
Som utlovat vällde oppositio-
nen ut på Irans gator i fre-
dags i förra veckan på den
årliga Jerusalemdagen. Trots
den senaste tidens hårda
repression, många poliser och
civilklädda Basiji, den iranska
regimens volontärmilis, sam-
lades tusentals människor
iförda gröna symboler. 

Enligt Arbetarens källa på plats i
Teheran samlades flera tusen
människor på fredagsmorgonen
på Revolutionstorget för att

marschera mot Teherans univer-
sitet, i syfte att störa den stora
fredagsbönen som hålls på uni-
versitet varje vecka. Säkerhets-
styrkor förhindrade dock
demonstranter från att komma
fram. I år hade också den före
detta presidenten Hashemi 
Rafsanjani som håller i fredags-
bönerna på Teherans universitet
blivit utbytt mot en konservativ
mulla. 

JERUSALEMDAGEN, en dag regisse-
rad av regimen, firas varje år

sista fredagen i ramadan till stöd
för palestinier (se Arbetaren
38/2009). De senaste åren har
grönt varit färgen som använts
till stöd för palestinska Hamas,
men detta år tog alltså opposi-
tionen, som har grön som sin
färg, tillfället i akt och demon-
strerade även i andra städer som
Tabriz och Esfahan. 

– Gatan badade i grön färg
och vi var många fler än de
regimtrogna, säger Arbetarens
källa och berättar vidare om hur
polisen använde tårgas, peppar-

sprej och batonger för att sking-
ra massan. Under flera timmar
skanderade demonstranterna
slagord såsom ”Ned med dikta-
torn” och ”Diktator, det här är
vårt sista budskap! Den gröna
iranska nationen är redo att
revoltera”.

ARBETARENS KÄLLA SÅG också en av
oppositionsledarna, Mehdi Kar-
roubi ute bland demonstran-
terna och flera tidningar har
rapporterat om att även refor-
mistledaren Mir Hossein 

Mousavi demonstrerade under
fredagen. 

En reformistsajt i Iran rap-
porterade redan på fredagsmor-
gongen om att förre presidenten
och reformisten Mohammad
Khatami hade blivit angripen
när han demonstrerade i Tehe-
ran. Enligt nyhetsbyrån Reuters
greps minst tio oppositionella
under demonstrationerna. I lör-
dags fortsatte polis att gripa
misstänkta demonstranter. 
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Världens fattiga är den ekono-
miska krisens största förlorare.
Ändå får de minst hjälp att
hantera krisen. Av det stora sti-
mulanspaket som G20-länderna
utlovade i våras ser bara tre
procent ut att gå till världens
fattigaste länder. Kritiken från
rättviserörelser är stor inför
G20:s möte i Pittsburgh i USA. 

Just nu möts världens 19 största
ekonomier och EU i den gamla
industristaden Pittsburgh under
president Barack Obamas värd-
skap. I våras lovade G20 ett sti-
mulanspaket om en biljon ameri-
kanska dollar för att hjälpa värl-
dens krisdrabbade länder. Forum
Syd visar dock i en ny rapport,
”G20:s svek mot de fattiga”, att
endast tre procent av pengarna går
till de fattigaste länderna. Av de
pengar som kanaliseras via Världs-
banken och Internationella Valu-
tafonden, IMF, går 851 miljarder
dollar till hög- och medelinkomst-
länder, att jämföra med 26 miljar-
der till låginkomstländerna. Ken-
neth Hermele, ekonom och en av
författarna till rapporten, har små
förhoppningar inför G20 men
pekar på att ländernas stimulansåt-
gärder i alla fall ser ut att fortsätta:

– Det positiva är att den expan-
siva kraften i världsekonomin ver-
kar hållas uppe. Det är bra även för
fattigare länder eftersom det gör att
efterfrågan på deras produkter och
varor håller i sig lite längre än om
man började dra åt svångremmen
redan nu, säger han till Arbetaren.

Däremot är det inget som tyder
på att några större summor pengar
kommer att skjutas till de fattigas-
te ländernas pott.

En av de frågor som G20 kom-
mer att ta upp i Pittsburgh är hår-
dare reglering och övervakning –
framför allt bankernas bonussys-
tem står i fokus. Efter att EU-
ledarna i förra veckan beslutade
om att driva kravet på en begräns-

ning av bonusarna på G20-mötet
sade statsminister Fredrik Rein-
feldt att ”bonusbubblan” spruckit.
Frankrikes president Nicolas Sar-
kozy har hotat att lämna G20-
mötet om inget tak sätts medan
Obama inte vill ha något tak. I bör-
jan av veckan fanns det vissa tecken
på att G20 närmade sig en kom-
promiss, men detta påverkar inte
de fattigaste länderna nämnvärt.

– Fattiga länder får ju ingenting
även om en börsmäklare i London
eller i Frankfurt får sin bonus
beräknad på fem års sikt i stället
för varje kvartal eller år.  Det ska-
par mer stabilitet vilket är bra för

alla, men för fattiga länder är frå-
gan om skatteparadisen viktigare,
säger Hermele.

I DEN FRÅGAN har begränsade fram-
steg gjorts – skatteparadisen har
känt sig trängda och gått med på
vissa lättnader i sekretessen. Men
Forum Syd menar att det fortfa-
rande återstår viktiga komponenter
innan man kan tala om ett verkligt
genombrott: att företag och banker
tvingas att redovisa sin verksamhet
så att det syns vad de gör, och var.
Samt att det blir möjligt att driva in
skatter från företagen även om de
är registrerade i skatteparadis. 

– Frågan om skatteparadisen
har en stor potential. Om man fick
bättre information och bättre skat-
teindrivningsmöjligheter så skulle
en del av de pengarna komma de
fattigare länderna till godo också,
säger Hermele.

FN HÖLL I TISDAGS ett stort klimat-
möte i New York, och även på G20
kommer klimatet att diskuteras. På
mötet i London i våras lovade G20
att ländernas egna stimulanspaket
skulle sträva efter att göra gröna
investeringar. Men Forum Syd
konstaterar att endast omkring 
15 procent av G20-ländernas

sammanlagda krispaket kan ses
som bidrag till en hållbar utveck-
ling. Sydkorea har gjort störst pro-
centuell satsning på en grön kris-
lösning, EU hamnar på andra
plats, och Kina på tredje, beräk-
ningarna är dock mycket osäkra. 

– På G20 tror jag inte man får se
mer än allmänna uttalanden. Möj-
ligtvis kommer man redan efter
G20 att se hur det kommer att gå i
Köpenhamn, säger Hermele och
pekar på att förväntningarna inför
FN:s stora klimatmöte i Köpen-
hamn i december tonas ner allt mer.
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Låga förväntningar på G20
Forum Syd: G20 sviker världens fattiga

I våras lovade G20 ländernas ledare att stimulera den globala ekonomin för att motverka krisens problem, men så lite som tre procent ser ut att gå
till världens fattigaste länder. Nu möts ledarna igen.

Oppositionen i Iran tillbaka på gatorna 
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