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M I N N S N I M O D E R A T A ungdomsförbundets kampanj ”Jag älskar att äga” som
provocerade många i vänsterkretsar för några år sedan?
ANC:s ungdomsförbund, ANCYL, verkar
instämma i budskapet. På förbundets hemsida under sektionen livsstil kan man bland
annat läsa följande om årets trender:
“De hetaste prylarna i sommar är definitivt All Stars gympadojjor, LACOSTE golftröjor och den senaste BMW M, den här
leksaken utlovar att bli en brudmagnet (babe
magnet) vart än du reser i sommar”.
Det står också att ”i sommar är det viktigt
att välja den rätta färgen på dina soffor, de
måste komplettera ditt vardagsrum eller ditt
personliga utrymme”.
Brudmagneten och dyra prylar står i kontrast till rapporten från ANCYL:s kongress


 där förbundet skriver att det ”alltid
varit och fortsätter att vara partiskt för fattiga
och arbetare” och att ”vi har anslutit oss till
principen om ickesexism”.
För majoriteten av förbundets  
medlemmar, varav många är arbetslösa och
bor i kåkstäder, är färgmatchande soffor,
LACOSTE-tröjor och BMW M knappast
inom räckhåll.
UNDER DET SENASTE ÅRET har ny-

hetstidningen Mail & Guardian vid flera
tillfällen skrivit om tveksamma affärsuppgörelser under den så kallade black economic
empowerment policyn som gagnat bolag ägda
av styrelserepresentanter och framträdande
medlemmar i ungdomsförbundet. Fackföreningsrörelsen Cosatu har kritiserat den senaste i raden uppgörelser för att den ”bara
gagnar en liten elit”, vilket befäster ett skevt
och orättvist materialistiskt system.
Ordföranden i ANCYL, Fikile Mbalula,
verkar inte ha några sådana betänkligheter
när han på hemsidan går till hård attack mot
Mail & Guardian:
”Unga människor förtjänar också att bli

framgångsrika affärsmän, och att ha samma
möjligheter att bli morgondagens miljonärer”.
MBALULA SER UPPENBARLIGEN inga
problem i att ha materialism som ledstjärna,
samtidigt som förbundet ska sätta de fattigas
intressen i första rummet.
Kommer man från fattiga förhållanden är
den största drömmen kanske materiellt välstånd. Men hur går ”brudmagneten” BMW
M ihop med en organisation som kallar sig
radikal, ickesexistisk och med arbetare i fokus?
Zizi Kodwa, talesman för ANCYL, säger
att de flesta unga sydafrikaner i dag drömmer om saker som All Stars gympadojjor
och BMW, oavsett om man är rik eller fattig.
Mer realistiska livsstilsdrömmar fanns det
inte plats för på hemsidan. Och uttrycket
babe magnet är inte det minsta sexistiskt,
hävdar han, utan att reflektera över könsmaktsordningen.
– I vårt nutida språk kan ”babe” lika gärna
syfta på en man.
Läs själv:
www.anc.org.za/youth/lifestyle.htm

Hur gick vattenkampanjen?
Jo tack, bra. Kampanjen handlade
om privatiseringar av vatten och
vände sig mot EU:s krav på liberalisering av vattendistributionen i
72 WTO-länder.
Afrikagrupperna samarbetade med fem svenska
organisationer och även nätverk utomlands.
I EU jobbade ett nätverk av organisationer
för att påverka EU-kommissionen i GATSförhandlingarna. Afrikagrupperna var en av
de organisationer som skrev under kraven på
förändringar.
Att så många organisationer samtidigt lyfte
frågan gjorde att den uppmärksammades
mycket i media. Dessa gemensamma ansträngningar har lett till att kommissionen
återigen tar upp hur man ska ställa sig inför
kraven på liberaliseringar av vattendistributionen.
Vi anordnade möten och föreläsningar i
ämnet, Linköpings Afrikagrupp höll i ett, på
Stockholm Sociala Forum hade vi ett välbesökt seminarium dit vi inbjudit Patrick Bond,
professor i ekonomi från Witswatersrand’s
University i Johannesburg som talare. Han
deltog också i ett seminarium i Göteborg
och på den öppna delen av vårt årsmöte i
Östersund.
Vi skrev brev till näringsministern och
tog fram ett vykort med krav på regeringen
att verka för att

EU ska dra tillbaka sina krav på liberaliseringen av vattendistributionen i en rad länder.
Vid årsskiftet hade   vykort registrerats hos näringsministern.
Dessutom producerade vi ett omfattande
studiematerial, hemsidan presenterade fakta,
ett nummer av tidningen Södra Afrika hade
vattenfrågan som tema, tidningen Samlat

och ett insamlingsblad presenterade vattenprojekt i några av ”våra” länder.
Inför valet till EU-parlamentet ställde vi
frågor till kandidaterna om deras inställning
till EU:s krav. Vi fick svar från nästan alla
vilket redovisades bland annat på vår hemsida
och följdes upp i media. Flera tidningar tog
dessutom in våra debattartiklar om vatten.
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