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Medborgargarden sätter upp
illegala vägspärrar, jagar
afrikanska migranter och miss-
handlar dem med stålrör. Läget
i den syditalienska småstaden
Rosarno har liknats vid 1920-
talets situation i den amerikan-
ska södern, men migrations-
aktivisten Stefano Galieni är
inte förvånad.

– Det var bara en tidsfråga
innan något sådant här skulle
hända, säger han till
Arbetaren.

Det var i torsdags förra veckan
som fabriken där många afrikanska
migranter bor besköts av männis-
kor i en passerande bil. Två ska-
dades. Det var den senaste av en
rad attacker de senaste åren mot
afrikanska migranter i Calabria-
provinsen, där Rosarno ligger.
Över hundra migranter genom-
förde protester i staden efter inci-
denten, då de satte eld på pappers-
korgar och slog sönder bilfönster.

– Det var en desperationens
kravall, säger Stefano Galieni, som
är ansvarig för migrationsfrågor i
det italienska kommunistpartiet
Rifondazione. 

Galieni berättar att våld mot
migranter, och då särskilt
migranter från olika afrikanska
länder, tillhör vardagen i Calabria
och flera andra provinser i södra
Italien. En del av förklaringen till
att migrantarbetarna bor i eländi-
ga övergivna fabriker utan till-
gång till rinnande vatten, är att
de attackeras om de kommer in i
staden. Migranterna är daglönare
som tjänar 25 euro per dag för
10–12 timmars arbete. Ibland får
de dock inte utlovad lön, och då
är det i princip omöjligt att göra
något åt det, berättar Galieni.
Dels för att immigranterna – om
de är papperslösa, vilket många är
– inte har några rättigheter, dels
för att Calabria är djupt infiltre-
rat av det som beskrivs som

Italiens numera värsta maffia:
Ndrangheta.

DAGEN EFTER skottlossningen och
kravallerna protesterade omkring
2 000 migranter utanför stadshu-
set i Rosarno. ”Vi är inte djur”
skanderade några enligt The
Guardian. Demonstrationen följ-
des av våldsamheter. Vägspärrar
sattes upp och medborgargarden
jagade migranter och misshand-
lade dem med tillhyggen. Fler
afrikaner har beskjutits. Poliser,

lokalbor och migranter har ska-
dats. Åtta migranter rapporteras
ligga på sjukhus till följd av ska-
dorna. Efter att flera hundra afri-
kanska migranter flytt Rosarno så
bussades de sista 300 ut i helgen.
Flera Rosantobor hurrade och
klappade händerna, rapporterar
The Observer.

REAKTIONERNA I ITALIEN har varit
blandade, berättar Stefano Galie-
ni. Kyrkor och organisationer har
manat till lugn och fördömt

attackerna mot migranter. Men
flera journalister får det att låta
som att Rosarnoborna agerat i
självförsvar, enligt Galieni. Och
regeringen, under ledning av pre-
miärminister Silvio Berlusconi,
menar att oroligheterna beror på
en för slapphänt hantering av
migranterna av tidigare regeringar
och kommunalpolitiker. Italien
har de senaste åren jobbat allt hår-
dare på att inte ge uppehållstill-
stånd till papperslösa arbetare.
Förra året intensifierades arbetet

med att pressa tillbaka båtar med
flyktingar till Libyen, där många
flyktingar rapporteras ha miss-
handlats och kastats i fängelse.

– Vilken regering som än sitter
vid makten i Italien så utmärks
deras migrationspolitik av kortsik-
tighet och akutåtgärder, säger Ste-
fano Galieni. 

– Ingen tänker på längre sikt.
Ingen frågar sig vad det är för Ita-
lien vi vill ha om fem eller tio år.
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Rasistmobbar jagar
ut migrantarbetare

Migrantarbetare utanför den övergivna fabrik i Rosarno de använt som sovsal. Hundratals har har tvingats fly orten efter våldsamma attacker.
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En domstol i Kairo har fastsla-
git den egyptiska regeringens
beslut om att det ska vara för-
bjudet att bära niqab för
kvinnliga studenter under
examinationsprover, uppger
Reuters. 

Rätten för kvinnliga studenter att
bära niqab (som täcker ansiktet
men lämnar ögonen synliga) på
universitetet har länge varit en het
potatis i Egypten. Frågan har på
senare tid väckt debatt efter att
ministern för högre utbildning i
oktober förra året ville förbjuda
kvinnliga studenter, boendes i en
studentkorridor, från att bära
niqab. Efter att fallet varit uppe i
rätten i flera omgångar förbjöds 55
studenter från att bära niqab. 

I motiveringen till det senaste
förslaget har regeringen uppgett
att studenter, män som kvinnor,
låtit andra personer skriva exa-
mensprover i deras ställe. Men den
senaste domstolsbeslutet lär inte
vara slutet på debatten i ett land
där regeringen de senaste åren gått
till hård attack mot bland annat
Muslimska Brödraskapet som är
en islamistisk folkrörelse. 

Domstolsbeslutet ses av
inhemska bedömare som en del i

att försöka tysta ner den islamis-
tiska oppositionen i landet inför
parlamentsvalet som väntas äga
rum i december följt av presi-
dentvalet.

Som en reaktion på den senaste
domen har Mohamed Saleh,
dekan för vetenskapliga fakulteten
på Kairo universitetet, bevakat
examinationerna så att ingen bär
niqab. Dock tillät han vissa stu-
denter att bära kirurgiska mun-
skydd för att till viss del dölja

ansiktet, uppger tidningen al-
Masry al-Youm.

FÖRRA OMGÅNGEN då niqab så
omfattande diskuterades i Egypten
var 2007, fann en domstol att det
var fel av American University i
Kairo att relegera en student som
hade burit niqab. Beslutet grun-
dade domstolen på personlig och
religiös frihet. 
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Förbjudet för egyptiska studenter att bära niqab
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