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WSF vitaliserades
av brasilianska jordlösa
BELÉM. Den nionde upplagan
av World Social Forum avslutades i söndags i Belém
i Brasilien.
Omkring 100 000 personer
deltog i forumet som bland
annat bjöd på en välbesökt
dialog mellan fyra av Latinamerikas vänsterpresidenter
och kontinentens sociala
rörelser, samt har satt fokus
på Amazonas försvinnande
regnskog.

– Forumet var oerhört viktigt för
oss. Det har blivit svårare att dölja
den katastrof som är på gång. Vi är
i krig mot storbolagen här uppe.
Nu skriver man i pressen om oss
att Belém är det folkliga motståndets huvudstad, och det ger oss råg
i ryggen, säger en aktivist inom de
jordlösas rörelse MST till Arbetaren.
Belémbornas närvaro har varit
tydlig under mötet. Till skillnad
från forumet som hölls i Kenyas
huvudstad Nairobi för två år sedan
har lokalbefolkningen deltagit i
stor utsträckning. De långa solstekta promenadvägarna mellan
olika mötestält var fyllda av ett
stort utbud av alternativmat och
hemgjorda smycken, och Amazonas tillbakaträngda urinvånare tog
chansen att dra in pengar på att
sälja prydnader, eller att bli fotograferade.
Deltagare riktade dock kritik
mot organiseringen då det varit
svårt att ta sig mellan olika seminarier, som i upprepade fall var
ﬂyttade eller inställda. Dessutom
har invändningar gjorts mot att
forumet enligt kritiker utnyttjats
av icke-statliga organisationer,
NGO:s, som en marknad att visa
upp sig på.
inleddes i
Porto Alegre, Brasilien, 2001,
fanns en dynamik som skapades av

NÄR FORUMPROCESSEN

World Social Forum startade i Porto Alegre i Brasilien 2001. Årets upplaga utspelade sig återigen i landet, denna gång stod staden Bélem forumvärd.

att många rörelser som varit
instängda i sina lokala förhållanden ﬁck kontakt med likasinnade.
Framförallt innebar forumen en
ny kraft som utmanade den ”enda
vägens” politik.
Under de senaste forumen har
dock motsättningarna mellan stora
och mer resursstarka NGO:s och
de sociala rörelserna blivit tydligare. De förra har av aktiva inom
de sociala rörelserna utmålats som
handelsresande i engagemang. De
sociala rörelserna har också sökt
konkreta resultat och uttalanden i
samband med forumen, vilket

motståndare har hävdat strider
mot forumens principer om
mångfald.
MST HAR FRÅN BÖRJAN varit mycket
aktiva inom organiseringen av
forumen. Representanter från
MST är dock allt mer kritiska,
men är också en kraft som kommer med nya initiativ. Bland
annat arrangerade de ett förforum i vilket utländska gäster
besökte Amazonas, och de var
också organisatörer av en dialog
mellan
vänsterpresidenterna
Hugo Chàvez, Venezuela, Rafael

Correa, Ecuador, Evo Morales,
Bolivia och Fernando Lugo,
Paraguay, och de sociala rörelserna i Latinamerika.
– Detta är bara inledningen till
en process där vi trycker på våra
presidenter att arbeta för ett enat
och solidariskt Latinamerika, sade
MST:s João Pedro Stedile i samband med detta.
– Vi är besvikna på alla toppmöten med stolta deklarationer.
Nu vill vi se konkreta resultat.
Detta är startpunkten för regeringar och sociala rörelser att föra
denna utveckling framåt.

Ett annat initiativ från MST var
att föra ihop miljöaktivister med
aktivister från den egna rörelsen.
Deltagarna var positiva, erfarenheterna var liknande och det
visade sig ﬁnnas stora möjligheter
till gemensamma aktioner.
– MST VERKAR VARA världens största
miljörörelse. Det var mycket länge
sedan jag var med på ett sådant
fruktbart möte, sade Tord Björk
från Miljöförbundet jordens vänner efter mötet.
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Svensk ISM-aktivist skjuten i Palestina
Skottet träffade strax under knät,
men hon kunde redan på fredagen
återvända till Ni’lin. Hon träffades
av en 22-kalibrig kula, samma typ
som ﬂera personer beskjutits med
under januari, inte bara i Ni’lin,
utan även i Bil’in och Budrus, byar
där protester mot murbygget
pågått under ﬂera års tid.
– Sedan invasionen av Gaza har
man använt ammunitionen direkt

mot demonstranterna, vi har sett
hur de använder sig av prickskyttar, säger Ulrika Andersson till
Arbetaren och säger också att
organisationen har dokumenterat
detta.
den israeliska armén
även börjat använda en ny form av
tårgas.
– Tårgasen är starkare, bränner
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Två personer skottskadades i
fredags i samband med den
demonstration som varje vecka
anordnas i protest mot det
israeliska murbygget i Ni’lin på
Västbanken. En av de skadade
var svenska aktivisten Ulrika
Andersson från International
Solidarity Movement, ISM, som
har jobbat i byn i en och en
halv månad.

DESSUTOM HAR

Ulrika Andersson protesterade
mot Israels murbygge.

mer på huden och känns mer i
lungorna, och behållaren är tyngre
– om man träffas kan den vara
direkt livshotande, säger hon.
Förutom Ulrika Andersson
sköts även en ung palestinsk man i
foten. Han var kvar på sjukhuset i
Ramallah under lördagen för att
operera bort splitter ur foten.
Själva muren har ännu inte
påbörjats i Ni’lin. Men liksom

