
Arbetaren 4/2010 Utrikes 7

 de utsatta
Papperslösas kamp ger resultat
DE PAPPERSLÖSAS STREJK i Frankrike börjar ge resultat. Som Arbeta-
ren skrivit tidigare (se Arbetaren 45/2009) har uppemot 5 000
papperslösa arbetare i landet strejkat och ockuperat omkring 50
arbetsplatser i Parisområdet med krav på arbetstillstånd.

Nu har det multinationella serviceföretaget ISS gått med på att
förhandla med det syndikalistiska facket CNT:s städsyndikat, där
flera av de strejkande är anslutna, och samtidigt skriva ut de nöd-
vändiga dokument som krävs för att de papperslösa ska få rätt till
arbetstillstånd, något som på sikt kan ge de strejkande arbetarna
tillfälliga uppehållstillstånd i landet. 

De papperslösa har också blivit lovade att återfå sina jobb så
snart papperen är ifyllda.

Tio år med Världssocialt forum
UNDER MOTTOT ”en annan värld är möjlig” har det Världssociala foru-
met, WSF, samlat människor från hela världen under tio års tid och
inspirerat till nationella och lokala initiativ på flera håll. I år blir det
ett nytt upplägg med 27 olika mindre regionala och tematiska
forum i stället för ett världsmöte.

– World Social Forum är bara ett verktyg för att ena människor
och får inte förväxlas med den globala rörelsen för en annan värld,
säger Chico Whitaker, en av initiativtagarna till det årliga forumet. 
World Social Forum har sedan starten hållits i bland annat Porto
Alegre i Brasilien, Mumbai i Indien och Nairobi i Kenya. Förra
året hölls det i Belém i Brasiliens Amazonasregion. 

Forumet grundades som en motvikt till Världsekonomiskt forum
som hålls i den schweiziska semesterorten Davos vid samma tid-
punkt varje år. Medan mötet i Davos för samman finansledare och
politiska tungviktare inriktar sig WSF på representanter från civil-
samhället inom den globaliseringskritiska rörelsen. 

MARIO OSAVA, IPS

Låste in chefer
under förhandling
UPPRETADE franska arbetare låste
in sina fyra chefer när förhand-
lingarna om avgångsvederlag
inte ledde någonstans. Den
spontana aktionen utspelade sig
på den svenska stålkoncernen
Åkers fabrik i östra Frankrike i
slutet av förra veckan. Arbetarna
krävde avgångsvederlag på
30 000 euro sedan de i novem-
ber fått information om att de
skulle avskedas. Åkers svenske
koncernchef sade till Dagens
Nyheter att situationen var
oacceptabel men inte hotfull. 

Cheferna släpptes efter
mindre än ett dygn.

Polis nekar till
dödsskjutning
DE TVÅ POLISER som står åtalade
för att ha skjutit ihjäl en fem-
tonårig pojke i Aten i december
2008 nekar till anklagelserna.

Det var under upploppen i
den grekiska huvudstaden för
drygt två år sedan som femton-
åringen sköts till döds. Poli-
serna hävdar att de sköt var-
ningsskott i luften sedan flera
ungdomar kastat stolar mot
deras polisbil, men flera vittnen
säger att polisen medvetet
siktade mot femtonåringen 
och sköt.

Den 7 mars är det parlaments-
val i Irak. Över 500 politiker
har förbjudits att delta i vad
som tros vara ett försök av
premiärminister Nuri al-Maliki
att bakbinda oppositionen. 

Nu ökar risken för åter-
antändning av Iraks explosiva
motsättningar.

Minst 37 personer dödades i mån-
dags då tre hotell i Bagdad bom-
bades samtidigt. 

– De här hotellen skulle ha varit
extremt säkra eftersom de är
öppna för alla utländska reportrar,
sade journalisten Ahmed Rushdi
till al-Jazeera efter attacken.

– Att de här tre hotellen har
attackerats betyder att ingen går
säker i Bagdad.

Det var den fjärde förödande
bombattacken i Bagdad på fem
månader, som visar att attentats-
männen kan inta Bagdad som de
vill – trots enorm militär och poli-
siär närvaro och en myriad av väg-
spärrar. Attacken kommer samti-
digt som läget i Irak blir allt mer
spänt. Många är rädda för att lika
extrema våldsamheter som drab-
bade Irak under 2006 och 2007 ska
bryta ut igen. 

Orsaken till oron är premiärmi-

nister Nuri al-Malikis allt hårdare
tag inför parlamentsvalet den 7
mars. Precis två månader innan
valet, den 7 januari, beslutade Iraq
Accountability and Justice Com-
mission, Kommissionen för
ansvarsskyldighet och rättvisa, att
utesluta åtminstone 14 politiska
grupperingar, sammanlagt över
500 personer, från att delta i valet.
Anledningen var påstådda kopp-
lingar till Baathpartiet, Saddam
Husseins parti som sedan länge
har varit förbjudet i Irak. Men
även om det skulle framläggas
bevis för sådana kopplingar så
menar bedömare att tilltaget tro-
ligtvis är olagligt. Överklagande-
instanser i Irak har dock bekräftat
bannlysningsbeslutet.

EN AV DE BANNLYSTA är Saleh al-
Mutlak, en sekulär sunnimuslim
som blivit populär bland sunnibe-
folkningen.

”Mutlak var troligtvis utpekad
av Maliki i det här förebyggande
politiska avrättningsförsöket efter-
som han de senaste månaderna har
skapat en mäktig oppositionsalli-
ans som kan utmana Maliki och
den bredare Shia-allians som han
tillhör”, skriver den amerikanske
journalisten Dahr Jamail.

Mutlak söker sig över grän-
serna mellan sekulära, sunni- och
shiamuslimer i Irak och försöker
skapa ett alternativ som till skill-
nad från Maliki tar tydligt
avstånd både från Iran och USA.
Samtidigt, berättar Dahr Jamail,
har Maliki genomfört en av de
största arresteringskampanjerna i
Irak på flera år. Hundratals unga
män har den senaste tiden arres-
terats i sunnidominerade områ-
den. Många anklagas för illegalt
medlemskap i ”Iraks söner” –
sunnimiliser som USA skapade
2007 för att stoppa våldsspiralen i
Irak. USA överlät förra året
ansvaret för dessa till den irakiska
regeringen, men det råder stora
motsättningar mellan Maliki och
delar av sunnimiliserna.

FÖRRA ÅRET genomförde Irak 77
avrättningar. Alla var dömda för
terrorism, de flesta rapporteras ha
varit sunnimuslimer. Amnesty
International uppmanar Irak att
omedelbart stoppa dödandet –
ytterligare 900 väntar på avrätt-
ning – eftersom ”några sannolikt
dömts i orättvisa rättegångar.”

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Iraks opposition bannlyst

undermåliga hem av tegel, lera
eller betong” skriver Mike Davis i
Slum – Världens storstäder. I
boken från 2007 beskriver Mike
Davis den globala massflykten från
landsbygden in till städerna, vilket
oftast innebär in till slummen.
Många gånger flyr människorna
landsbygden eftersom fattiga län-
der påförts nyliberala reformer –
privatiseringar, avregleringar,
sänkta eller slopade tullar – som
gjort både livsmedelsförsörjningen
och inkomsterna mer osäkra. Haiti
är ett bra exempel, menar Jeb
Sprague som förra veckan skrev
artikeln Haiti’s classquake, eller
Haitis klassbävning. Haitis rege-
ring har sedan 1970-talet varit

pressad av USA och internationel-
la finansiella institutioner att sälja
ut infrastruktur och annan offent-
lig verksamhet, berättar Sprague
för Arbetaren.

– Innan president Aristide
tvingades i landsflykt 2004 började
han installera offentligt finansie-
rade soppkök och ett nationellt
varningssystem. Projekten var i
liten skala, men hade de inte
avbrutits så hade de räddat män-
niskor.

BEGREPPET KLASSBÄVNING handlar
om hur en jordbävning drabbar
efter klasstillhörighet, men också
hur klyftorna mellan rika och fatti-
ga kan öka efter en jordbävning. I
Haiti kan de sociala efterskalven
mot fattiga beskrivas med de två
orden ”plundrare” och ”säkerhet”,
menar många Haitibedömare. På
grund av rädslan att de fattiga hai-
tierna ska ta till våld, plundra och
allmänt bete sig som ”hejdlös
boskap” vid leveranser av bistånd,
så har mat, vatten, läkare och sjuk-
vårdsmateriel fått vänta tills dess
att ”säkerheten” kan ”säkerställas”.

Den 18 januari, sex dagar efter
skalvet, besökte det amerikanska
tv-programmet Democracy Now
staden Leogane, några mil utanför
Port-au-Prince. 80 procent av

husen i Leogane beräknas ha för-
störts. Helikoptrar cirklade ovan-
för men landade inte i Leogane på
grund av säkerhetsskäl. Democra-
cy Nows Amy Goodman kunde
inte förstå vad som var så farligt.
Efter sitt besök i Haiti sammanfat-
tade hon sina intryck: ”Människor
med ingenting – hungriga, törsti-
ga, letandes efter sina nära och
kära, begravandes sina döda, sör-
jande för de skadade – har visat
styrka, anständighet och med-
mänsklighet trots sin tysta
desperation.”

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

� Begreppet ”klassbävning”,
eller classquake, kan spåras till en
artikel i tidskriften The Nature där
Phil O’Keefe och andra katastrof-
forskare 1976 berättar hur Guatema-
laborna beskriver sin jordbävnings-
erfarenhet som intimt förknippad
med den ökande ”underutveckling-
en” för de fattiga i landet: ”Jord-
bävningen som slog till nyss i Guate-
mala ses inte längre som en naturlig
händelse – lokalborna som överlevde
refererar till händelsen som en
’klassbävning’.”

KlassbävningFakta

En kvinna bland rasmassorna 
i centrala Port-au-Prince, Haiti. 
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”Det är jag som är offer. Hon för-
hindrar mig att se hennes ansikte.
Därför är jag offret, inte hon.” 
Den franske parlamentsledamoten Jacques Myards kommentar till al-Jazeera när
Frankrike på tisdagen röstade om kvinnor i niqab (som täcker ansiktet men lämnar
ögonen synliga) ska få bära det eller inte när de åker kollektivt, befinner sig i skolor
eller på sjukhus. Bland Frankrikes 65 miljoner invånare beräknas i dagsläget 2 000
kvinnor bära niqab.

Deltagare på förra årets WSF i Brasilien.
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