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planterat över två miljoner ton majs och att
befolkningen var så mätta att de ”storknade”.

FN beräknar att över tio miljoner männis-
kor i sex av SADC-länderna behöver mat-
hjälp efter torka och dåliga skördar. Regio-
nen är i behov av   ton mat varav 
procent ska gå till Zimbabwe, som är ett av
de värst drabbade länderna. Toppmötet inom
samarbetsorganisationen SADC inleddes i
Botswana den  augusti med en vädjan till
omvärlden om hjälp.

Den zimbabwiska regeringen tillstår nu att
den innan årets slut behöver få tillgång till
  miljoner USA-dollar om man ska lyck-
as rädda befolkningen från svält. För att fi-
nansiera livsmedelimporten tänker regering-
en erbjuda statsobligationer och därtill infö-
ra en tioprocentig skatt på transaktioner på
börsen i Harare.

The Star  aug, Sunday Independent , aug, SABC Africa  aug 

”Storstädningen”
ska fortsätta
Trots att FN likställt den zimbabwiska reger-
ingens upprensning med en ny slags apar-
theid meddelar nu regimen att den har för
avsikt att återuppta den kritiserade operatio-
nen. Enligt FN har   människor läm-
nats bostadslösa, andra hävdar att det redan
handlar om minst en miljon.

FN:s Miloon Kothari har också kritiserat
de afrikanska ledarna för att ha misslyckats
att med kraft fördöma tvångsförflyttningarna.

– Tystnaden från de starka regeringarna i
Afrika är chockerande, säger Kothari, som
också har svårt att förstå varför inflytelserika
individer som Nelson Mandela inte tagit till
orda.

President Robert Mugabe har försvarat
förödelsen med att hävda att ingen statschef i
världen vill se sitt folk lida i undermåliga
byggnader i slummen och enligt officiella
uppgifter planerar regeringen att förse de
förflyttade med bättre bostäder.

Oppositionen menar dock att regeringens
vilja att återuppta sin så kallade storstädning
bara är ytterligare ett tecken på att den igno-
rerar det internationella samfundet.

– President Mugabe verkar inte ha något
emot att fortsätta plåga sitt folk, säger Paul
Nyathi, talesman för oppositionspartiet MDC.

Enligt rapporter i media har nya skjulom-
råden redan vuxit upp i ruinerna av de gamla.
Många av de nya skjulen är byggda av plast-
förpackningar och presenningar.

Sunday Times  aug, SABC News  aug 

ÅSA ER IKSSON • Sydafrika

ANN IKA  FORSBERG LANGA • Zimbabwe

CEC I L IA  STRAND • Namibia

JOHAN SÄVSTRÖM • Moçambique

För nyheterna svarade:

Mer nyheter hittar du på vår hemsida
www.afrikagrupperna.se

  kvinnor från mer än  länder har
tillsammans nominerats till Nobels Freds-
pris i år, genom projektet ”  women for
the Nobel Peace Price”. De har valts ut som
representanter för de miljoner kvinnor
världen över som engagerar sig i sitt när-
samhälle och arbetar för en bättre värld.

En av de nominerade är Lesley Ann Fos-
ter, chef för organisationen Masimanyane
Women’s Support Centre, MWSC, som ar-
betar mot våld mot kvinnor och barn i East
London, Sydafrika. MWSC har funnits i
snart  år och var tidigare en av Afrika-
gruppernas samarbetsorganisationer.

– Grattis, Lesley!
– Tack!
– Hur känns det?
– Det är fantastiskt, men jag tror inte

att vi kommer att få priset. Det skulle vara
ett alltför stort paradigmskifte. Andra no-
minerade är till exempel Bono och Collin
Powell.

Varför startade du Masimanyane Wo-
men’s Support Centre?
– Jag hade själv blivit utsatt för våld i hem-
met, och när jag sökte hjälp fanns det ing-
enstans här i East London dit jag kunde
vända mig. Så jag bestämde mig för att
starta den här organisationen för att stödja
andra kvinnor i samma situation.

Vilken är drivkraften i ditt arbete?
– Jag vill skapa frid i kvinnors liv, eftersom
jag vet av egen erfarenhet hur destruktivt
det är med våld i hemmet.

Vilka är de största svårigheterna som
kvinnor i Sydafrika möter i dag?
– Vi har mycket höga nivåer av våld i
hemmet här i Sydafrika, och det påverkar
alla kvinnor på något sätt. Det tillsammans
med den höga prevalensen av hiv och aids
betyder att kvinnor inte är säkra i sina hem,

och inte på sina arbetsplatser.
– Som nation går vi igenom en föränd-

ringsprocess, och vi behöver inse att kvin-
nors liv måste värderas högre. Vi kan inte
fortsätta att ha en situation där så många
kvinnor dödas varje år och deras fall sedan
bara glöms bort, utan att något händer. Jag
skulle vilja se det förändras.

Vilken roll spelar gräsrotskvinnor för att
förändra den här situationen?
– De har en mycket viktig roll att spela när
det gäller att medvetandegöra de samhällen
där de lever, och sätta gränser kring vad
som är accepterat beteende. Kvinnor kan
också arbeta för att uppfostra sina barn
jämlikt. Men det viktigaste är att de ger
stöd åt kvinnor som fallit offer för våld och
människor som lever med hiv och aids, och
ser till att dessa personer inte stigmatiseras.
Och kvinnor gör redan allt detta! De reser
sig upp, startar hemvårdsorganisationer,
grönsaksodlingar för självförsörjning och
många andra initiativ. Det är något som vi
måste bygga vidare på!

Å S A  E R I K S S O N
East London

Grattis till Nobelnomineringen!

Samtidigt som de internationella ansträng-
ningarna att få till stånd förhandlingar mellan
regeringen och oppositionen pågår har Ro-
bert Mugabe skärpt tonen mot de som hop-
pas kunna överbrygga klyftorna mellan de
två parterna. På Heroes’ Day i augusti ankla-
gade Mugabe oppositionen att ligga bakom
detta ”hysteriska försök”.

Han uppmanade också befolkningen att
odla mer grödor för att minska beroendet av
omvärlden.

President Mugabe har nyligen avisat ett
erbjudande om medling från den Afrikanska
Unionen (AU). Jonathan Moyo liknar försö-
ken att tvinga Mugabe till förhandlingsbor-
det med att piska en död häst. Även opposi-

Moyo kräver
Mugabes avgång
Jonathan Moyo, före detta informationsmi-
nister och tillika allmänt ansedd som Robert
Mugabes kronprins, kräver nu presidentens
avgång. Efter interna maktstrider lämnade
Moyo Zanup PF i slutet av förra året och är
numera oberoende parlamentsledamot.

tionspartiet MDC har ställt sig skeptiskt till
en medling.

Farhågan är att Robert Mugabe kommer
att klänga sig kvar vid makten fram tills nästa
presidentval år . Eller kanske ännu läng-
re. Zanu PF har nämligen lagt fram ett för-
slag om att skjuta upp valet med två år.

The Independent  juli, SAFM  aug 

Nobelprisnominerade Lesley Ann Foster.
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