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Nya attacker mot migranter
har den senaste veckan drabbat migranter i Sydafrika, rapporterar tv-kanalen al-Jazeera. Förra
tisdagen tvingades 2 000 zimbabwier i De Doorns, Västra Kapprovinsen, söka skydd på en idrottsarena i samband med att deras kåkstad revs av uppretade sydafrikaner. Ilskan gäller enligt uppgift ökad
konkurrens om arbete och utrymme men de lokala myndigheterna
förnekar att det skulle ﬁnnas rasistiska motiv bakom attackerna.
– Migranter från andra afrikanska länder har ju lämnats i fred,
säger tjänstemannen Manfred van Rooyen till al-Jazeera.
Hjälporganisationer på plats håller dock inte med och representanter från FN har gått ut och deklarerat att det handlar om de första öppet främlingsﬁentliga attackerna mot ﬂyktingar och andra
migranter sedan den landsomfattande våldsvågen i maj 2008.

NYA ATTACKER FRÅN LOKALBEFOLKNINGEN

”När nationell försoning har uppnåtts
och det finns enighet om att hålla val
kommer jag att ta det rätta beslutet.”
Palestinske ledaren Marwan Barghouti svarar Reuters på frågan om han kommer att
ställa upp i nästa års presidentval. Barghouti från Fatah är fängslad av Israel men
anses vara en av få som kan ena det palestinska folket. Det spekuleras nu i att han
kommer att ingå i ett fångutbyte mellan Hamas och Israel, som också väntas leda till
att den israeliska soldaten Gilad Shalit släpps från Gaza.

Låga förväntningar på
WTO-möte i Genève
Förra året kraschade förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO:s så
kallade Doharunda. I nästa
vecka ska WTO:s medlemsländer återigen mötas för att
diskutera ”utvecklingsrundan”
som hittills har visat få tecken
på att leva upp till sitt namn.

När WTO:s sjunde ministermöte
inleds på måndag är det en process
som har pågått i åtta år som ska diskuteras, men mötet kommer inte
att innebära några regelrätta förhandlingar. I stället utgör mötet,
enligt WTO:s generaldirektör
Pascal Lamy, ett ”unikt tillfälle” att
skicka starka signaler om att förhandlingarna ska slutföras under
nästa år. Doharundan inleddes
2001 som en ”utvecklingsrunda”
men utvecklingsaspekten i förhandlingarna har sedan dess kommit på
skam. Enligt den icke-statliga paraplyorganisationen Oxfam som jobbar med fattigdomsbekämpning
och rättvisefrågor krävs det genomgående reformer av WTO:s nuvarande handelsregler- och politik för
att kunna göra Doharundan till den
utvecklingsrunda den var tänkt att
utgöra.
– Behovet av reformer är större
än någonsin med tanke på den
ekonomiska krisen, matkrisen och
klimatkrisen, säger Romain Benicchio som jobbar på Oxfams kontor
i Genève till Arbetaren, och fortsätter:
– Det som ﬁnns på bordet nu
går deﬁnitivt inte i den riktningen.
ATT FÖRHANDLINGARNA kollapsade
2008 berodde bland annat på
konflikter kring frågor som berör
livsmedelssäkerheten och möjligheten för utvecklingsländer att

använda tullar för att förhindra
att deras marknader svämmas
över av varor från bland annat
EU och USA. Dessa tullar kallas i
WTO-sammanhang för säkerhetsmekanismer, SSM, och är
tillsammans med det som kallas
”särskilda varor” (varor som anses
ha betydelse för livsmedelssäkerheten och som kan undantas tullsänkningar) viktiga redskap för
fattiga länder.
Dessa, liksom USA:s och EU:s
jordbrukssubventioner, är några
av de viktigaste frågorna som
måste lösas för att vända förhandlingarna till att främja utvecklingen i de fattiga länderna. Men
trots vissa framgångar på pappret
har detta inte fått några större
konsekvenser i praktiken. Enligt
förslag som finns på bordet måste
EU och USA sänka sina jordbrukssubventioner, men kryphål
gör det möjligt att undvika detta.
Genom att hävda att subventionerna inte påverkar produktion
eller handel kan dessa förläggas
till WTO:s så kallade ”gröna
låda”.
– Deﬁnitionen av ”gröna lådan”
är vag och EU har kunnat förlägga

subventioner dit så att det på ytan
ser ut som att EU minskar subventionerna, men det är fortfarande
en mycket viktig fråga, säger
Benicchio.
NÄSTA VECKAS MÖTE inleds på dagen
tio år efter ministermötet i Seattle
då delegater från utvecklingsländer i Syd gjorde uppror mot den
agenda som industrinationerna i
Nord försökte att pressa fram.
Massprotester och nybildade koalitioner mellan fackföreningar,
miljögrupper och rättviserörelser
ledde då till att världen ﬁck upp
ögonen för WTO, en organisation
som dittills varit relativt okänd.
Demonstrationer är, om än i
betydligt mindre skala, även inplanerade till nästa vecka och
Benicchio är övertygad om att
olika rättviserörelser fortsätter att
spela en viktig roll för hur förhandlingarna utformas:
– Många NGO:s kommer att
följa förhandlingarna från nära
håll och grupper från Syd är mycket aktiva, de ger sina regeringar
faktaunderlag och råd, säger han.
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Brandmän, vårdpersonal och poliser deltog i strejken.

Generalstrejk på Irland
offentliga sektor stängdes ned i tisdags då
uppemot en kvarts miljon arbetare deltog i en 24 timmar lång
generalstrejk i protest mot förestående nedskärningar. Brandmän,
lärare, vårdpersonal och även poliser som inte var i tjänst deltog i
strejken som kommer bara veckor innan regeringen ska lägga en ny
budget. Irlands budgetöverskott är i dag tolv procent men de
offentliganställda vänder sig mot att det är de som tvingas betala
priset för den ekonomiska krisen.
– Det är inte offentliganställda som har orsakat krisen utan giriga bankirer, sade Jane Heuston från fackföreningen CPSU till brittiska The Guardian när hon i tisdags stod strejkvakt utanför en
polisstation i Dublin.
Strejkvakter blockerade ingångar till en lång rad arbetsplatser
på ön, bland annat stängdes huvudingångarna till Dublins två
största universitet, meddelar den irländska anarkistorganisationen
Workers Solidarity Movement som rapporterade om protesterna
runt om i landet genom det sociala mediet Twitter. Centralorganisationen Irish Congress of Trade Unions skulle efter denna
tidnings pressläggning besluta om ytterligare strejker ska genomföras nästa vecka.

STORA DELAR AV IRLANDS

Fakta Världshandelsorganisationen, WTO
I WTO:s första ministerkonferens
hölls i Singapore 1996, sedan dess
har möten hållits i Genève 1998,
Seattle 1999, Doha 2001 (där den
nuvarande förhandlingsrundan
inleddes), Cancún 2003 och för fyra
år sedan i Hongkong.
I Bomull utgör en av de längsta
konflikterna inom Doharundan.
USA ger stora subventioner till
landets bomullsodlare vilket leder
till svåra konsekvenser för omkring
20 miljoner afrikanska odlare då

världspriset på bomull pressas ned.
Nyligen gav WTO Brasilien rätt att
införa sanktioner mot USA, men
någon lösning på frågan ser ändå
avlägsen ut.
I I helgen kommer det i Seattle
hållas föredrag och workshops om
dagarna som för tio år sedan
skakade om WTO i det som har kallats Slaget om Seattle. Författaren
Naomi Klein och journalisten Amy
Goodman är några av dem som
kommer att delta.

Sanktioner mot
franska företag
DEN FRANSKA REGERINGEN planerar hårdare tag mot företag
som anställer papperslösa.
Enligt landets arbetsmarknadsminister Xavier Darcos kan
sådana företag stängas temporärt i vad han kallar ”administrativ nedstängning” eller
utsättas för ”andra sanktioner

som drabbar företagets plånböcker och image”. Detta
gäller även företag vars underentreprenörer har papperslösa
bland sina anställda.
Sanktionerna är tillsammans
med ökade kontroller av företag
en del av en ny handlingsplan
mot ”illegalt arbete” för de
kommande två åren, rapporterar den franska dagstidningen
Le Parisien.

