
Åtta år efter USA:s invasion av
Afghanistan ökar antalet
dödade civila. Samtidigt är
målet med operationen fort-
satt otydligt.

Den 7 oktober 2001, knappt fyra
veckor efter 11 september-dådet,
attackerades Afghanistan med det
uttalade målet att bekämpa al-
Qaida och störta talibanregimen.
Sedan dess har krigslogiken
ändrats flera gånger, menar jour-
nalisten och författaren Norman
Solomon som driver Institute for
Public Accuracy. 

– När talibanerna blev starkare
förvandlades retoriken till att vi
måste hindra al-Qaida från att ha
en säker plats i Afghanistan, säger
Solomon till Arbetaren och
poängterar att även Bushadmini-
strationen under sitt sista år vid
makten erkände att al-Qaida i
stort sett hade lämnat Afghanistan.

– Så då hette det i stället att al-

Qaida inte får tillåtas återvända till
Afghanistan i framtiden. Men det
kan ju även sägas om ett dussintal
andra länder – betyder det att vi
ska skicka 100 000 soldater till de
länderna också?

SEDAN BARACK OBAMA tillträdde i
Vita Huset har termen ”war of

necessity” blivit ett mantra, det vill
säga tanken att det är ”nödtvunget”
att eskalera kriget i Afghanistan.
General Stanley McChrystal, som
leder både USA:s och Natos trup-
per, vill skicka ytterligare tiotusen-
tals soldater till Afghanistan. Samti-
digt som truppnivåerna ökat de
senaste åren stiger dödssiffrorna.

Enligt FN dödades över tusen civi-
la under det första halvåret 2009. 

Talibanerna är nu aktiva i 80
procent av landet, mot 54 procent
för två år sedan, enligt den ameri-
kanska tidningen Christian Scien-
ce Monitor. Många afghaner
kunde inte eller vågade inte rösta i
presidentvalet i augusti, och taliba-
nerna samordnade mängder med
attacker i samband med valet, även
inne i Kabul. Valet kantades dock
av valfusk. Förra veckan sparkades
Peter Galbraith, en högt uppsatt
FN-diplomat som jobbade med att
övervaka valet, efter att han ankla-
gat FN:s specielle representant i
Afghanistan, Kai Eide, för att sopa
valfusket under mattan. Enligt
Galbraith var närmare en tredjedel
av Karzais röster falska. Galbraith
skriver i Washington Post att valet
har ”gett talibanerna deras största
strategiska seger på åtta år”.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

BUENOS AIRES. Det började som
en tvist om skyddsåtgärder
mot svininfluensan på Kraft
Foods, den multinationella livs-
medelsjätten bakom märken
som Marabou och Gevalia. Nu
har tvisten utvecklats till en
protestvåg som kanaliserar det
utbredda missnöjet i ett land
där den ekonomiska krisen har
blivit kännbar på allvar.

På morgonen fredagen den 25
september slog kravallpolis sig in
på Kraft Foods chokladfabrik i
General Pacheco i en förort till
Buenos Aires, Argentina, efter en
dryg månadslång ockupation av
fabriken.

– De sköt tårgas och gummiku-
lor, slog med batonger, och dun-
kade en kamrats huvud mot golvet
upprepade gånger. Detta trots att
vi gav upp direkt när de bröt sig in,
säger Carlos Acuña, från fabrikens
fackklubbsstyrelse till Arbetaren.

Konflikten har nu pågått i över
tre månader och började som en
till synes ganska rutinartad dispyt
om företagets hantering av svinin-
fluensan. Bland annat stängdes
företagets förskola, men Kraft
Foods vägrade samtidigt att ge för-
äldrarna ledigt. Den 3 juli hävdar
företaget att arbetarna höll 70
kontorsanställda som ”gisslan” –
fackklubben menar å sin sida att de
endast upprättade ett protestläger
inne på fabriksområdet. 162 perso-
ner avskedades på stående fot.

Enligt fackklubben var det
Kraft Foods vägran att förhandla
som ledde till att konflikten så
snabbt eskalerade.

– Bakgrunden är att de, som

många andra företag, vill genom-
föra rationaliseringar och flexibili-
seringar som svar på krisen – säga
upp personal och öka arbetstem-
pot. De vet att det vore omöjligt
med den här fackklubbsstyrelsen.
De tog influensakonflikten som en
förevändning för att bli av med
oss, säger Jorge Penayo, också han
med i fackklubbens styrelse.

Som svar inledde de avskedade,
tillsammans med några av de som
fått behålla sina jobb, en dryg
månadslång ockupation av fabriken. 

TILL SKILLNAD från i Sverige är det i
Argentina, oavsett skäl, förbjudet
för arbetsgivaren att säga upp fack-
ligt förtroendevalda utan ett dom-
stolsbeslut som upphäver deras
immunitet. I väntan på dom får de
heller inte vägras tillträde till
arbetsplatsen. I likhet med Sverige
är det dock i allmänhet möjligt för
arbetsgivaren att komma undan
med lagtrots i utbyte mot böter.
Arbetsmarknadsministeriet har
hittills bötfällt Kraft Foods med
motsvarande 25 miljoner svenska
kronor för att ha utestängt de spar-

kade medlemmarna i fackklubbs-
styrelsen.

– Men när det handlar om mas-
sivt lagtrots har ministeriet också
möjlighet att intervenera i företa-
get och upphäva avskedandena. De
hade kunnat lösa konflikten
genom att bara tvinga Kraft Foods
att följa lagen – de har ignorerat

åtta olika beslut hittills, säger
Jorge Penayo. 

I SLUTET AV AUGUSTI började arbe-
tarna blockera den närliggande
motorvägen. I september började
de få stöd av studenter och andra
grupper. Den 28 september stäng-
des mer än 90 vägar över hela lan-

det i solidaritet, den största mobi-
liseringen av det här slaget på
åtskilliga år. Ett flertal debattörer
och politiker har krävt ett slut på
det ”kaos” som blivit följden.
President Kristina Kirchner själv
fördömde metoden i ett tal i förra
veckan. 

Vägblockader är en komplex

Chokladarbetare leder  

Den 25 september stormade kravallpolis Kraft Foods chokladfabrik utanför Buenos Aires och drev ut arbetarna som      

Carlos Acuñya och Jorge Penayo
från fackklubbens styrelse.

Valfusk stärker talibanerna
De grekiska socialdemokra-
terna vann en överlägsen
seger i söndagens val och
får egen majoritet i parla-
mentet. Men trots makt-
skiftet kan förändringarna 
i praktiken bli små.

Söndagens val innebär som
väntat ett maktskifte i Grek-
land, där socialdemokratiska
Pasok fick 44 procent av rös-
terna. Resultatet för det kon-
servativa regeringspartiet Nea
Dimokratia, som skakats av
flera korruptionsskandaler, var
det sämsta i partiets historia.
Röstsiffrorna innebär att S-
ledaren Georgios Papandreous
parti får egen majoritet i parla-
mentet, och alltså varken blir
beroende av kommunistpartiet
KKE eller vänsterkoalitionen
Syriza, som fick 8 respektive 5
procent av rösterna. 

– Ingenting kommer att bli

Grekland:

Enligt FN-diplomaten Peter Galbraith sopas valfusket under mattan.
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protestvåg
Klimatet ett ämne för CIA
CIA SJÖSÄTTER NU Centrum för klimatförändringar och nationell
säkerhet, meddelar underrättelseorganisationen i ett pressmeddelan-
de. Centret ska undersöka hur fenomen som folkförflyttningar, höjda
havsnivåer och ökad konkurrens om naturresurser ”påverkar den
nationella säkerheten” och CIA ska ”ge stöd till amerikanska tjänste-
män och politiker när de förhandlar, implementerar och verifierar
internationella överenskommelser kring miljöfrågor”. Den amerikan-
ska militären fokuserar allt mer på klimathoten, skriver John Broder 
i den amerikanska dagstidningen New York Times. Flera militära
rapporter är på väg. En skrevs nyligen av general Anthony Zinni. ”Vi
kommer att betala för att reducera växthusgaserna i dag”, skrev han
enligt New York Times, ”eller så kommer vi att betala priset senare
… Och det kommer att involvera människoliv”.

Spänt läge i Jerusalem
LÄGET I JERUSALEM är fortsatt spänt efter de senaste veckornas
sammandrabbningar mellan israelisk polis och palestinier. Palestini-
er har vid flera tillfällen den senaste tiden kastats sten mot polis på
grund av att judiska religiösa aktivister har försökt att ta sig in på
den för muslimerna heliga platsen al-Aqsa-moskén, rapporterar tv-
kanalen al-Jazeera. För judar är samma plats det heliga Tempelber-
get. Innan den andra intifadans utbrott år 2000 samordnades alla
icke-muslimska besök på området tillsammans med den muslimska
Waqf-stiftelsen, som står under jordansk kontroll, men detta är inte
längre fallet. Frågan är särskilt känslig med tanke på att det var ett
besök av landets dåvarande överbefälhavare Ariel Sharon på områ-
det som blev den utlösande faktorn för den andra intifadan. 

Bärplockare får ingen hjälp
200 AV DE THAILÄNDSKA BÄRPLOCKARE som för drygt en månad sedan
lämnade Sverige har fastnat i Thailands huvudstad Bangkok, rap-
porterar LO-tidningen. Utan någon hjälp från den thailändska
regeringen eller från bemanningsföretagen som anställde dem,
arbetar de flesta som daglönare för att kunna betala tillbaka de lån
de tog för att kunna åka till Sverige (se Arbetaren 37/2009). Många
bor dessutom i parker runt om i staden. 

– Både regeringen och bemanningsföretagen har lurat oss. Vi
trodde att regeringen skulle betala hälften av våra skulder och att
bemanningsföretagen inte skulle ta så mycket betalt av oss, säger
risbonden Hatsaya Khennok till LO-tidningen. 

Bärplockarna har nyligen lämnat en skrivelse till landets premi-
ärminister och kräver att bemanningsföretagen stäms. 

Indier vill 
stänga läskfabrik
INDIEN UPPLEVER just nu den vär-
sta torkan på fyra årtionden.
Situationen har fördjupat den
konflikt om vattenresurser som
utspelar sig mellan en Coca-
Cola-fabrik och aktivister i de
västra delarna av Rajasthan. 

Bönder och aktivister i regio-
nen Kala Dera, som ligger i den
torra delstaten Rajasthan, har
länge stridit för att den lokala
Coca Cola-fabriken ska stänga.

– De som driver fabriken är
oerhört inflytelserika, men vi
har folket på vår sida, säger

bondeaktivisten Rameshwar
Prasad Kudi.                         IPS

Irländarna 
röstade ja
TVÅ TREDJEDELAR av de röstande
irländarna sade i söndags ja till
Lissabonfördraget, nu återstår
för Polen och Tjeckien att
godkänna avtalet. Irland är det
enda land som hållit en folk-
omröstning om fördraget, och
gjorde det dessutom två gång-
er. Lissabonfördraget kom till
efter att EU:s grundlag föll i
omröstningar i Holland och
Frankrike.

fråga i Argentina. Medierapporte-
ringen kring dem är nästan alltid
negativ och utgår oftast från upp-
retade resenärers perspektiv. Men
när det kommer till kritan är
nästan alla grupper beredda att
använda dem. Många högerkom-
mentatorer har kritiserats för att
de fördömer Kraft Foods-blocka-

derna, trots att de accepterade
jordbrukarnas blockader förra
året. I en bisarr vändning hotade i
förra veckan ägarna till diskote-
ken i Buenos Aires förorter med
att låta sina anställda genomföra
vägblockader som ”kommer att få
Kraft-konflikten att likna en mild
bris”, i protest mot en ny lag som

tvingar dem att stänga klockan
5.30 på morgonen.

– Vi gillar inte att göra det,
eftersom det irriterar folk, men
innan vi stängde motorvägen var
det ingen som såg oss. Efter det
har företaget kommit till förhand-
lingsbordet, de har betalat ut inne-
stående löner och avgångsvederlag
till 80 sparkade, säger Jorge
Penayo. 

EKONOMEN FEDERICO THOMSEN, inter-
vjuad i tidningen Wall Street Jour-
nal, ser konflikten som en ”bryt-
ning mellan den traditionella fack-
ledningen och ett radikalare ledar-
skap på fabriksgolven”. Hector
Mendez, ordförande i argentinska
Industriförbundet, säger till tid-
ningen att han fruktar fler lik-
nande konflikter inspirerade av
”radikala grupper”. Oomtvistligt
är att Kraft Foods-arbetarna inte
har fått stöd av sitt eget fack, rege-
ringstrogna CGT, medan fack-
klubbarna på en del andra fabriker,
exempelvis på Pepsi, har backat
upp dem. De lokala fackklubbar-
nas styrelser är direktvalda på
arbetsplatserna, medan förbunds-
ledningarna tillsätts enligt kom-
plexa procedurer som gör det svårt
och långdraget att byta ut dem. 

Tydligt är också att regeringen
Kirchner i dag inte bara väcker
högerns aggressioner, utan också
börjar tappa sitt grepp om vän-
stern och vänstern-mitten. I det
läget, och under den här nyss
begynnande ekonomiska krisens
tryck, har Kraft Foods-konflikten
blivit fokus för missnöjet. 

JON WEMAN

utrikes@arbetaren.se

      ockuperat fabriken i lite över en månad.

”Ny regering men ingen ny politik”
lätt – vi har mycket hårt arbete att
se fram emot, sade Papandreous
till media på valnatten. 

Den ekonomiska situationen i
Grekland är ansträngd, med ett
budgetunderskott som är dubbelt
så stort som EU tillåter. Pasok
lovat en satsning på tre miljarder
euro för att få igång konsumtionen
och därmed ekonomin.  

Sedan militärjuntans fall 1974
har den politiska scenen i Grek-
land i princip helt dominerats av
två partier och den nyvalde Geor-
gios Papandreous är både son och
sonson till tidigare premiärminist-
rar. Både Pasok och det konserva-
tiva Nea Dimokratia har beskrivits
som en slags klanpartier där flera
generationer av familjerna Papan-
dreou och Karamanlis omväxlande
har suttit vid makten. Inte alla vän-
tar sig några stora förväntningar i
och med maktskiftet. 

– Grekland får en ny regering,
men ingen ny politik, säger Jannis

Konstantis till Arbetaren. 
Han bor sedan länge i Sverige

men är medlem i det grekiska
kommunistpartiet KKE och
befann sig i Grekland i samband
med valet. 

– Pasok är systerparti till våra

socialdemokrater, men liknar Nea
Dimokratia på många områden,
bland annat när det gäller privat-
iseringar av pensions- och utbild-
ningssystemet och inställningen
till EU, säger Konstantis och näm-
ner också Papandreous hårda
inställning till papperslösa. 

TIDNINGEN EURONEWS rapporterade
om hur vissa invandrargrupper

välkomnade Pasoks seger, särskilt
med tanke på utfästelser om röst-
rätt för invandrare efter fem års
uppehållstillstånd och att ge barn
som är födda i landet medborgar-
skap – detta samtidigt som ett av
Papandreous vallöften var att slå
ned på illegala immigranter. 

De spänningar som i december
förra året utlöste kravaller i
huvudstaden Aten finns enligt
många bedömare fortfarande
kvar, inte minst då ungdomsar-
betslösheten ligger på mer än 20
procent. För Jannis Konstantis
råder ingen tvekan. 

– Protesterna kommer att blos-
sa upp igen, det är jag säker på. 

– Också inom den fackliga
rörelsen finns ett starkt missnöje,
även om flera fackföreningar är i
händerna på Pasok, säger Jannis
Konstantis, som också är ordfö-
rande i Seko Klubb 119.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

”Protesterna
kommer att 
blossa upp igen.”
Jannis Konstantis 
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Palestinier och israelisk polis har drabbat samman i Jerusalem.
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