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På fredag i nästa vecka går
Irland till folkomröstning om
Lissabonfördraget för andra
gången på drygt ett år. Fack-
föreningsrörelsen är splittrad
och debatten mellan den fack-
liga ja- och nejsidan är hätsk.

Inför den förra omröstningen var
Lavaldomen ett viktigt facklig
argument mot Lissabonfördraget,
och det gäller även den här gången:

– Lavaldomen i Vaxholm är vårt
starkaste bevis för att fördraget
kommer att få negativa konse-
kvenser för arbetstagarna. I och
med Lavaldomen stärkte Europa-
domstolen sin ställning, när både
rätten att förhandla fram kollek-
tivavtal och strejkrätten försva-
gades till förmån för företagen och
deras intressen, säger Jimmy Kelly,
Irlands regionsekreterare för fack-
föreningen Unite, till Arbetaren. 

Enligt Unite, som organiserar
mer än 60 000 irländska arbetare
och är det näst största fackförbun-
det, är ett fackligt ja till fördraget
hyckleri. Detta eftersom den
irländska regeringen inte krävt
rättsliga garantier från EU vad
gäller arbetstagarnas rättigheter,
något man krävt i flera andra frå-
gor som bland annat den irländska
abortlagstiftningen. 

Irlands största fackförening,
Impact, som organiserar arbetare

inom offentlig sektor, menar i
bjärt kontrast till Unite att det
enda sättet att få till bättre villkor
för arbetstagarna är att rösta för
fördraget. 

DEN FÖRDRAGSVÄNLIGA fackför-
eningsrörelsen hävdar att en ratifi-
cering av fördraget skulle ge den
lagliga bas och legitimitet som
behövs för att tvinga fram bättre
villkor för arbetstagarna. Detta då
fördraget förstärker den så kallade
rättighetsstadgan som till exempel
gör kollektivavtalsrätten juridiskt
bindande. Unite tillbakavisar dock
att detta skulle få någon praktisk
betydelse för Irlands arbetare
eftersom det ändå ska ske i enlig-
het med medlemslandets nationel-
la lagstiftning och tillämpning. 

– Hur den går till vet vi, den
irländska arbetsdomstolen dömer
oftast till förmån för företagen. Vi
har haft lagar sedan den irländska 
staten 1951 undertecknade ILO-

konventionerna, men de följs inte,
skrev Jimmy Kelly nyligen i en 
e-mail-debatt med Impacts vice
ordförande Shay Cody i tidningen
The Irish Times.

EU-kommissionens nyvalde
ordförande, Jose Manuel Barro-
so, besökte Irland i förra veckan
och gav besked om ett EU-
bidrag på 13,5 miljoner pund för
att skola om mer än 2 500 avske-
dade irländska arbetare. Nej-
sidan anklagade Barroso för att
försöka köpa ja-röster, rapporte-
rar The Belfast Telegraph.
Enligt siffror från den senaste
opinionsundersökningen kom-
mer 62 procent av irländarna att
rösta för fördraget. Men även
inför förra omröstningen, som
alltså slutade med en nejseger,
ledde ja-sidan en vecka innan
med samma marginal, rapporte-
rar The Belfast Telegraph.
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Den av regeringen regisserade Jerusalemdagen gav Irans oppositionella en chans att ta sig ut på gatorna igen.

Irland: Lavaldomen i fokus

Sommarisar borta om 20 år

GREENPEACE FARTYG ARCTIC SUNRISE har anlänt till Framsundet, som
ligger mellan Svalbard och Grönland. Tillsammans med fem obe-
roende forskare ska de till månadsskiftet studera issmältningen.
2007 krympte sommarisen till en storlek som forskare hade förut-
spått först till 2080, enligt Greenpeace. Om 20 år kan Norra isha-
vet vara helt isfritt på sommaren.

– Den rekordsnabba avsmältningen av isen i Arktis borde vara
en högljudd varningsklocka för Reinfeldt och de andra stats- och
regeringscheferna, säger Frida Bengtsson, talesperson för Greenpe-
ace ombord på Arctic Sunrise.

FBI: Dödsstraff avskräcker ej
DÖDSSTRAFF LEDER INTE TILL FÄRRE MORD, visar en ny rapport från FBI.
Alla utom en av de fjorton delstater som inte har dödsstraff har
lägre mordstatistik än genomsnittet i USA, som är 5,4 mord per
100 000 invånare. Undantaget Michigan ligger just på denna siffra
medan flest mord begås i Louisiana, Missouri och Alabama, som
alla använder dödsstraff. Amnesty International säger att det länge
varit känt att straffet inte avskräcker från brott. 

“Jag är här för att återupprätta
demokratin, för att uppmana till
dialog.”
Den störtade presidenten Manuel Zelaya som återvände i måndags till Honduras i sitt
första uttalande efter hemkomsten rapporterar IPS. Zelaya befann sig i tisdags på
den brasilianska ambassaden i huvudstaden Tegucigalpa som omringades av säker-
hetsstyrkor som också slog ned demonstrationer som hölls till stöd för Zelaya. 

Calais: Flyktingläger demolerat
OMKRING 600 POLISER stängde i tisdags brutalt ner ett tillfälligt flyk-
tingläger i Calais i Frankrike. 278 migranter greps, och över tusen
beräknades ha flytt redan innan tillslaget, rapporterar BBC. Lägret
förstördes sedan med schaktmaskiner. De omkring 1 500 migran-
terna som bodde i lägret, de flesta från Irak och Afghanistan, vän-
tade på en chans att ta sig till Storbritannien och söka asyl. Lägret
kallades för ”djungeln” och beskrivs som ett smutsigt område med
skraltiga tält. Flyktingarna bad polisen att inte förstöra deras hem.
Aktivister försökte förgäves stoppa poliserna, och några av dem
greps. Den franska immigrationsministern Eric Besson sade att
lägret stängdes eftersom ”det är en bas för människosmugglare”
som ”får dessa stackars människor att betala ett extremt högt pris
för biljetten till England.” 

”Mini-pride” på
svensk ambassad 
SÖNDAGENS PRIDEPARAD I BELGRAD

i Serbien ställdes in efter att
polisen meddelat att deltagar-
nas säkerhet inte kunde garan-
teras. Pride-arrangörerna sade i
en presskonferens att de inte
regelrätt förbjudits att hålla
paraden men blivit anvisade en
avlägsen plats, vilket arrangö-
rerna menade innebar ett för-
bud i praktiken. De valde då att
ställa in.

– Över hela världen är sym-
boliken med det här arrange-
manget att gå genom en stads

centrala delar och visa att vi är
jämlika medborgare. Vi vill inte
gå på något fält i Uçe, det skul-
le inte vara en Prideparad, sade
Majda Puaãa från Pridekom-
mittén till den serbiska tv-kana-
len B92.

Flera gayaktivister begav sig
i stället till den svenske ambas-
saden där ambassadör Krister
Bringéus sägs ha anordnat en
tillställning som snabbt döptes
till ”mini-Pride” av deltagarna,
skriver nätsidan UKGayNews.
Serbisk polis meddelade senare
att extremister planerade att
attackera den svenska ambassa-
den.
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� För att Lissabonfördraget ska
kunna träda i kraft krävs att 
samtliga EU:s medlemsstater ratifice-
rar fördraget. 

� Europeiska rådet beslutade efter
förra folkomröstningen att gå med
på vissa eftergifter för att Irland
skulle kunna rösta om fördraget på

nytt. Eftergifterna innebär att en
kommissionär per medlemsland åter-
införs i EU-fördraget, att Irlands mili-
tära neutralitet garanteras och att
EU inte kommer att lägga sig i lan-
dets skatte- och familjepolitik, vilket
innebär att Irlands abortlagstiftning
och de låga skatterna kommer att
kunna hållas intakta.

EU:s garantierFakta

600 poliser stängde brutalt ner ett tillfälligt flyktingläger i Frankrike.

FO
TO

: 
M

IC
H

EL
 P

R
IN

G
LE

R
/S

C
A

N
PI

X

Foto
CC


