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Från beskjutning till
dialog
Gatuprotester mot brist på bostäder
och dålig kommunal service har
spridits som en löpeld mellan
sydafrikanska kåkstäder de senaste
månaderna.
Regeringen har svarat med full kraft
– demonstranter har arresterats och
beskjutits med tårgas och gummikulor. Men nu verkar dörren vara
på väg att öppnas för en dialog
med demonstranterna.
Spekulationer om vad som ligger bakom de
många och vitt spridda protesterna har florerat
de senaste månaderna. Media och politiker
har antytt att en tredje kraft, med målet att
destabilisera landet, initierat oroligheterna.
Men de senaste veckornas uttalanden från
ledande politiker tyder på en ökad förståelse
för missnöjet.
– Vi behöver hitta lösningar i stället för
att bli arga, nervösa och leta konspirationer,
sa Ebrahim Rasool, provinschef för Västra
Kap.
En av de första platser där protesterna
utbröt var Harrismith i provinsen Free State,
där en -årig pojke sköts till döds av polis i
höstas, när en grupp ungdomar barrikaderade en motorväg med brinnande däck och
stenar.
Deras ilska bottnade i bristande service
och missnöje med lokalpolitiker.
Demonstranterna åtalades för våldsamt
uppförande och hotades med stränga straff.
Men under rättegången nyligen frikändes de
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oväntat, trots att president Mbeki i ett tal till
nationen tidigare i år sagt att våldsamma
demonstrationer kommer att mötas med
”lagens fulla kraft”.
Hyresgästföreningen för Ginsberg, Golf
Course och Breidbach i Östra Kap-provinsen
är en av de grupper som sällat sig till raden
av demonstranter. De protesterade denna
månad mot vräkningar av hyresgäster, och
uteblivna löften om att lågkostnadshusen de
bor i skulle bli deras.  personer greps vid
aktionen, där vägar blockerades. Patricia
Darman, taleskvinna för gruppen, förklarar
att de under flera år sökt dialog med hyresvärden och olika instanser av staten. Först
sedan de uttömt alla tänkbara vägar valde
föreningen att hålla sin protest för att få svar
på sina frågor.
– Vi kommer inte att avbryta våra protester innan de ger oss vad de lovat, säger hon.
Trots regeringens satsningar på nya lågkostnadshus har behovet bara ökat genom
den massiva migrationen till städerna. Brist
på rent vatten, sanitet och annan kommunal
service är fortfarande ett enormt problem
och på många håll är frustrationen stor över
uteblivna löften och försenade projekt. Ministern för boendefrågor, Lindiwe Sisulu,
medger att regeringen brustit i dialogen med
de miljontals fattiga sydafrikaner som fortfarande bor i skjul.
– Det är möjligt att vi inte kommunicerat
tillräckligt väl.
ÅSA ERIKSSON
East London

Intifada i Västsahara
I slutet av maj slog marockanska
ockupationstrupper brutalt ner
människor som demonstrerade för
mänskliga rättigheter i Västsahara.
Det började den  maj som en fredlig demonstration i huvudstaden Laayoune. Polisens hårda ingripande ledde till att protester
spred sig över landet med krav på nationell
självständighet. Man brände Marockos flagga
och ropade antimarockanska slagord. Polisens svar blev brutalt. Många människor skadades, arresterades och flera uppges ha
torterats, hus vandaliserades och skövlades.
Även i Marocko protesterade sahariska
studenter i solidaritet. De greps och flera av
dem slogs ner framför kameror från spansk tv.

Polisario, som anklagar Marocko för
våldsamt förtryck efter oroligheterna med
kraftig närvaro av polis och militär i de västsahariska städerna, har vänt sig till FN och det
internationella samfundet och begärt beskydd av landets medborgare. Gensvaret har
varit ytterst vagt.
Marockanska myndigheter vägrar släppa
in observatörer i Västsahara. Två spanska
delegationer med bland andra parlamentsledamöter har vägrats inresa och sedan april
har minst åtta utländska journalister kastats
ut ur landet. Marockanska journalister som
följer Västsaharafrågan förföljs och förbjuds
rapportera.
KERSTIN BJURMAN

åkan Hellström sjunger Ted Gärdestads gamla låt i bilstereon: ”Äntligen på väg, jag förlänger mina steg…”
Jag sitter på väg hem från helgens
årsmöte på Getskär. Funderar över frågan som ställdes till oss deltagare på en
av gruppdiskussionerna: ”Varför är du
medlem i Afrikagrupperna?” Som aktiv
medlem sedan flera år borde man väl ha
ett välformulerat, analyserande svar
som snabbt kunde levereras. Men det
enda jag kom på att säga var att jo, det är
kul och ja, jag vill förändra lite av de
orättvisor som finns i världen.
Inser ändå att det är samma skäl som
var grunden till att jag gick med i Afrikagrupperna. Det är kul att engagera sig
och känna att tillsammans kan vi göra
något som förändrar världen lite grand
till det bättre.
nder Afrikagruppernas årsmöte 
dök idén upp om att ha en visionshelg. Helgen skulle vara fri från ”tråkiga”
dokument och i stället bli ett tillfälle för
oss i organisationen att diskutera fritt
kring mål och visioner.
Ett år senare samlades medlemmar,
aktiva från lokalgrupper, kansli och styrelse till visionerande på Blidö i Stockholms skärgård. Processen har fortsatt
och en ny etapp av visionerandet lades
till årets årsmöte på Getskär. Det var
roligt att se volontärer, nya och gamla
medlemmar från Vänersborg, Malmö
och Umeå samlas för att spåna idéer om
vad vi vill att Afrikagrupperna ska arbeta
med och hur detta ska göras.
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déerna som dök upp vid gruppdiskussionerna vid havet kommer styrelsen
att ta med sig i skapandet av vår nya
långtidsplan. Ett dokument som inte
ska bli tråkigt och platt utan just en
vision för organisationen. Det är en utmaning. Samtidigt är det häftigt att
känna att vi tillsammans kan skapa vår
framtidsorganisation utifrån våra resurser, samlade erfarenheter, lokala arbete
och nätverkande här i Sverige och i södra Afrika för att förändra världen och
göra den mer rättvis.
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ntligen på väg! Med de nya idéer,
tankar, visioner och den gräsrotskraft som krävs för att ta oss an de
utmaningar som framtiden bär med sig!
SARA-SOFIA JOSEFSSON



