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Nästan alla länder på Balkan
dras med stora budgetunder-
skott och tvingas låna pengar
av Internationella Valutafon-
den, IMF. Lånen är dock långt
ifrån villkorslösa. I Serbien
kommer många som jobbar i
den offentliga sektorn att för-
lora sina jobb när budgeten
stramas åt. 

IMF kräver bland annat att Serbi-
en avskedar 20 procent av de
anställda inom offentlig förvalt-
ning, vilket regeringen har accep-
terat. Detta för att budgetunder-
skottet för 2010 inte ska överstiga
3,5 procent. Enligt Världsbanken,
som också lånar pengar till den
serbiska staten, är utbildningssek-
torn särskilt överbemannad.

Socialistpartiet, som också ingår
i regeringen, har gått till val på att

minska arbetslösheten och rädda
jobben i den offentliga sektorn.
Men de nyliberala program som nu
följs väntas dock inte splittra den
serbiska regeringen så länge det är
IMF som driver på dem. Det råder
nämligen konsensus om avtalet
med IMF. Utan IMF riskerar sta-
ten att gå i konkurs. 

Men enligt premiärminister
Mirko Cvetkovic hänger nedskär-
ningarna inte enbart ihop med
IMF:s krav:

– Det är att trivialisera saken,
sade han till B92, men tillade:

– Om vi inte genomför det här i
dag så kommer någon annan att ta
vår plats i morgon och få det gjort.

Landet har mycket låga
inkomstskatter. Dessa lär dock
vara det sista som den serbiska
regeringen tillåts röra för att få
budgeten i balans.

– För att undvika en snabb
skuldackumulering behöver Serbi-
en relativt låga underskott och
lågkostnadsfinansiering, skriver
IMF:s chef i Serbien, Bogdan Lis-
sovolik på IMF:s hemsida.

IMF:S EUROPACHEF Paul Thompson
ger rakare besked till tidningen
Politika där han säger att en skatte-

höjning skulle kunna ske, men
först efter att alla andra åtgärder i
IMF-programmet genomförts
”och visat sig otillräckliga”. Vad
som nu sker, efter påtryckningar
från IMF, är införandet av ny lag-
stiftning som ska reglera hur stor
den offentliga sektorn får vara. På
kort sikt handlar det om hur många
som får sparken nästa år. Att lag-
stifta fram ekonomisk politik är
dock inget nytt för Serbien. Landet
har i åtta år haft en omdiskuterad
”privatiseringslag”. Lagen har
legat till grund för en storskalig
privatisering av industriproduktio-
nen och den har till viss del kunnat
balansera senare års budgetunder-
skott. Det officiella syftet med pri-
vatiseringslagen var att ”skapa en
öppen ekonomi och en ägarstruk-
tur”. En särskild statlig myndighet,
Privatiseringsbyrån, har som

Islamofobkampanj 

IMF stärker greppet om Serbien

Ett nationellt kvinnomöte
som årligen hålls i Argentina
lockade häromveckan upp
till 20000 deltagare till den
fattiga och konservativt
dominerade staden Tucu-
mán.  Deltagarna konfronte-
rades av religiösa aktivister
som försökte ta sig in i
möteslokalerna.

Argentinas ”Nationella kvin-
nomöte” innehöll i år 74 olika
seminarier. En av de frågor
som behandlades var männis-
kohandel, detta var också skälet
till att mötet placerades i Tucu-
mán, den plats där flest kvinnor
i landet kidnappas till prostitu-
tion. Men de tveklöst mest
kontroversiella frågorna var de
två som refererade till fri abort,
och även några som rörde
homosexualitet. Katolska akti-
vister försökte under dessa
seminarier ta sig in i möteslo-
kalerna, trots att mötet var
separatistiskt och enbart öppet
för kvinnor. Även kvinnor från
de katolska grupperna avvi-
sades dock från seminarierna –
efter en viss debatt avgjordes
att de var avsedda som strategi-
diskussion för alla redan eniga
om målet, inte som en debatt
för eller emot abort respektive
homosexualitet. 

ÄVEN DEN AVSLUTANDE demon-
strationen genom stadens cent-
rum ledde till konfrontationer
då kyrkliga ledare hade samlat
trogna till bön framför flera
kyrkor längs marschvägen,
med radband och krucifix lyfta,
liksom bilder på barn och fos-
ter. Hundratals kravallutrus-
tade poliser hade mobiliserats,
dock inte, som vid Pridepara-
der på vissa håll i världen, för
att skydda demonstranterna
från aggressiva fundamentalis-
ter utan för att skydda funda-
mentalisterna från ”aggressi-
va” feminister. Tårgas kom till
och med till användning vid
några tillfällen, ingen skadad
har dock rapporterats.

De feministiska demon-
stranterna lyckades likväl
spreja ned några kyrkor längs
vägen. De lyfte också upp
tröjorna när de passerade
motdemonstranterna. Medie-
rapporterna förtäljer dock
inte de katolska aktivisternas
reaktion på denna form av
protest.

JON WEMAN
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Katoliker
störde
kvinnomöte
i Argentina

XX
Kvinnomöte

Vilt strejkande arbetare har
blockerat gatorna i Bukarest.

Schweizisk valpropaganda väcker återigen upprördhet. När
nu folkomröstningen om förbud mot byggandet av minareter
närmar sig har en stor mediedebatt stormat upp.
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