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Västsaharierna
och världen
Jan Strömdahl, ordförande i Föreningen Västsahara och före detta riksdagsledamot, talade den 13 april på
ABF-huset i Stockholm om situationen i Västsahara.
Landet, nästan så stort som halva
Sverige, är ockuperat av Marocko
sedan 1975. Cirka 165 000 västsaharier har flytt sedan dess och lever i
flyktingläger i Tindouf i västra Algeriet.
En mur har dragits genom området.
Många familjer splittrades 1975.
Ett besöksprogram bedrivs genom
UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, men det har inte inneburit mer
än att cirka 8 000 personer har kunnat besöka släktingar på andra sidan.
Jan Strömdahl anser att Sarkozy –
liksom socialistpartiet – och tidigare
presidenter i Frankrike offrat Västsaharas självstyre för att bevara sin goda
relation till Marocko.
Arrangerade gjorde Föreningen
Fjärde Världen och FIB-Kulturfront/
Stockholm i samarbete med ABF
Stockholm.
Henrik Persson

Hamad Issa från Fjärde Världens styrelse och Afars Vänner, är själv afar.
Han berättade om läget i Afartriangeln och Afars Vänners arbete där.
Foto: Henrik Persson
Föredrag på ABF:

Afarerna –
nomader i en
skärningspunkt

De flesta artiklarna från tidigare
nummer av Fjärde Världen är publicerade och sökbara på Globalarkivet.
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Hamad Issa, styrelseledamot i Föreningen Fjärde Världen och ordförande
i Afarernas Vänner samt själv afar,
höll ett uppskattat föredrag om situationen för afarfolket på Afrikas Horn
den 11 april. Platsen för det välbesökta
föredraget var ABF-huset i Stockholm.
Afartriangeln är en av jordens
längst bebodda och varmaste platser.
Här lever afarfolket som boskapsskötare, fiskare och saltarbetare. Afarfolket lever också i en internationell
skärningspunkt. Afarernas land ligger i dagens Etiopien, Eritrea och Djibouti. Näraliggende länder är Sudan,
Kenya, Jemen tvärsöver Röda Havet
och Somalia.
Hamad Issa redogjorde för den aktuella situationen, som för afarerna är
svår. Strider mellan olika intressenter

i kringområdet får effekter ibland.
Det finns en gerilla. Torkan – som
drabbar alla miljontals boskapsskötare på Afrikas Horn hårt – blir extra
besvärlig för afarerna eftersom de inte
får lika mycket del i internationella
och nationella hjälpprogram.
Afarvänner i Sverige försöker göra
något praktiskt och sprida information, samt genomföra Forum Syd/
Sida-stödda projekt med mera. Inte
minst i arbetet mot kvinnlig omskärelse har Afars Vänner nått framgång
bland afarerna, konstaterade Hamad
Issa.
Föredraget hade en åhörarskara
på 35 personer. Det arrangerades i
samarbete mellen Föreningen Fjärde
Världen och Folket i Bild/Kulturfront/Stockholm.
Henrik Persson,
ordförande, Föreningen
Fjärde Världen
Mer information på:
www.afarfriends.org
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