd 750 miljoner euro. 

Polis dråpmisstänkt efter G20
EN POLIS ÄR AVSTÄNGD från sitt arbete och misstänkt för dråp på 47-
årige Ian Tomlinson som avled under G20-protesterna i London.
Tomlinson var på väg hem från sitt arbete och deltog inte i demon-
strationerna. Dödsorsaken uppges vara en hjärtattack och i ett för-
sta uttalande sade polisen att ingenting pekade på att mannen dött
av något annat än naturliga orsaker. En film från en övervaknings-
kamera visar dock hur den nu avstängde polisen misshandlar Tom-
linson bara några minuter innan han segnar till marken. Under
dagarna som mötet pågick anmäldes hundratals fall av övervåld från
polisens sida och flera poliser är avstängda i väntan på utredning.
Filmer som har lagts upp på Internet visar hur polisen oprovocerat
slår demonstranter med sina batonger och sköldar. Nick Hardwick
som är chef för polisens eget kontrollorgan IPCC är kritisk:

– Detta är oacceptabelt. Att vara polis handlar om att vara all-
mänhetens tjänare, inte dess herrar, säger han till The Observer.

Ockupation i Belfast fortsätter
ARBETARE SOM sedan ett par veckor ockuperar Visteons fabrik i Bel-
fast var i tisdags kallade till domstol sedan förvaltarna KPMG krävt
att de ska avhysas från byggnaden. De omkring 200 arbetarna väg-
rar dock att lämna fabriken som de ockuperat sedan de sades upp
med omedelbar verkan i början av april. Arbetarna kräver avgångs-
vederlag enligt överenskommelse med den tidigare ägaren Ford, ett
krav som styrks av dokument som den nordirländska tidningen
Belfast Telegraph har tagit del av. I förra veckan erbjöds arbetarna i
stället en kraftigt reducerad summa. Fackföreningen Unite har sagt
nej till budet som de betraktar som ”hånfullt”.

Övergrepp mot
romska barn
AVSLÖJANDET OM att romska
barn tvingats till förnedrande
nakenlekar på en polisstation i
Slovakien gör att antirasistiska
grupper kräver att landets inri-
kesminister Robert Kalinak
avgår tillsammans med chefen
för polismyndigheten, Jan
Packa.

Filmklipp visar hur romska
barn, som tagits till polisstatio-
nen efter misstanke om stöld,
tvingas att klä av sig nakna, slå

och pussa varandra. På filmen
hörs polisernas skratt medan de
beordrar pojkarna att slå varan-
dra hårdare.

Filmen skickades anonymt
till tidningen Sme Daily och
jämförs av lokala medier med
avslöjandet av förhållandena vid
fängelset Abu Ghraib i Irak.
Landets polismyndighet bekräf-
tar att filmen spelats in på en
polisstation i staden Kosice.
Efter en intern utredning har
sex poliser avskedats och de står
också åtalade för tjänstefel.

IPS

Den snabbt växande rörelsen
av klimataktivister har gett
brittisk polis mer arbete. Över-
vakning, infiltration och natt-
liga tillslag används nu för att
hindra aktioner mot den
fossila industrin.

Mötet hade pågått i två dagar på
en skola utanför Nottingham i
Storbritannien. Totalt 114 perso-
ner i olika åldrar och med olika
bakgrunder, men med samma mål:
att agera mot klimathotet.

Strax efter midnatt – när de
hade börjat gå och lägga sig –
meddelar en kvinna i gruppen att
skolan är omringad av poliser och
undrar om hon ska släppa in dem.
Innan någon har hunnit svara har
polisen sparkat in dörren och två
hundra poliser stormar in i loka-
lerna. Folk handfängslas, ställs upp
mot väggen och blir sedan gripna
och förhörda av polisen.

Under tiden förhören pågår
gör polisen husrannsakningar över
hela landet i vilka datorer och

mobiltelefoner beslagtas.
Stormningen av mötet med

brittiska klimataktivister skedde i
förra veckan och är det senaste
exemplet på hur den brittiska poli-
sen använder allt hårdare metoder
mot de som protesterar mot fossil-
industrin.

ENLIGT POLISEN skedde tillslaget för
att förhindra en planerad aktion
mot ett kolkraftverk i Notting-
hamshire. På den stormade skolan
beslagtogs bultsaxar och annan
”specialistutrustning” vilket ansågs
vara bevis för att gruppen ”utgjor-
de ett allvarligt hot mot en säker
drift” av kolkraftverket.

Efter 36 timmar hade alla akti-
vister släppts utan att några åtal
väckts.

– Det här är ett försök att tysta
en fredlig rörelse av unga männis-
kor som försöker göra folk med-
vetna om det största hotet i värl-
den. Det är galenskap, kommente-
rar en anonym aktivist för The
Guardian.

Många inom rörelsen misstän-
ker nu att polisen infiltrerat grup-
pen eftersom polisinsatsen var väl
förberedd. The Guardian avslöj-
ade i måndags att säkerhetspolisen
skickat detaljerad information om
klimatrörelsens planer till energi-
företaget E.ON.

Nyligen avslöjades också att
polisen infiltrerat Greenpeace i
syfte att skaffa sig information om
kommande aktioner. John Sauven,
ordförande för brittiska Greenpe-
ace, konstaterar att polisens över-
vakning av organisationen har
ökat dramatiskt. Bland annat har
polis börjat filma personer som
besöker Greenpeace huvudkvarter
i London.

FÖR ETT ÅR SEDAN avslöjade aktions-
gruppen Plane Stupid en person
som infiltrerat gruppen i över ett
halvår – utsänd av säkerhetsföreta-
get C2i International.

DAVID JONSTAD

david.jonstad@arbetaren.se

Den brittiska polisens nya
måltavla: Klimatrörelsen

200 kvinnor deltog i en demonstration i Kabul för kvinnors rättigheter.

XX
Rättigheter

FO
TO

: 
M

U
SA

D
EQ

 S
A

D
EQ

/S
C

A
N

PI
X

Arbetarna vägrar lämna fabriken.
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