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”Ingenting för oss utan oss”
Mod, solidaritet och öppenhet
karaktäriserade Southern Africa
Social Forum i Zimbabwe i mitten
av oktober. Närmare 3 000 aktivister från Södra Afrika, långt fler än
väntat, samlades under temat
”Folkligt motstånd mot neoliberalism”.
Med en veckas marginal och uppmaningar
att inte kritisera presidenten gav myndigheterna tillstånd till detta andra SASF, Southern Africa Social Forum, vilket var en stor
framgång för det hårt åtgångna civilsamhället
i Zimbabwe.
Genom intensiva debatter, stor kampvilja
och med musik-, poesi - och dansföreställningar från regionen väckte mötet liv i den
slumrande innerstaden, och flera mötesdeltagare berättade att de återfått hoppet om att
en förändring är möjlig, genom solidariteten
från grannländerna, och det mod som zimbabwiska deltagare visade.
– Vi har deltagare från grannländerna som
kommit hit trots att de trakasserats vid
gränsövergångarna. Det är en av de stora
framgångarna med årets forum, sade
Ntando Ndlovu, chef för organisationen
ZIMCODD, som även huserar SASF:s sekretariat.
Flyttbara tält i olika storlekar, färger och
skepnader hade rests runtom i en park i
centrala Harare. Hiv/aids, genus, samhällsstyrning, handelsfrågor, tillgång till mark
och boende och ungdomars deltagande var
bara några av de teman som diskuterades
under dagarna. Öppenhjärtiga berättelser om
de svårigheter som vanliga zimbabwier genomgår dagligen blandades med åtaganden från
aktivister från grannländerna om praktisk
solidaritet. En av de saker som deltagarna
enades kring var att den  oktober ska användas som en dag för solidaritetsaktioner
med Zimbabwe.
De zimbabwiska deltagarna berättade om
effekterna av ”Operation Murambatsvina”,
som lämnat fler än   personer hemlösa, om regeringens landreformsprogram,
den ekonomiska krisen och andra brännande
frågor.
– Mitt hjärta värker efter Operation
Murambatsvina. Min son sover på gatan
sedan hans hus förstördes. Men vi kan inte
fortsätta att sörja – vi måste göra upp en
handlingsplan, sa en av deltagarna i gruppen
som diskuterade landfrågan och bostäder.
I öppningstalen fokuserade flera av talarna
på behovet av solidaritet med länder i regionen som just nu genomgår svåra kriser, som
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Zimbabwe och Swaziland. De vädjade också
till deltagarna att motarbeta rasism och
främlingsfientlighet.
– När Sydafrika kämpade mot apartheid
hade jag fem personer från Umkhonto we
Sizwe, ANC:s väpnade gren, boende hemma
hos mig. Men när jag kommer till Sydafrika
i dag så kallas jag for makwerekwere (nedvärderande benämning på afrikaner från andra
länder), sa Lucy Matibenga från den regionala
samarbetsorganisationen för fackföreningsrörelser, SATUCC.
Slutsatserna från de olika tematiska grupperna, som presenterades under forumets sista
dag, fokuserade starkt på folkligt deltagande
och gång på gång upprepades slagordet
”ingenting för oss utan oss”. Omedelbar avskrivning av all skuld för tredje världens
länder, nej till IMF, Världsbanken, WTO,
GATS och EPA, ett omedelbart slut på neoliberal inriktning, separering av politik och
kampen mot hiv/aids och för skapandet av
en enad plattform bland sociala rörelser i
regionen var några av de rekommendationer
som presenterades.
Dessa idéer kommer att föras vidare till
Africa Social Forum och World Social Forum,
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och förväntas vägleda fortsatt samarbete
mellan aktivister och organisationer i regionen.
För många av de hundratals sydafrikanska
aktivister som rest till Harare för att delta i
forumet blev upplevelsen en ögonöppnare.
President Mugabe har fortfarande stöd hos
många vänsteraktivister som menar att hans
landreformsprogram varit en framgång.
Zimbabwier möts med skepsis i Sydafrika,
och trakasserier från polis och myndigheter
är vanliga. Bara en handfull zimbabwier har
beviljats flyktingstatus i grannlandet.
– Jag trodde att media överdrev vad som
händer här i Zimbabwe. Genom att jag själv
fått träffa och diskutera med vanligt folk här
på plats förstår jag deras problem mycket
bättre. Jag inser varför så många lämnar
Zimbabwe för att komma till Sydafrika, och
hur illa de behandlas när de kommer till vårt
land, säger Tim Xipu från Southern Cape
Land Committee.
PETER LUNDQUIST
Harare

Läs mer om SASF:
www.zimcodd.org, www.sa.indymedia.org

