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Vindkraft gick om kärnkraft
I SÖNDAGS UPPMÄTTES ETT TOPPVÄRDE i Spanien – då levererade vind-
kraften 53 procent av landets totala behov av elektricitet, enligt
officiella siffror. Under fem och en halv timme stod vindturbinerna
för mer än hälften av landets elbehov. José Donoso, från spanska
vindenergiföreningen, säger att man för några år sedan hävdade att
vindenergin inte kunde stå för mer än 14 procent av behovet av
elektricitet, men att det inte är omöjligt att tänka sig att vindkraften
skulle kunna leverera 40 000 megawatt runt år 2020, nästan fyra
gånger den toppnotering som uppmättes i söndags. Under de första
dagarna i november levererade vindkraften 913 000 gigawattimmar,
mer än de 908 000 gigawattimmar som levererades från gasturbiner
eller de 594 000 gigawattimmarna från kärnkraften. Spanien har
kraftledningar in i Frankrike och Portugal och två kraftledningar
under havet till Marocko, men än är inte kraftnätet tillräckligt
utvecklat för att kunna hantera överskott och underskott av elektri-
citet. Under flera år har Spanien haft planer på att utöka sina för-
bindelser med Frankrike, men arbetet har ännu inte kommit igång.
Det beror bland annat på protester från miljöorganisationer som
befarar att stora områden ska komma till skada i och med lednings-
byggen. 

– Folk är medvetna om att utan järnvägar kan vi inte ha några
höghastighetståg, men de förstår inte att utan kraftledningar kan vi
inte satsa på förnyelsebar energi, säger Luis Atienza, vd för Red
Eléctrica de España, Spaniens ledande energibolag. 

Han menar att dragningen av kraftledningarna skulle innebära
att Spanien har möjlighet att uppfylla sina miljömässiga åtaganden. 
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Israel trotsar USA 
I TISDAGS GAV LOKALA MYNDIGHETER i Jerusalem klartecken till bygget
av 900 nya bostäder i den illegala israeliska bosättningen Gilo som
ligger på ockuperad palestinsk mark. Enligt den israeliska tidningen
Haaretz kommer beslutet trots amerikanskt motstånd mot planer-
na. Tisdagens besked innebär enligt tidningen en betydande expan-
sion av bosättningen, som dock bara är ett första steg i en mer
omfattande utbyggnad – planer finns på en sammanlagd utbyggnad
om 4 000 bostäder i Gilo med omnejd.

Gordon Brown
kräver plan 
för Afghanistan
DEN BRITTISKE premiärministern
Gordon Brown kräver en
reträttplan för landets trupp-
närvaro i Afghanistan. Det
framgick av hans årliga utrikes-
tal tidigare i veckan. Brown
erbjöd sig också att tidigt nästa
år stå värd för en internationell
konferens med syfte att åstad-
komma en tidsplan för att över-
föra säkerhetsansvaret till
afghanerna själva. I vad som
beskrivits som ett sätt att tona
ned talet om reträtt sade David
Miliband, Storbritanniens utri-
kesminister, dagen därpå att
konfikten i Afghanistan visserli-

gen inte är ”ett krig utan slut”
men att det krävs en tydlig poli-
tisk strategi, med både militära
och civila komponenter, för att
nå önskvärda resultat.

Oljeplattform
stormades
HUNDRA PERSONER stormade och
stängde ned företaget Conoils
oljeplattformar utanför Nigeri-
as kust i måndags. En talesman
för ockupanterna, som uppges
tillhöra den militanta gruppen
Gwama Boys, säger att storm-
ningen är en protest mot att
oljeföretaget inte har uppfyllt
sin del av en tidigare överens-
kommelse, som syftar till att
förbättra arbetsmiljön.

för flickors och kvinnors repro-
duktiva rättigheter. Omkring 80
procent av den filippinska befolk-
ningen är katoliker och de huvud-
sakliga protesterna uppges också
ha religiös bakgrund. Många mot-
ståndare hävdar att lagen är ett
steg till att legalisera abort. 

– Det är ett faktum att oön-
skade graviditeter leder till abort,
och nu ska vi alltså gå ut och pre-
dika preventivmedel, som leder till
ännu fler aborter, säger prästen
Clemente Ignacio till den katolska
tidningen Asia News.  

– Preventivmedel ger en falsk
trygghet som får människor att
begå fler själviska sexuella hand-

lingar, vilket ju leder till fler oön-
skade graviditeter.  

NATIVITETEN PÅ FILIPPINERNA är bland
den högsta i Asien och ett av
huvudsyftena med det aktuella lag-
förslaget är att stävja landets kraf-
tiga befolkningstillväxt.  

– De fattiga har flest barn och
minst utbildning – det är tydligt att
de höga födelsetalen står i vägen för
utveckling, säger Solita Monsod,
professor i ekonomi vid University
of the Philippines, till al-Jazeera. 
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Den franska strejken i vilken
omkring 5 500 papperslösa
arbetare kämpar för arbetstill-
stånd har nu gått in på sin sjät-
te vecka. 30 arbetsplatser är
fortfarande under ockupation.
Nyligen gick ett av företagen
med på de papperslösas krav.

Den fackliga kampanjen för
arbetstillstånd för papperslösa
har fortsatt stark uppslutning.
Nyligen ockuperades ännu en
arbetsplats, av papperslösa
anslutna till fackföreningen Soli-
daire. Ockupationen avslutades
dock kort därefter då företaget
Arpege lovade att underteckna
en ansökan om arbetstillstånd för
de anställda papperslösa. Enligt
den fackliga aktivisten Jerome,
som inte vill uppge sitt efter-
namn, har Solidaire två mål. Ett
taktiskt fackligt mål – att företa-
gen skriver under ansökan om
arbetstillstånd,  och ett strate-
giskt politiskt mål – att myndig-
heterna formaliserar godkännan-
det av tillstånden. 

– Vi försöker att ha en balans
mellan strategi och taktik. 
Man får inte bortse från de tak-
tiska segrarna för det är viktigt
med segrar som märks. Men i
det här fallet anser jag att vi var
lite för ivriga att ge upp det stra-
tegiska. 

Företaget Arpege driver res-
tauranger inom kommunala verk-

samheter, bland annat i skolor.
Och att de papperslösa i så hög
grad är anställda även inom kom-
munala verksamheter säger myck-
et om vilken viktig del de pap-
perslösa utgör i den franska eko-
nomin. Av de 30 arbetsplatserna
som är ockuperade runt om i
Parisregionen finns även andra
som är av symbolisk betydelse.
Det prestigefyllda byggandet av
en ny spårvagnsringlinje runt
huvudstaden har stått stilla i sex
veckor då bygget sedan den 12
oktober ockuperas av 30 pappers-
lösa anställda.

– Omständigheterna är svåra,
de papperslösa sover i tält, men
ockupanterna är oerhört beslut-
samma. Ockupationen sker i ett
arbetarklassområde och stödet är
stort. Lokala bagare skänker dagli-
gen bröd och smörgåsar, säger
Jerome.

DE FLESTA AV DE FRANSKA fackför-
eningarna, däribland CGT, Soli-
daire och syndikalistiska CNT,
har sedan sex veckor drivit en

kampanj för att ge papperslösa
arbetare arbetstillstånd (se Arbe-
taren 46/2009), så kallad regulari-
sering. Regeringen har tidigare
beslutat om möjligheten att bevil-
ja arbetstillstånd i yrken där det
råder brist på arbetskraft, men det
är upp till de lokala myndighe-
terna att själva bestämma om möj-
ligheten ska utnyttjas. De olika
franska regionerna har starkt
självstyre och behandlar enligt
fackföreningarna ärendena på ett
godtyckligt sätt. Med strejker och
arbetsplatsockupationer försöker
därför facken nu förmå regeringen
att regulariseringen ska ske på
samma villkor över hela landet. 

Över 1 800 företag har hittills
berörts av strejken.

– De papperslösas situation
innebär ju också att de i nuläget
inte har något att vinna på att
sluta strejka. Den allmänna käns-
lan bland de strejkande är att vi
fortsätter tills vi vinner, säger
Jerome.
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Delseger för franska
papperslösa arbetare

� Filippinerna är med sina 89 miljo-
ner människor världens tolfte folk-
rikaste land och har en befolknings-
tillväxt på 2 procent. 

� 36 procent av de filippinska
kvinnorna använder någon typ av
modernt preventivmedel. År 2000

gjordes 473 000 aborter och 79 000
sökte läkarvård för komplikationer
efter abort. Det relativa aborttalet
är 27 per 1 000 kvinnor i fertil ålder,
vilket kan jämföras med Sverige där
siffran samma år var 18,3. 
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Papperslösa i Paris har ockuperat runt 30 arbetsplatser under hösten.

Vindkraftsparken Sos del Ray Catolico i Spanien.

”De papperslösas
situation innebär
att de i nuläget
inte har något att
vinna på att sluta 
strejka”
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