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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  
Redaktör: Bella Frank, 08-522 456 66, utrikes@arbetaren.se

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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