Debatt/Notiser
fem år har än så länge inte förhandlat om
Jemen bombas
politiska eftergifter från centralmakten
utan enbart handlat om försök att skapa
vapenvilor runt om i landet. Samtidigt så
har militären fortsatt med offensiver och
attacker på civilbefolkningen i de norra
Shan- och Kachinstaterna vilket underminerat alla försök att bygga förtroende
för en fredsprocess.
Militärens roll är också det stora problemet för den avstannande demokratiseringsprocessen. Enligt konstitutionen
som var juntans ”avskedspresent” till
landet 2008 så utnämner militären 25 %
av parlamentet som även i övrigt är fyllt
av före detta militärer. Det sistnämnda
kommer troligtvis ändra sig om de val
som ska hållas senare i år blir åtminstone
delvis fria, men militären kommer ändå
kunna blockera alla förslag på förändringar i konstitutionen. Man ska heller
inte utgå från att den politiska processen
kommer att vara oberoende då en tydlig trend redan under det senaste året är
begränsningar i yttrandefriheten, framförallt om det är kritik mot President
Thein Sein eller militärens agerande.
Burmas demokratisering som såg så
lovande ut för två år sedan, när EU och
USA avslutade sanktioner och Sverige
ökade sitt bistånd till landet, är nu på väg
att glida tillbaka in i diktatur.
En positiv utveckling förutsätter att
de olika utmaningarna som landet står
inför hanteras som en helhet, eftersom
fortsatt diskriminering av etniska minoriteter undergräver demokratin samtidigt som fortsatt militärmakt kommer
leda till fortsatt inbördeskrig. Sverige
och EU har som uttalat mål att bistå
Burma på vägen mot demokrati. Det
återstår att se om den rösten och kapaciteten används för att förverkliga desssa
mål.
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Fjärde Världen fick material nyligen via de jemenitiska flyktingar i
Sverige som var med på Nordiska
fredssamtal i Degerfors.
Där dokumenteras omfattande
flygterror mot civilbefolkningen i
Jemen, utförd av saudiskt flyg under
april och maj. Bland annat verkar
flyktingläger inom landet ha bombats, ett klart krigsbrott.
Amnesty sände 18/8 också ut material om Jemen: Amnestys och, verkar det, FN:s, linje är att ”båda sidor
begår krigsförbrytelser”. Men de kan
samtidigt inte undgå att konstatera
det saudiska flygets totala övervåld.
En helt ny Amnestyrapport finns
också. Sverige har ju sedan länge haft
vapenhandel med Saudiarabien. Ansatsen att producera vapen tillsammans avbröts av Wallström – men
vapenhandeln mellan Sverige och
Saudiarabien fortsätter.
Uppgifter fanns redan i maj om att
USA försett Saudiarabien med klusterbomber, som har använts.
Vi sände jemeniternas material
till UD och utrikesminister Margot
Wallström – med krav om att Sverige
borde pressa på i internationella fora,
protestera mot dessa övergrepp mot
mänskligheten och kräva att de ansvariga ställs till svars.
Svaret blev det här: ”Regeringen följer utvecklingen i Jemen noga och Sverige stödjer en fredlig, politisk lösning.
Vikten av en politisk lösning har även
betonats av EU:s höga representant för
utrikesfrågor, Federica Mogherini.
FN:s säkerhetsråd antog tidigare
i år resolution 2216 om Jemen som
bland annat manar till ett slut på våld
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Vi hoppas det går att göra mer för
att göra det här ännu mer känt, inklusive kräva stopp för Sveriges fortsatta vapenhandel med Saudiarabien.
Henrik Persson
För mer information, kontakta:
Walid al Mufti:
walid_almufti3@hotmail.com

”Kanonisera inte
Junipero Serra”
Indianer i Kalifornien skriver apropå att påven vill helgonförklara en
katolsk missionär, Junipero Serra:
”Påven Franciskus bad om ursäkt
nyligen till ursprungsfolk i Sydamerika. Om Franciskus är uppriktig i sina
avsikter mot ursprungsfolk, kommer
han att överge kanoniseringen av
Junipero Serra.
Våra förfäder undertrycktes, dominerades och förslavades av Serra.
Det kommer att återuppväcka inkvisitionen och läran om ”upptäckten”;
en mycket mörk och brutal del i historien om den katolska kyrkan och
civilisationen.
/.../Denna kanonisering är i direkt
konflikt med påvens ställningstagande i sin encyklika om miljön för att
skydda ursprungsbefolkningar. ”
Läs mer på: http://petitions.moveon.org/sign/urge-pope-francis-to
startad av Toypurina Carac.

Man vid kaffeodling i Nordjemen.
Foto: Wikipedia
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och även innefattar åtgärder i form av
vapenembargo och sanktioner. Sverige
välkomnar resolutionen och stödjer
dess uppmaning om förhandling och
dialog mellan parterna. Det är av yttersta vikt att civilbefolkningen skyddas och att den humanitära rätten
samt mänskliga rättigheter respekteras.
Sverige bidrog under förra året med
närmare 150 miljoner kronor i humanitärt stöd till Jemen och planerar ett
stöd om ca 110 miljoner kronor för i år,
varav drygt 40 miljoner redan utbetalats. Regeringen kommer att fortsätta
att verka inom EU och FN för en fredlig lösning på konflikten i Jemen.”
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