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Valet i Honduras splittrar
landet – och kontinenten
En ny skiljelinje håller på att
dras i Latinamerika mellan de
länder som erkänner det honduranska valet och de som
inte gör det. Samtidigt kommer totalt motsatta uppgifterna om valdeltagandet: regimen hävdar succé medan den
inhemska Fronten för motstånd hävdar fiasko.

Den geopolitiska splittring som
tydliggjordes inför det honduranska valet kvarstår och fördjupas
efter att valet genomfördes i söndags, under kuppregeringens ledning.
Under måndagen hade, enligt
Pagina 12 och Telesur, Brasilien,
Argentina, Uruguay, Paraguay,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia och Venezuela bekräftat att de inte kommer att erkänna
valet, och sålunda inte heller den
nyvalde presidenten Porfirio
”Pepe” Lobo Sosa från konservativa Nationella Partiet. Till den
listan kommer säkerligen Ecuador
och Kuba att ansluta sig. Argentinas president Cristina Fernandez
de Kirchner kommenterade söndagens val med att kalla det ett
”pseudoval”.
I det motsatta lägret anslöt sig
under söndagen och måndagen
däremot Peru, Panama, Costa
Rica och Colombia till den position som USA tills nyligen var
ensam om. Med lite olika formuleringar välkomnade de valet som
”ett positivt steg” på väg mot
demokrati och normalisering och
kommer därför också att erkänna
Lobo som Honduras legitime president.

Brasiliens president Ignazio
”Lula” da Silva undvek direkt
polemik med kommentaren att
erkänna valet ”är ett suveränt
beslut som är upp till varje land”.
Ordföranden för Mercosur-kommissionen (en institution vars
funktion liknar EU-kommissionen), argentinaren Carlos ”Chacho” Álvarez, uttalade däremot att
”detta legitimerar en ny statskupps-metodologi – störta regeringen och utlys ett nytt val” och
”det är dramatiskt att höger- och
center-högerregeringar nu går ut
och legitimerar denna process”.
Reaktionerna på valet bekräftar
tendensen till en formering (ännu
utan alla gränser klara) av två strategiska block i
Latinamerika,
ett USA-lojalt
och ett med
Venezuela
och Brasilien
som sina två
tyngdpunkter.
Under måndagen hade en ”Pepe” Lobo
del
relativt Sosa, ny president i Honduras.
tunga länder
som Chile och Mexiko ännu inte
bekänt färg.
uppgifterna
om vad som faktiskt hände under
måndagen dramatiskt. Enligt
Telesur dödades en demonstrant
och 83 greps av polis medan honduranska El Heraldo bara rapporterar isolerade incidenter. Ingen
hävdar dock att det har varit några
riktigt stora kravaller – den av
kuppregimen störtade presidenten Manuel Zelaya hade heller
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inte uppmanat anhängarna att
demonstrera under valdagen, utan
att stanna hemma.
Den stora stridsfrågan är valdeltagandet. Regimens valmyndighet anger 61 procent, 10 procentenheter mer än när Zelaya
valdes. Fronten för motstånd mot
kuppen uppger, med sina egna
informella observatörers beräkningar som källa, däremot att valskolket legat kring 65–75 procent.
I måndagens uttalanden hade
åtminstone Bolivias utrikesminister accepterat Frontens uppgifter
som ett faktum, medan regimens
siffror hade förts vidare utan ifrågasättande av bland andra brittiska BBC. Eftersom de enda internationella observatörer som övervakat valet är från högergrupper
närstående regimen kan det bli
svårt att bringa full klarhet i vem
som har mest rätt.
en i dag 61-årig
plantageägare som varit aktivist
och yrkespolitiker inom Nationella Partiet sedan han var 19 år och
bland annat lett dess ungdomsförbund. I förra valet, som han förlorade knappt mot Zelaya, hade han
återinförandet av dödsstraff som
främsta krav. I denna valkampanj
har han i stället haft ett nytt
bidrag till de 600 000 fattigaste
familjerna och utdelning av 1,5
miljoner datorer till landets skolor
som främsta paroller. Han har
antytt att han kan komma att ta
med representanter för alla de
partier som accepterade valet i sin
regering.
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Irländskt abortförbud utmanas
Tre kvinnor tar nu strid i Europadomstolen mot abortförbudet i hemlandet Irland. Om de
vinner blir det andra gången ett
europeiskt land anses ha kränkt
kvinnors rätt till abort.
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Aborträtt
Det irländska förbudet mot abort
kan visa sig strida mot Europakonventionen. I mitten på nästa vecka
inleds förhandlingar i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter där tre irländska kvinnor
utmanar sitt hemlands abortlagstiftning, rapporterar tidningen The
Irish Times. Kvinnorna hävdar att
deras hälsa äventyrades då de tvingades åka utomlands för att söka
abort, då en av dem led av utomkvedshavandeskap och en annan vid
tidpunkten genomgick cellgiftsbe-

handling för cancer. De går i dagsläget under benämningen A, B och
C och kommer att förbli anonyma
så länge förhandlingarna pågår.
– Det här fallet utmanar status
quo vad gäller abortfrågan på
Irland, säger Niall Behan, chef för
organisationen Irish Family Planning Association, till Arbetaren.
– Det lades fram redan i augusti
2005 och de tre kvinnorna ser fram
emot att få sina röster hörda i Europadomstolen, som är vår främsta
instans för mänskliga rättigheter.
argumentationen
uppges utgå från Europakonventionens artikel åtta, som anger rätten
till ett skyddat privat- och familjeliv
och att staten inte får lägga sig i
denna. Den irländska lagen tillåter
abort om kvinnans liv är i fara eller
om det ﬁnns en påtaglig risk för
självmord och Europadomstolen
kommer också att utreda vilka lagliga rutiner som ﬁnns på Irland i
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dessa fall. För att domstolen ska
driva ett fall krävs att alla effektiva
rättsvägar är uttömda i det egna landet, vilket kvinnorna hävdar att de
är. De säger till The Irish Times att
det skulle ha varit dyrt och
meningslöst att ta upp sina fall i en
irländsk domstol, och att de dessutom kunde ha berövats sin anonymitet. Regeringen menar att de
inhemska rättsmedlen inte alls är
uttömda och förnekar kvinnornas
påståenden om att landet brister i
att tillhandahålla sjukvård efter
genomgångna aborter.
För två år sedan ﬁck polskan
Alicja Tysiacs rätt mot Polen som
vägrat henne abort trots att ögonläkare varnade för att graviditeten
skulle kunna göra henne blind –
vilket också skedde. Europadomstolen fastslog att landet hade
kränkt Tysiacs mänskliga rättigheter.
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Östra Jerusalem kan komma att bli huvudstad i en palestinsk stat.

EU kan erkänna palestinsk stat
EU VÄNTAS INOM KORT KRÄVA ATT JERSUSALEM ska delas för att låta
ockuperade östra Jerusalem utgöra huvudstad i en framtida palestinsk stat. Detta enligt ett utkast som ska diskuteras när EU:s utrikesministrar träffas i Bryssel i början av nästa vecka och som den
israeliska tidningen Haaretz har tagit del av. Enligt Haaretz tydliggör också dokumentet att EU inte kommer att gå med på några
avvikelser från den så kallade gröna linjen om inte den palestinska
myndigheten, PA, först har godkänt dem. EU kan också komma att
erkänna ett unilateralt utropande av en palestinsk stat. En palestinsk
stat enligt 1967 års gränser och med östra Jerusalem som huvudstad
är den lösning som sedan länge förespråkas av det internationella
samfundet. Men under tisdagen gick det israeliska utrikesministeriet till hårt angrepp mot dokumentet och mot Sverige som i
egenskap av EU:s ordförandeland författat utkastet. Ministeriet
sade i ett uttalande att ”processen som leds av Sverige skadar EU:s
möjlighet att delta som en betydelsefull medlare” i konﬂikten.
Syftet med EU-dokumentet sägs bland annat vara att få till stånd
en lösning på konﬂikten om Jerusalem, som är en av de kärnfrågor
som måste lösas för att fred ska kunna uppnås i regionen, samt att
därigenom få till stånd nya fredsförhandlingar. EU klargör också i
dokumentet att unionen aldrig erkänt den israeliska annekteringen
av Jerusalem som skedde 1967 i strid med internationell rätt.
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Protester mot WTO i Genève
I lördags demonstrerade omkring 3 000 personer i Genève i
Schweiz i protest mot Världshandelsorganisationen, WTO:s ministermöte som avslutades i onsdags. Fönsterrutor krossades, bilar
sattes i brand, och polisen använde tårgas och gummikulor, rapporterar nyhetsbyrån AP. Under mötet uppmanade WTO:s ordförande
Pascal Lamy medlemsstaterna att bidra till att den så kallade utvecklingsrundan, eller Doharundan, kan slutföras under nästa år. Den
amerikanske journalisten Greg Palast rapporterade direkt från Genève i måndags i den oberoende amerikanska radio- och tv-kanalen
Democracy Now att han tagit del av läckta uppgifter om att EU och
USA försöker pressa utvecklingsländer att öppna sina ﬁnansmarknader för omstridda ﬁnansiella ”instrument” som derivat och hedgefonder som kritiserats hårt inte minst i samband med den pågående
ekonomiska krisen.

”Lymlar” ska
stoppas i
Köpenhamn
stark signal
till den mellangrupp som överväger att begå olagliga handlingar, som de inte själva uppfattar som olagliga.
Det sade Danmarks justitieminister Brian Mikkelsen efter
att landet i förra veckan antog
lagändringarna i ”Lymmelpaketet”. ”Lymlarna” syftar på de
klimataktivister som kan tänkas
begå lagöverträdelser under klimatmötet i Köpenhamn.
Böterna mångdubblas för en
rad brott och fängelse kommer
nu att kunna ges i upp till 40
dagar. Aktivister kan även tillfångatas i preventivt syfte i upp
till tolv timmar.
– LAGEN SÄNDER EN

33 miljoner lever
med hiv
INFÖR VÄRLDSAIDSDAGEN den 1
december presenterade FNorganet Unaids en global lägesrapport som slår fast att 2,7
miljoner människor hivsmittades förra året och två miljoner människor dog i aids.
Det innebär att den globala
hivepidemin har ökat med uppskattningsvis 700 000 hivpositiva under ett enda år och
att 33,4 miljoner personer lever
med hiv i dag.
Internationella aidsdagen
initierades av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat.

