
ffiiöo'i'ssoelsn'åna."'ki.k..''ordetJitt@älehandå,sqellermedpostn:odetfrft'Redaktionen'3

Den arabiskavaren i
Nordafrika och i Mellanostern
stellån Båctlund
ordrörånde önskoldsviks

f vi hd nu bevittnat hur
dikaturema i Tuisien och
Egypten störtåts med rela-
tivtfr edligamedel, d;iremot
i Libyen möttes det folkliga
upproret med str;dsflya.
pansarvagrar och lr.ft igt
årtilleri från deD nu fttrhat-
liga xhadafE-regimen

I dasama hår även ar-
resteringsorder gått ut ftån
den Intenåtionella Brotts-
målsdonstolens (Icc)
chefsåHag$e not Khadåf-
fi sjliiv, soneD såifal-Idam
och siikerhetschefeD Ab-
dullåh al-senusi En uF
redning ska gtiras på UPP-

dme ftån FN om eventu-
elt brott mot dinsklighe-
ten. MiirskliSE sköldar liir
ha anviirts som stridstaltik
fråmför åIt i staden Misrå-
ta diir stridernavårit ochliir
vs intensiva fortfaEnde

Att nu säkerhetsrådet
irom FN gett i uppdrag åt
ICC ått utreda brotten i Li_
byen ii!:indå högst kontro-
versiellt inte minst diirlor
att tre av de permmentå
medtemama i rådet niim-
ligen USA, Ryssland och
Kinå irte håI anslutit si8 till
Icc. Allå tre medlernmana
var motstandde till iDät-
tardet åv domstolen 2OO2
(ua tinder har anslutit sid.
Kritiken mot domstolen ,ir
stor i Nordaiiika och i .r-
dm arablånde! och ör öv-
ri8t inom AU (Afrikdska
Unionen); eDban fttrbrltel-
ser i A.fiita hår drå8its inftjr
domstolerl Hittills!

vi har nu sett hur miljon-
tats E*inniskor i NordfiLa
och vidare i Mellanöstern
gått ut på gator och torg
med icke-våld som prin-
ciD och hösröstat gjott sina
såmmor hörda och i fler-
tålet fall giort deftå )atert
med livet som iDsats. Med
lxsv om okr;inkbår rätt til
denolxåti och ftihet. De-
moDstratione! som spridit

sig till Jordmien, Bahain,
Jemer\ Algeriet, Marockq
syrien och även till det htut
Lrissdrabbade Irak där
helå dttsappa$teD {iir öv-
riet håller på ett b.yta sm-
ms. Fdhetstorgen iir bed
ardra ord 6'[då iiver i stort

Enisheten bland mas-
soma komer att stilas på
hård, prov väg€n till reell
demokrari lir lårs som be-
kart. Interventionen i Li-
byen har i stort väkoE!åts
h:ir hemDavid, ses som
ett nödviindigt ont fttr att
stoppa trannen Khadaf6s
blodbad.

De brutala övergeppen i
Srien med ta*s och k yP-

skjrttar mot den Proteste-
rande civilbefolkninsen
har redsn skördat hund-
ratals liv, nu ska sarktio-
n€I tydligen sättås in mot
den ft;rhadieE regimen da
?Gdigen Hider något, tår
tid att skapa enighet nel-
lan EU och USA även i det
h:ir fallet.

Demobåtiakivister har
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även gjof sins s*immor
hörda i Fölenade Alabe-
niraten (uAE) bland d-
nåt i emiraten Abu Dhabi
och Dubai. Även ir krä-
ver mån konstitutionellå
för:indringu In€d ftia och
rätviså val, protester som i
stort mötts åv tystnåd frår
västviiltden. Likgiltigt lu8!
råder inftir dessa srnå nen
åndå betydande folkliså
uPpmr.

Mångå frihetstöfftan-
de rniinniskor v:irlden &rer
undrar nu !årfit! just deD
folktisa kampen frir deno-
Lrati och n:inskligå rättig-
heter i libyen ska stödjas
men inte den i övri8ä ftin-
dei? verfrr tala med dubb-
la tungor? vilkå oliLa in-
tressen lieg€r båkom? Stö-
det anses oj:irult Qtrdelat!

Runt 80 Pmcent av väl_
dens oljercserver idag6Es
inon detta konfl iktonfåde,
enoljå rned högkvalitet och
som också liggff niira m.r-
ken med låga plodukio$-
kostnader sotrl frtljd-

vapenhåndeln Ined

glmsamma kontrakt går
också kors och tvärs i om-
rådet, en håndel som På-
sick långt ftire den $abiska
vårcn. Nu sta svedge stop-
pa sin epe*andel till icke
demokratiskå stater, äveD

om mån slirat lite På just
begreppet demokråtiska
wdlisen.

Det fattum att nu FN åk-
tivt gdpit in i libyen stiiller
också stora fitrv:intDinglr
på omv:irldens ftamtida en-
gåsEmang även i itwigå sta-
ter fttrutom Libyen, ållt fitr
att skvdda civilbefolknine-
en {iån fortsatta massmord
och glor.a krädoinsar av
rn:insklisa rättighetei

Extrema tlåssHyftor rå-
der med totalt senon (or-
rumDerålde ståtsapPera-
te! med i det niirmaste totål
.nsvarsfr ihet litr poliskårer
och siikerhetsst {kor; med
åndm ord v:intar enorma
insåts€r medlånssikist en-

såsemans. rredsprojektet
EU kommer att ställas På
fortsått htuda utrnaningar!


