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brunnit ner i Europa. 15 000 av dem bara i Grekland. 

Sparkad för mobilladdning
51-ÅRIGE MOHAMED SHEIK i tyska Oberhausen fick efter 14 års anställ-
ning på företaget Jawas fabrik utan förvarning sparken med motive-
ringen att han laddat sin mobiltelefon från företagets eluttag. Vär-
det av elektriciteten uppskattas till mindre än 1 (en) euro-cent.
Sheik själv antar att företaget vill bli av med honom för att anställa
en ny person med lägre lön.

Efter omfattande medieuppmärksamhet accepterade Jawa att
återta Sheik i arbete tills fallet prövats i Oberhausens arbetsdom-
stol.

Stora protester i Caracas
POLISEN SKÖT TÅRGAS, gummikulor och med vattenkanoner för att
skingra demonstranterna på Caracas gator i Venezuela under lörda-
gen. Tusentals personer hade samlats för att demonstrera för och
emot president Hugo Chávez nya utbildningslag. Minst 14 perso-
ner fick vård efter att ha skjutits med gummikulor, rapporterar Al
Jazeera. 

Lagen som gick igenom i parlamentet förra veckan har kritise-
rats för att utbildningen i landet nu kommer att bli ännu mer regle-
rad. De som stödjer lagen menar att barn till Venezuelas fattiga nu
kommer att få bättre utbildning. 

Talibaner straffar röstande 
I MÅNDAGS VISADE den engelskspråkiga tv-kanalen Al Jazeera en
exklusiv video som vittnar om hur talibaner infriar sitt löfte om att
straffa de afghaner som röstade i presidentvalet. I videon ser man
en vägspärr där talibaner kontrollerar mäns pekfingrar för att se om
de varit doppade i bläck. De som hade blåa fingrar togs upp i ber-
gen med ögonbindlar där de enligt Al Jazeera straffas. Talibanerna
har dock sagt att de kan tänka sig att mildra straffen under faste-
månaden ramadan. 

I september kommer valresultatet i Afghanistan, men redan nu
knappar Abdullah Abdullah, nuvarande presidenten Hamid Karzais
främsta rival, in på honom, rapporterar The Guardian.

”Hoppets gröna väg har till 
syfte att återvinna folkets
förvägrade rättigheter.”
Den iranske oppositionsledare Mir Hossein Mousavi kommer att fortsätta sitt mot-
stånd i den nybildade sociala rörelsen Hoppets gröna väg (Green Path of Hope). 

Uigurer inför
rätta i Kina
DENNA VECKA inleds rättegång-
arna mot de uigurer som enligt
de kinesiska myndigheterna är
ansvariga för upploppen i pro-
vinsen Xinjiang tidigare i som-
ras. 200 personer står anklagade
för mord, mordbrand, vanda-
lism och störande av den all-
männa ordningen. Hårda straff
har utlovats, till och med döds-
straff i vissa fall, enligt China
Daily. Säkerheten har höjts i
huvudstaden Urumqi eftersom
de styrande befarar nya
sammandrabbningar mellan
Han-kineser och uigurer i sam-
band med rättegångarna.

Serbien säljer
vapen till Irak
VAPENINDUSTRIN I Serbien blom-
strar och exporten ökar stadigt.
Förra året såldes vapen för 520
miljoner dollar och detta år
kommer den summan att öka
till 650 miljoner enligt Serbiens
handelskammare, uppger
nyhetsbyrån IPS. Detta beror
främst på en jätteorder på 20
flygplan från den USA-stödda
regimen i Irak.

Fram till att fabrikerna
bombades sönder av just USA
under Balkankrigen var vapen
det forna Jugoslaviens främsta
exportvara.

Mexikos kvinnor under attack
Myndigheternas grepp hårdnar
kring Mexikos kvinnor när
flera delstater skärper redan
strikta lagar kring abort.

Aktivister talar nu om
”systematiska kränkningar av
kvinnors rättigheter”.

Sedan 2007, då Mexico City legali-
serade abort, har flera av landets
delstater gått åt rakt motsatt håll.
Det rapporterar nyhetsbyrån IPS. I
slutet av juli i år slog delstatsparla-
mentet i Yucatán fast att livet ska
skyddas från befruktningsögon-
blicket och skärpte straffen för
kvinnor som gör abort. I november
förra året skedde samma sak i del-
staten Morelos.  Lagarna har drivits
fram av det konservativa partiet
PAN, som innehar regeringsmak-
ten,  med starkt stöd av den katol-
ska kyrkan. I det federala Mexiko
har de 31 delstaterna starkt självsty-
re, men de får inte stifta lagar som
strider mot författningen. 

– De här reformerna har ska-
pat ett enormt juridiskt vakuum
och det sprids en hel del desin-
formation, säger advokaten och

aktivisten Fernanda Díaz till IPS. 
– Förföljelsen av kvinnor som

vänder sig till sjukvården i sådana
här sammanhang har ökat, tilläg-
ger hon. 

En av de mexikanska kvinnor
som just nu står åtalad för att ha
avslutat en oönskad graviditet är
tjugoåriga Alejandra Gómez från
regionen Puebla. Efter komplika-
tioner i samband med en illegal
abort åkte hon till sjukhus, där
personalen larmade polisen. Den
mexikanska tidningen La Jornada
skriver att sedan början av 2009
har kvinnokliniken i Puebla
anmält fyra kvinnor som sedan
åtalats. I delstaten Guanajato, där
en abort kan ge sex månaders till
tre års fängelse, har 130 kvinnor
åtalats och dömts sedan år 2000
för att ha gjort abort.  

ÄVEN OM ABORT är olagligt överallt
utanför huvudstadsregionen, gör
många stater undantag efter till
exempel våldtäkt eller då kvinnans
liv hotas. I praktiken är det dock
mycket svårt att få en abort, vilket
bland annat uppmärksammas i rap-
porten ”The Second Assault: Ob-
structing Access to Legal Abortion
after Rape in Mexico”, som män-
niskorättsorganisationen Human
Rights Watch släppte 2006.

– Kvinnor som blivit gravida
vid våldtäkt utsätts i princip för två
övergrepp, först av den enskilde
förövaren och sedan av myndighe-
ter som ignorerar dem, förolämpar
dem och förnekar dem en legal
abort, sade Kenneth Roth, chef
Human Rights Watch, i samband
med att rapporten släpptes. 

De allt striktare abortlagarna på
delstatsnivå har nu fått en grupp på
150 kvinnor att sätta i gång en inter-
nationell juridisk process. Kvinnor-
na har fått den Interamerikanska
kommissionen för mänskliga rättig-
heter, IACHR, att pröva om abort-
reformen i Morelos strider mot
flera av de internationella konven-
tioner som Mexiko har ratificerat. 

– Morelos är inget isolerat fall
utan det förekommer systematiska
kränkningar av kvinnors rättighe-
ter – det handlar om institutionellt
våld, säger Fernanda Díaz till IPS. 
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Rätten till abort

� I Mexiko görs varje år 880 000
aborter, vilket innebär 33 aborter
per 1 000 kvinnor i fertil ålder. 
I Sverige är motsvarande siffra 21.
Tillgången på preventivmedel och
sexualundervisning är på flera håll
mycket bristfällig.

Abort i MexikoFakta
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Polisen använde tårgas för att skingra tusentals demonstranter.
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