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Politisk splittring i Kenyas
regering väcker rädsla för nya
oroligheter och har nu fått
kvinnoorganisationer att gå till
motattack – med en sexstrejk. 

Den antika pjäsen Lysistrate håller
just nu på att bli verklighet i
Kenya, där stora grupper av
kvinnor inlett en sexuell bojkott.
Syftet är att protestera mot de väx-

ande stridigheterna inom landets
koalitionsregering och initiativet
har väckt starka känslor i ett sam-
hälle där sex annars inte diskuteras
i offentligheten. Det var paraply-
organisationen Women’s Develop-
ment Organisation som förra ons-
dagen tog initiativ till en vecko-
lång sexstrejk, i hopp om att den
skulle tvinga regeringens politiska
rivaler att enas. Organisationen
uppmanade också president Mwai
Kibaki och premiärminister Raila
Odingas fruar att delta.  

– Viktiga beslut fattas ofta i
sängkammaren och vi vill be dessa
två damer att fråga sina män om
”de kan göra något för Kenya”,
säger Patricia Nyaundi som är chef
för Federation of Women Lawyers.

Några dagar senare kunde BBC
rapportera att premiärminister-
frun Ida Odinga stödjer kampan-
jen ”till hundra procent”. 

– Kvinnor i det här landet
utsätts för våldtäkt och lider av
hunger, medan våra ledare bråkar
om vem som ska bestämma vad.

– Jag vet inte vad min man
tycker, men jag hoppas att den här
strejken kan väcka opinion, sade
Ida Odinga i en intervju med BBC. 

EFTER ETT OMSTRITT val i december
2007 (se faktaruta) bröt orolighe-
ter ut i Kenya, vilket ledde till att 

1 500 människor miste livet och
hundratusentals tvingades lämna
sina hem. Den kommission som
under ledning av domare Philip
Waki sattes att granska faktorerna
bakom våldet kunde i oktober
2008 konstatera att högt uppsatta
politiker hade anstiftat och även
finansierat en del av upploppen.
Waki gav regeringen sex månader
att sätta upp en tribunal för att
ställa de misstänkta förövarna
inför rätta, men detta har trots
internationella påtryckningar inte
gjorts. Relationerna mellan Kiba-
ki och Odinga har de senaste
veckorna försämrats allt mer, vil-
ket har väckt rädsla för nya våld-
samheter.  

– Vi kan inte tillåta att våra
ledare bråkar om icke-frågor och
sätter riktiga problem på undan-
tag, menar Ann Njogu, chef för
frivilligorganisationen Center for
Rights Education and Awareness
som arbetar med att sprida kun-
skap om kvinnors rättigheter. 
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Palestinier sparkas i Israel
UPPEMOT 150 ISRAELISK-PALESTINSKA järnvägsarbetare riskerar att 
förlora sina jobb efter att arbetsgivaren Israel Railways infört en ny
policy. Företaget kräver sedan i mars i år att vissa anställda ska ha
tillstånd att bära vapen – något som bara ges till personer som gjort
värnplikt i landet. Detta exkluderar i princip alla israeliska palesti-
ner som inte gör värnplikt. Policyn är diskriminerande anser orga-
nisationerna Sawt el-Amel och Adalah som i förra veckan stämde
Israel Railways för två anställdas räkning. Sawt el-Amel, anser att
det statligt ägda företagets agerande bara är en del i ett mönster
som i praktiken utestänger palestinska medborgare i Israel från
anställningar inom stora delar av den offentliga sektorn. Den pales-
tinska minoriteten i Israel utgör 20 procent av befolkningen men
bara 5 procent har jobb inom den offentliga sektorn, uppger Sawt
el-Amel på sin hemsida.

Avtal klart i Belfast
BILARBETARNA VID VISTEONS FABRIK i Belfast röstade i söndags för ett
avtal som kommer att ge de tidigare anställda bättre avgångsveder-
lag än vad Visteon först ville betala. Trots det är bitterheten stor,
och många är särskilt missnöjda med att avtalet innebär stora skill-
nader mellan olika grupper av anställda. De som jobbade på fabri-
ken redan för nio år sedan, då Ford fortfarande var ägare, får
dubbelt så stort avgångsvederlag som de som anställdes efter att
Visteon tog över företaget. Fabriksarbetarna sades för en tid sedan
upp med endast sex minuters varsel. 63-årige Jackie Colligan som
jobbat på företaget en stor del av sitt liv säger att uppsägningen,
och sättet företaget hanterat situationen på, är det värsta som hänt
honom:

– Jag har jobbat här i 41 och ett halvt år och känner mig kränkt,
säger han till Belfast Telegraph.

Facklig ockupation i Polen
AKTIVISTER FRÅN den polska fackföreningen Free Trade Union
August 80 ockuperade i början av veckan sex kontor tillhörande det
styrande liberalkonservativa partiet Medborgarplattformen. Aktivis-
terna, som senare greps, riktade protesten mot regeringens politik
som de anser är arbetarfientlig, skriver facket i ett pressmeddelande.
Fackföreningen är en del av den polska vänsterrörelsen, nära knutet
till Polens Arbetarparti och har ledande företrädare med som kan-
didater på partiets lista till EU-valet. Fackföreningen har också lett
eller varit drivande i ett antal strejker, bland annat i gruvindustrin
och på flera varuhus. 

Världsbanken 
slopar index
VÄRLDSBANKEN UPPHÖR med att
använda ett index där länder
med dåligt skydd för anställda
har rankats högst – eftersom
dessa erbjudit bäst villkor för
privata företag som sluppit
kostnader för anställningsskydd.
Nu införs i stället ett annat sys-
tem där goda arbetsvillkor står 
i centrum.

– Indexet EWI, Employing
Workers Indicator, ligger inte i
linje med Världsbankens arbete
och bör inte användas som
grund för bankens beslut, med-
delade banken i tisdags. 

Världsbanken uppger att
beslutet grundats på en vilja att
skydda utsatta länder under
den ekonomiska nedgången.
Indexsystemet har länge kriti-
serats – både internt och
externt. 

En av kritikerna, den demo-
kratiske kongressledamoten
Barney Frank, ordförande i det
amerikanska finansutskottet,
välkomnade beslutet och
betraktade det som en tydlig
kursändring i bankens verk-
samhet

– Jag är tacksam för att de
inte längre kommer att använda
sig av detta index.
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� Efter valet i december 2007 utro-
pades den sittande president Mwai
Kibaki, från Partiet för nationell
enighet, till segrare. Anklagelser om
valfusk följde, särskilt bland anhäng-
are till motståndaren Raila Odinga
som kandiderade för den Orangea
demokratiska rörelsen. Internationel-
la observatörer bekräftade sedan att
båda sidor gjort sig skyldiga till
oegentligheter. 

� De våldsamheter som utbröt till-
skrevs etniska förtecken av många,
medan vissa kännare framhöll bety-
delsen av klassmotsättningar. Orolig-
heterna slutade inte förrän Kibaki
och Odinga, efter medling av FN:s
förre generalsekreterare Kofi Annan,
i slutet av februari 2008 enades om
att bilda en samlingsregering. Denna
svors sedan in i mitten av april
samma år. 

KenyakrisenFakta

de Mailly från fackföreningen
Force Ouvrière till tevekanalen
CNN.

”VI BETALAR INTE för deras kris”
stod det på banderollerna i ett av
de stora demonstrationstågen i
Aten i Grekland som arrange-
rades av fackföreningen GSEE.
Omkring 6 000 personer uppges
ha deltagit i demonstrationer i
den grekiska huvudstaden.
Senare utbröt konfrontationer
mellan en mindre grupp demon-
stranter och kravallutrustad polis
i närheten av universitetsområdet
vid Athens Polytechnic. Enligt
polisuppgifter ska det ha rört sig
om cirka 300 anarkister. Polisen
använde tårgas och demonstran-
ter ska ha bränt minst en bil i cen-
trala Aten, uppger Reuters.

I Grekland genomfördes också
flera strejker i samband med för-
sta maj. Bland annat stördes färje-
transporter och flygtrafik och det
grekiska flygbolaget Olympic
Airlines tvingades ställa in fler än
hundra flyg under fredagen. Gre-
kiska anarkister och syndikalister
gick också i ett gemensamt
demonstrationståg genom hu-
vudstaden. Under marschen för-
störde demonstranter tågföreta-
get Isap:s huvudingång. Isap är
det företag där fackliga ledaren
Konstantina Kouneva jobbade då
hon utsattes för ett allvarligt
syraattentat i december förra året
(se Arbetaren 10/2009). 

I TYSKLAND demonstrerade en
halv miljon människor på olika
platser, enligt tyska fack. Vid
sidan av fredliga första maj-tåg
uppstod flera våldsamma kon-
frontationer mellan poliser och
demonstranter, liksom mellan
vänsteranhängare och högerex-
tremistiska grupper. I Dortmund
gick nynazister till attack mot ett
första maj-tåg beväpnade med
stenar och påkar, skriver Mon-
sters and Critics. Enligt polisen
genomfördes nynazistiska
attacker i fem tyska städer.
Sammanlagt greps 289 personer
under dagen. 

I Spanien demonstrerade tio-
tusentals i Madrid där ledaren för
CCOO-facket, Ignacio Fernan-
dez Toxo, sade i ett tal att han inte
utesluter en generalstrejk i lan-
det, ett krav som det anarkosyn-
dikalistiska facket CGT driver.

I Manilla på Filippinerna
demonstrerade tusentals filippi-
ner, bland annat mot president
Gloria Arroyos regering.

– Arbetarna upprepar sina krav
på att regeringen måste få stopp
på massuppsägningar och skapa
anständiga jobb, sade Leody de
Guzman från Union of Filipino
Workers till BBC.

Filippiniska studenter plane-
rade också en ockupation i staden
Quezon City.

I Sydkorea demonstrerade
omkring 8 000 arbetare mot
massuppsägningar och lönesänk-
ningar i den ekonomiska krisens
spår.
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Ann Njogu är en av organisatörerna bakom sexstrejken.
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Aktivisterna greps när de protesterade mot regeringens politik.
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