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Arbetare får fasta
FACK OCH ARBETSGIVARE kommer inte att tvinga muslimska lantarbe-
tare i Lombardiet i norra Italien att dricka vatten under fastemåna-
den ramadan, rapporterar italienska Ansa. Beskedet kom i fredags
från Kommittén för lantbrukarnas säkerhet som består av två
arbetsgivarorganisationer och tre fackföreningar. Det var i förra
veckan som samma kommitté kom med beskedet att arbetare på
tomat- och melonfälten måste dricka vatten under arbetstiden,
annars kan de förlora jobbet. 

– Att fasta är ens personliga beslut och ingen ska tvinga en till
något annat, sade Ban Mansour som är det muslimska samfundets
representant i området.

Ramadan inleds i år den 21 eller den 22 augusti, beroende på
nymånens ankomst. 

Amerikansk vapenexport ökar
USA:S VAPENEXPORT har ökat kraftigt sedan förra året. Natalie J.
Goldring vid forskningscentret för fred och säkerhetsfrågor vid
Georgetown-universitetet i Washington säger att försäljningen av
stridsflygplan, robotar, krigsfartyg och stridsvagnar fortsätter att
öka. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon förväntas vapenförsälj-
ningen regeringar emellan att uppgå till motsvarande 290 miljarder
kronor vid slutet av året jämfört med motsvarande 260 miljarder
kronor förra året.

– Det här är dåliga nyheter för de som hoppats att Obamaadmi-
nistrationen skulle utvärdera den amerikanska vapenhandeln, säger
Natalie J. Goldring. 
I början av år 2000 motsvarade den amerikanska vapenförsäljningen
mellan 60 och 95 miljarder kronor. 

USA säljer främst vapen till Egypten, Israel, Pakistan, Afghani-
stan, Turkiet, Grekland, Sydkorea, Bahrain, Jordanien, Thailand
och Förenade arabemiraten. IPS

Chile: Mapuche dödad av polis
EN 24-ÅRIG MAN ur Chiles största ursprungsbefolkning, Mapuche,
dödades i förra veckan av polis i samband med en konfrontation 40
mil söder om huvudstaden Santiago. Det rapporterar The Patago-
nia Times. Polisen hävdar att den avlidne först sköt och sedan träf-
fades av besvarande kulor, medan en talesman för Mapucheindia-
nerna menar att polisen sköt rakt in mot en grupp av obeväpnade
markägare. Den långvariga konflikten mellan landets 600 000
mapuches och chilenska myndigheter rör rätten till historisk mark
samt ett officiellt erkännande av gruppens kultur och identitet. Det
här är inte första gången som mapucheindianer dödas av polis och
internationella människorättsorganisationer har riktat kritik mot
landets regering för deras hantering av konflikten. 

Milis trakasserar
homosexuella 
IRAKISK MILIS utsätter systema-
tiskt homosexuella män för
misshandel, tortyr och mord.
Detta framgår av en nysläppt
rapport från Human Rights
Watch.

Enligt rapporten ”De vill
utrota oss” har hundratals män
som misstänkts vara homo-
sexuella mördats i år och myn-
digheterna gör heller ingenting
för att stoppa våldsvågen. 

Fejkprotester 
mot klimatlag
EN LÄCKA TILL MEDIERNA avslöjar
att grupper inom den ameri-
kanska oljeindustrin planerar
att skapa ”konstgjorda” protes-
ter mot ny klimatlagstiftning,
rapporterar TPM Media.
Enligt uppgift skulle anställda
inom oljeindustrin posera som
vanliga medborgare utanför
USA:s kongress för att ge bil-
den av en stark opinion mot
”osund energipolitik”. 

Mellan 12000 och 20000 perso-
ner gick förra torsdagen ut på
Köpenhamns gator för att pro-
testera mot polisens stormning
av Brorsons Kirke, där ett 60-
tal irakier hade gömt sig. 

– Vi blev helt chockade av nyhe-
terna i morse, det har gått för långt
nu, sade en av demonstranterna,
Dorthe Kampman, till den danska
tidningen Politiken.

I likhet med tusentals andra
hade hon samlats utanför kyrkan
på Nørrebro på torsdagen, dagen
efter den uppmärksammade vräk-
ningen då 17 irakier greps. 

Arrangörerna från organisatio-
nen Kirkeasyl uppskattar att
20 000 personer deltog i protes-
terna, medan polisen uppger
mellan 12 000 och 15 000. Enligt
Politiken fanns människor i alla
åldrar och från alla sociala grupper
på plats för att visa sin avsky över
polisens agerande. En av dem var
pensionären Troels Jørgensen som
inte hade deltagit i några protester
sedan invasionen av Irak 2003.   

– Danmark har behandlat irak-
ierna dåligt i flera år och de här
människorna borde verkligen ha
fått stanna av humanitära skäl, sade
Jørgensen till Politiken. 

I MAJ SLÖT DANMARK ett återtagan-
deavtal med Irak, men Iraks pre-
miärminister Nuri al-Maliki har
hävdat att det endast gäller de som

återvänder frivilligt. Det var i sam-
band med detta avtal som ett 60-
tal utvisningshotade irakier tog sin
tillflykt till Brorsons Kirke. Sedan
invasionen 2003 beräknas hälften
av Iraks kristna ha flytt och FN:s
flyktingorgan UNHCR och flera
internationella människorättsor-
ganisationer avråder från att
tvångsutvisa religiösa minoriteter
till Irak. Nina Shea, från den ame-
rikanska regeringens organ mot
religiös förföljelse, USCIRF, sade i
förra veckan till Ekot att det bara
är en tidsfråga innan Irak i princip
är tömt på kristna.

Dansk Folkeparti hade länge
krävt att regeringen skulle beordra
polisen att tömma kyrkan och
skicka hem flyktingarna. Polisin-
gripandet mot kyrkan kantades av
starka protester, där omkring 300
demonstranter försökte stoppa
deportationen. Tårgas, batonger
och hundar användes mot demon-
stranterna och aktivister och kyrko-
personal vittnar om våldsamheter
från polisen, innanför och utanför
kyrkan. Landets integrationsmin-
ister Birthe Rønn Hornbech,
Venstre, sade till Copenhagen Post
att gripandet var ”olyckligt men
nödvändigt”, medan den förre
socialdemokratiske statsministern
Poul Nyrup Rasmussen däremot
har kallat aktionen för ”cynisk”. 
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Ett tjugotal personer sam-
lades på torsdagen vid den
danska ambassaden i Stock-
holm för att protestera mot
den danska polisens age-
rande. 

Det var en hastigt ihopskramlad
skara som strax efter klockan 14
intog Danmarks ambassad i
Stockholm. Den goda akustiken
i väntrummet fick slagorden att
runga, aktivisterna att le och
personalen att ta till telefonlu-
rarna. Efter en kvart strömmade
poliser in och lyfte omilt ut
demonstranterna. Protesten
fortsatte sedan utanför byggna-
den där det hölls banderoller
och ropades slagord fram till
ambassadens stängningstid,
klockan fyra.

– Hela idén med en asylrö-
relse är att den är internationell
och inte känner några gränser.
Därför är det viktigt att vi kom-
mer hit och visar att det finns
solidaritet även här i Stock-
holm, sade Elof Hellström till
Arbetaren.
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Tusentals i protest
mot polisstormning

Aktivister
tog sig in på
ambassad
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Konflikten mellan de chilenska myndigheterna och Mapuche-
befolkningen rör bland annat rätten till mark.
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