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Växande solidaritetsnätverk

Tim Xipu, Southern Cape Land Committee, Sydafrika
– Detta forum erbjuder en plattform för organisationer runt om i
regionen att mötas och dela med sig av sina erfarenheter, nätverka
och hitta möjligheter till samarbete. För mig personligen har det
givit mig en möjlighet att prata direkt med människor på gräsrots-
nivå i Zimbabwe. Det har gett mig en bättre förståelse för vilka de
verkliga problemen i Zimbabwe är, och hur zimbabwier behandlas
i Sydafrika.

Tendayi Jiri, medlem av
organisatörskommitten för forumet, Zimbabwe
– Jag är nöjd med forumet. Många deltagare har kommit hit från
regionen, och det hjälper oss att bygga solidaritetsnätverk. I den
kris vi genomgår just nu har det gett oss styrka.

Jabu Mogane, Anti-Privatisation Forum, Sydafrika
– SASF är en mycket bra tillfälle för att träffa andra aktivister och
diskutera gemensamma problem. Personligen har jag också sett
med egna ögon vad som händer i Zimbabwe och hur vanliga
människor drabbas. Det har ändrat min syn på Zimbabwe.

Nasper Manyau, Salvation to the disabled of Zimbabwe
– Jag har återfått hopp om framtiden genom det här forumet. Livet
är mycket svårt för människor med handikapp i Zimbabwe i dag.
Sedan mitt hus revs under Operation Murambatsvina har jag bott
hos en släkting, men det blev för tufft för henne. Just nu bor jag
hos mina morföräldrar, men jag bara väntar på den dagen de
kommer att be mig att flytta. De flesta av oss brukade arbeta som
gatuförsäljare, men nu är det inte tillåtet längre. Vi har startat en
organisation för oss som lever med handikapp, och vi kräver bland
annat tillgång till boende.
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