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Inför torsdagens presidentval
har sittande Hamid Karzai i det
tysta gjort om ”våldtäktsla-
gen” till ”svältlagen”. Upprör-
da kritiker kallar det för röst-
fiske och talibanfasoner.

I april fick kvinnor på Afghani-
stans gator stöd av internationella
röster i sina protester mot lagen

som av människorättsorganisatio-
ner kallades “våldtäktslagen”,
eftersom den bland annat förbjöd
kvinnor att vägra sina män sex. Till
slut drog Hamid Karzai tillbaka
lagen, lovade att revidera den och
att en genomgripande debatt skul-
le hållas i parlamentet. 

Nu har Human Rights Watch,
HRW, avslöjat att Karzai i tysthet
sett till att lagen trätt i kraft, utan
att ett ord utväxlats i parlamentet.
Lagen, som reglerar familjerela-
tioner bland shiamuslimer, har
skrivits om. Men förändringarna

är kosmetiska, enligt HRW. Män
kan nu med stöd i lagen neka sin
fruar överlevnadsnödvändigheter,
som exempelvis mat, om de vägrar
att tillfredsställa mannens sexuella
begär. Kvinnor måste få tillstånd
från sina män för att söka jobb,
medan mannen enligt lagen får
ensam vårdnad om familjens barn.

– Karzai har gjort en skandalös
deal där han säljer ut afghanska
kvinnor mot stöd från fundamen-
talister i valet den 20 augusti, säger
Brad Adams, Asienchefen på
Human Rights Watch.

Sahar Saba, talesperson för
RAWA, Revolutionary Association
of the Women of Afghanistan,
menar att lagen, även om den bara
gäller landets shiamuslimska
minoritet, är del av en kampanj
mot kvinnor som går tvärs över
religiösa och etniska skillnader.

– Om den här lagen inte pro-
testeras mot och fördöms så blir
det fritt fram att få igenom alla
typer av sådana här lagar, säger
Saba till Arbetaren.

De starka internationella reak-
tionerna från i våras har än så

länge uteblivit denna gång.
Kvinnornas protester i Kabul i
april möttes av aggressiva motde-
monstranter, stenkastning och
spottloskor. Det försämrade
säkerhetsläget gör protester än
svårare att genomföra. Men reak-
tionen bland Afghanistans kvin-
norättsaktivister är lika stark.

– Det som händer nu skiljer sig
inte ett dugg från vad talibanerna
höll på med och deras kvinnofient-
liga lagstiftning, säger Sahar Saba.
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Allt fler egyptiska arbetare har
lärt sig läxan av de senaste
åren strejkvåg: utan självstän-
dig organisering kan de ekono-
miska vinster de kämpat sig till
snabbt gå förlorade. Två aktu-
ella konflikter sätter ökad
press på de statskontrollerade
facken.

I snart tre månader har drygt tusen
arbetare på Tanta Flax & Oil
Company i Nildeltat – som produ-
cerar bland annat garn och linolja
– strejkat i protest mot indragna
lönetillägg. Flera gånger har de
blockerat en närliggande väg
innan polisen tvingat dem in i
fabriken igen. Strejken är den hit-
tills längsta under de senaste årens
våg av fackliga konflikter i Egyp-
ten. Men framför allt är den bara
den andra någonsin som utlysts på
officiell väg av det statskontrolle-
rade textilarbetarfacket. 

DE TIDIGARE OUTNYTTJADE strejk-
kassorna har hjälpt arbetarna att
hålla ut. Men när facket den 9
augusti manade dem att återgå
till arbetet vägrade de, eftersom
överenskommelsen med den sau-
diske ägaren inte inkluderade
återanställning av nio arbetare
som pekats ut som ledare för en
vild strejk förra sommaren. Efter
en omröstning rev rasande arbe-
tare ned det officiella fackets ban-
deroller och fortsatte strejken,
under upptrappade hot från de

polisstyrkor som omringar den
ockuperade fabriken. 

Att textilarbetarna i Tanta väg-
rade att avbryta sin strejk trots att
de fick igenom sina ekonomiska
krav, för att i stället stå upp för sina
avskedade kollegor tyder på att de
tagit lärdom av de senaste årens
erfarenheter. Gång på gång har
egyptiska arbetare vunnit förbätt-
rade ekonomiska villkor bara för
att strax efteråt se utpekade strejk-
ledare avskedas eller förflyttas,

löften tas tillbaka och seger för-
vandlas till bittert nederlag.

DET VAR JUST FÖR att förhindra detta
som en majoritet av de 55 000
anställda på myndigheten för fas-
tighetsskatt beslöt att bilda en
egen fackförening – den första
utanför den statskontrollerade
centralorganisationen sedan 1957.
Det skedde efter en historisk strejk
i december 2007, då hundratals
skattmasar ockuperade en gata i

centrala Kairo under elva dagar
och vann en löneökning på mer än
300 procent.

I våras registrerades till slut
deras fackförening URETA hos
det egyptiska arbetsministeriet och
upptogs samtidigt som medlem i
Internationalen för Stats- och
Kommunanställda. I slutet av juli
vann de en ny seger då finansmi-
nisteriet efter en lång kampanj
gick med på ett av deras viktigaste
krav: etablerandet av en pensions-

fond för delar av de medlemsavgif-
ter som i åratal dragits automatiskt
från deras löner för det statsstödda
fackets räkning. Men efter bara
några dagar hävdes löftet. Pen-
sionsfonden ska fortfarande bildas,
men under det statsstödda Bank-
och finansfackets kontroll trots att
majoriteten av skattmasarna läm-
nat det till förmån för den fria
fackföreningen.

Finansministeriets helomvänd-
ning var ett uppenbart försök att
marginalisera oberoende fackliga
företrädare och ge det officiella
facket äran för frukten av två års
kamp. Men svaret kom snabbt.
Förra tisdagen gick URETA:s
medlemmar ut i nationell strejk,
som avbröts efter överläggningar
på kvällen men beskrevs som en
varning och en styrkedemonstra-
tion – skattmasarna har visat att
man inte tänker ge sig utan strid
eller låta sig mutas till att överge
sitt nya fackförbund. 

PÅ VAR SITT HÅLL står nu textilarbe-
tarna i Tanta och skattmasarna i
fronten för en kamp som inte bara
handlar om ekonomiska villkor
utan allt oftare också om rätten till
självständig organisering. De
senaste årens våg av vilda strejker
har gjort det officiella facket allt-
mer irrelevant, och URETA:s
framgångar har redan inspirerat
försök till nationell organisering av
bland andra postarbetare och
lärare. En seger i Tanta kan på
samma sätt utlösa nya aktioner
inom textilindustrin. Just därför har
regimen ett starkt intresse av att
kväsa de nya tendenserna till obe-
roende organisering i sin linda, och
risken är stor att repressionen mot
fackliga aktivister – som redan
skärpts det senaste halvåret – trap-
pas upp ytterligare den närmaste
tiden.
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Arbetare utmanar
statskontrollerade fack

Strejken vid Tanta Flax & Oil Company i Egypten är den hittills längsta av de fackliga konflikter
som präglat landet under senare år.

Afghanistan: ”Svältlag” klubbades igenom i tystnad
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Kvinnoförtryck i lag

Strejkvågen i Egypten
av Per Björklund
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