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Arbetarna, som under 18
dagar hade ockuperat dansk-
ägda vindkraftverkstillverka-
ren Vestas fabrik på Isle of
Wight, Storbritannien, gav upp
förra onsdagen. Flera aktioner
och demonstrationer hölls på
olika ställen i landet till stöd
för arbetarna.

Vestas vill stänga fabriken och
flytta produktionen till USA, där
efterfrågan på vindkraftverk är
större. Fabriksockupationen har

inte bara handlat om de 625 job-
ben som med flytten försvinner
från Isle of Wight, den har också
kommit att bli en klimat- och mil-
jöfråga. Om den brittiska rege-
ringen menar allvar med sitt löfte
om 400 000 gröna jobb bör staten
bevisa det genom att ta över fabri-
ken och nationalisera den, menar
ockupanterna (se Arbetaren nr
31/2009).

De sex kvarvarande ockupan-
terna hade ett brett stöd, inte bara
från sina kollegor, från Isle of

Nästa veckas presidentval i
Afghanistan är ett stapplande
men viktigt steg mot demo-
krati, menar diplomater från
västländerna som stödjer
valet ekonomiskt och poli-
tiskt. Men kritiker kallar valet
för ett meningslöst skådespel,
på bekostnad av kvinnorna
och demokratin.

Kandidater som debatterar, jour-
nalister som informerar, med-
borgare som gör självständiga
val. Om det är definitionen av
fria demokratiska val så blir pre-
sident- och provinsvalen i
Afghanistan den 20 augusti något
annat. Flera anledningar är
uppenbara: Afghanistan är ett av
världens fattigaste länder. Två
tredjedelar av befolkningen
beräknas vara analfabeter, den
stora majoriteten av dem
kvinnor. Säkerhetssituationen
försämras stadigt; strider pågår
nu i stora delar av landet. Tali-
bangrupperingar växer sig star-
kare och många av dem har som
första prioritet att störa valen
genom hot och attacker.

– Jag lovar dig att det kommer
inte bli fler än 500 personer som
röstar i hela Afghanistan, säger
Qari Yousuf Ahmadi, en tali-
bansk talesman, till The Times.

Men problemen med det
demokratiska experimentet i
Afghanistan går djupare.

Den riktiga rötan, menar
människorättsorganisationer, är
korruptionen och rättslösheten
hos Afghanistans makthavare.
Anledningen är att USA direkt
efter invasionen 2001 förde bru-

tala krigsherrar till makten. Det
var ett kortsiktigt drag avsett att
skapa stabilitet och mer effektivt
kunna föra ”kriget mot terrorn”,
enligt en rapport från Human
Rights Watch. 

Mark Sedwill, den brittiske
ambassadören i Afghanistan, är
en av de västdiplomater som
hoppas att valet ska bli ”ett teck-
en på att den demokratiska kul-
turen får starka rötter”. Men
flera människorättsorganisatio-
ner menar att valet inte kommer
att göra Afghanistan mer demo-
kratiskt. Sahar Saba, talesperson
för RAWA, Revolutionary Asso-
ciation of the Women of
Afghanistan, berättar för Arbeta-
ren att hon inte tänker rösta
nästa torsdag.

– Jag litar inte på någon av
kandidaterna, ingen av dem har
något att göra med våra intres-
sen.

FAVORITEN I VALET är sittande
Hamid Karzai, följd av uppstick-
aren Abdullah Abdullah och out-
sidern Ashraf Ghani. Både
Abdullah och Ghani har varit
ministrar i Karzais regering.
Trots den farliga situationen –
flera presidentkandidater har
attackerats, provinskandidater
har dödats – kandiderar ytterli-
gare närmare fyrtio personer, två
av dem kvinnor. Det stora delta-
gandet har framhållits som ett
positivt tecken. Men Sahar Saba
menar att systemet är så korrupt
att ett val i dagsläget är menings-
löst. Först måste krigsherrarna
ställas inför rätta, säger hon,
sedan kan val genomföras. 

Om det förslaget blev verklig-
het skulle valet i Afghanistan se
annorlunda ut. Hamid Karzai
har allierat sig med flera ökända
krigsförbrytare som i utbyte mot
amnesti, gåvor och viktiga poster
använder sin makt för att få Kar-
zai vald. Människorättsorganisa-
tionen Afghanistan Rights
Monitor rapporterar att ”andra
kandidater som Abdullah Abdul-
lah har försökt hålla jämna steg
med Karzai när det gäller att få
stöd från inflytelserika krigsher-
rar”.

Sahar Saba säger att få män-
niskor kan rösta fritt i dagens
Afghanistan:

– Antingen hotas väljarna av
beväpnade män, eller så mutas
de, eller så gör olika stamrelatio-
ner att de måste rösta på en viss
kandidat.

Hon menar att USA och Nato
i stället för att finansiera val i
Afghanistan borde dra tillbaka
sitt stöd till krigsförbrytare och
kriminella.  

– USA och aktörer i Afghani-
stans närregion måste sluta ge
ekonomiskt och politiskt stöd till
olika krigsherrar. Och Afghani-
stans befolkning måste ta varje
chans att slåss för deras rättighe-
ter och mot fundamentalistiska
krigsherrar. De flesta av dessa
krigsherrar har privata arméer.
Detta måste sluta. Det här är
orsaken bakom korruptionen,
som blir värre och värre för varje
dag.

AFGHANISTANS KVINNOR stod i cent-
rum för rättfärdigandet av inva-
sionen 2001, och används fortfa-

rande som slagträ när Nato-
ledare förklarar varför de inte
kan ge upp Afghanistan. Men
kvinnorna är förlorarna när
Afghanistans nuvarande maktha-
vare köpslår, menar kvinnorätts-
organisationer som RAWA. 

Den afghanska mediagruppen
Killid rapporterade nyligen om
en våldtäkt av en åtta år gammal
flicka, och om våldtäkter mot
kvinnor i fängelser. Gärnings-
männen går fria. En anledning
till att kvinnor sitter i fängelse är
att de dömts för att ha haft sex
utanför äktenskapet. Journalisten
Jason Motlagh skriver i World
Politics Review att fler och fler
desperata kvinnor sätter eld på
sig själva. Över 100 självbrän-
ningsfall har rapporterats det
senaste året bara i en provins:
konservativa Herat i västra
Afghanistan. Den verkliga siffran
tros vara långt högre.

Nästa veckas val kommer inte
att förändra situationen för
Afghanistans kvinnor, enligt
Sahar Saba på RAWA.

– Valet är bara till för att vilse-
leda afghaner och människor
runtom i världen, inte minst i
väst, att tro att Afghanistan
genomför val och att detta är en
demokrati.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

utrikes@arbetaren.se

”Valet är bara till för a
Människorättsorganisationer bojkottar valet i Afghanistan

Amerikanska soldater finns ännu överallt i 
sluta finanisera val och i stället dra in sitt e

Vestas vindkraftsfabrik på Isle of Wight, Storbritannen, ockuperades för att hindra en flytt till USA. Arbetarna
krävde att fabriken skulle nationaliseras. De sex kvarvarande ockupanterna slängdes ut av polis förra veckan.

Ockupanter
förlorade strid
Vindkraftsfabriken ska flyttas

Redaktör: Shora Esmailian, 08-522 456 64, utrikes@arbetaren.se

� Det slutgiltiga resultatet från
presidentvalet väntas komma den 17
september. Om ingen kandidat fått
mer än 50 procent av rösterna hålls
ett nytt val den 1 oktober mellan de
två kandidater som fick flest röster.
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Wightbor och från fackföreningar.
Även aktionsgrupper för klimat-
och miljöfrågor har engagerat sig.
400–500 sympatisörer befann sig
utanför fabriken när polisen i förra
veckan gick in i byggnaden för att
hämta ut ockupanterna.

– Jag hade inte väntat mig det
här massiva stödet när vi började
ockupera. Vi har stöd från hela
landet och även internationellt,
det är helt fantastiskt!, säger Mark
Smith, en av ockupanterna till
Arbetaren.

– Vad vi har bevittnat här är
den modigaste kampen för arbete
som jag någonsin varit med om på
Isle of Wight, sade Labours parla-
mentskandidat på ön, Mark Chi-
verton enligt The Guardian. 

I LÖRDAGS, NÅGRA DAGAR efter töm-
ningen av fabriken, gick ett
demonstrationståg från centrala

delar av staden mot fabriken, for-
cerade säkerhetsavspärrningarna
på baksidan och tog sig fram till
huvudentrén. Fabrikschefen be-
fann sig i byggnaden men vägrade
komma ut och ta en diskussion
med demonstranterna.  

UNDER MÅNDAGEN HADE klimatakti-
vister i en sympatiaktion kedjat
fast sig utanför näringsminister
Peter Mandelsons hem i Lon-
don:

– Mindre än två veckor efter
att regeringen hade gått ut med
målet att göra Storbritannien till
ett land med låga koldioxidut-
släpp stänger Vestas sin fabrik på
grund av att det inte finns någon
efterfrågan på vindkraftverkstur-
biner i Storbritannien. Om vi ska
bli ett land med låga koldioxidut-
släpp måste regeringen stötta
arbetarna på Vestas, inte tvinga

fram en stängning av deras fabrik
så att de förlorar jobben, sade
Ellie Robson, en av aktivisterna
till The Guardian. 

Vestasarbetare kommer under
veckan att bege sig ut på en agita-
tionsturné runt om i England och
Mark Smith är mycket förhopp-
ningsfull:

– Kampen går vidare. Vi hade
ett möte i söndags kväll om nya
aktioner och demonstrationer för
att engagera ännu fler. Och även
när det gäller nationaliseringen av
fabriken händer det saker, bland
annat har i dagarna facket RMT
(Rail, Maritime and Transport)
diskuterat frågan på ministernivå.
Det kanske kommer att ta lite tid
men i slutänden tror jag att vi
kommer att få igenom våra krav,
säger han.

SOFIA BROOMÉ

sofia.broome@arbetaren.se

att vilseleda”

Afganistan. Sahar Saba, från Revolutionary Association of the Women of Afganistan, menar att USA och NATO borde
ekonomiska och politiska stödtill krigsförbrytare och kriminella.

Kravaller i Parisförort
I MÅNDAGS satte ungdomar i Parisförorten Bagnolet bilar i brand
samt kastade stenar och molotovcocktails på polisen, rapporterar
Al Jazeera. Gnistan till upploppet tändes efter att ett 18-årigt
pizzabud dött när han flydde från polisen. Enligt lokala myndig-
heter har ett flertal personer gripits.

Franska inrikesministern Brice Hortefeux har lovat att tillsätta
en internutredning inom polisen för att undersöka hur 18-åringen
dog. 

Gamla vattensystem en räddning 
I DELSTATEN TAMIL NADU i södra Indien och i Uttar Pradesh i norra
Indien har bybor på landsbygden återinfört traditionella sätt att
lagra vatten och gjort sig bättre rustade för klimatförändringarna.

Ett 2 300 år gammalt vattenlagringssystem i granit har åter tagits
i bruk i Tamil Nadu och på flera håll repareras liknande system som
användes för lagring av vatten för både djur och människor för flera
tusen år sedan.

Hjälporganisationen Oxfam arbetar för att sprida kunskapen om
vattenlagring över hela Indien. Enligt en ny rapport från FN:s kli-
matpanel IPCC, kommer monsunperioderna i Indien att förändras
betydligt och bli kortare och mer intensiva i och med klimatförän-
dringarna. Forskare varnar för att det kommer att slå hårt mot bön-
der på landsbygden.

KEYA ACHARYA, IPS

Fatah får ny ledning
ENDAST FYRA AV DE TIO KANDIDATER som ställde upp till omval blev
invalda in i palestinska Fatahs centralkommitté under partiets kon-
gress i helgen i Betlehem, rapporterar Maan News. Detta innebär
ett stort skifte inom ledarskapet för det 55-åriga partiet som en
gång i tiden grundades av bland andra Yassir Arafat.

Mahmoud Abbas blev omvald till partiets överhuvud och den
populära Marwan Barghouti, som sitter fängslad i Israel, blev
invald i centralkommittén. Mindre populära ledare så som Mah-
moud Dahlan och Jibril Rajub blev båda omvalda.

Bland kommitténs 18 medlemmar finns ingen kvinna. 

Vräkta nazister 
i Tyskland
NAZISTER TILLHÖRANDE det tyska
högerextrema partiet NPD
blev, efter ett domstolsbeslut,
utkörda från ett hotell de
befunnit sig i, i nedre Sachsen,
rapporterar tidskriften Expo.
Efter att skottlossning hördes
från hotellet slog polisen till
och kunde hitta batonger, pep-
parsprej och vapenattrapper.

Partiet planerade att hålla
bland annat ungdomsläger och
möten på hotellet. Personer i
området har länge protesterat
mot det tioåriga hyresavtalet
mellan NPD och hotellägaren,
som uppges varit skuldsatt.

En av de inblandade är den
kände nazisten Jürgen Rieger
som också står som ägare till
godset Sveneby säteri i
Töreboda kommun i Väster-
götland. 
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”Romerna har blivit de nya
syndabockarna, de nya judarna
i Europa.”
Maria Leissner, ordförande för delegationen för romska frågor, i Svt:s Aktuellt i förra
veckan efter mordet på en romsk kvinna i Ungern.

Upploppet startade efter att en 18-åring dött under en polisjakt.
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