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Rapport fra jordskælvsområdet
Efter udsendelsen af daglige pressemeddelelser lykkedes det for Labour Relief Campaign
at dreje den pakistanske presses opmærksomhed i retning af at beskrive de virkelige
vilkår, som ofrene for jordskælvet lever under, fremgår det bl.a . af nedenstående rapport.
domme på grund af dårligt vejr eller
mangel på medicinsk behandling.
Takket være over 600 læger fra
Cuba, som har behandlet over
600.000 tilfælde i de sidste fire måneder.
Labour Relief Campaign (LRC) og
andre tilsvarende organisationer
har spillet en vigtig rolle i hjælpen
og i rehabiliteringsarbejdet. Dannet den 9. oktober - bare en dag
efter jordskælvet – lykkedes det for
LRC at samle ressourcerne fra de
mange, som ikke havde noget særligt at bidrage med, men som ønFoto: Labour Relief Campaign.
skede at gøre et eller andet. Ved at bringe
Labour Relief Campaign i Pakistan har sendt seks arbejderorganisationer og deres netværk
os en 12 siders lang rapport om arbejdet for sammen er det blevet muligt at bygge 100
de jordskælvsramte. Vi bringer uddrag her:
huse i et ramt område, og at bringe fødevarer
”En frygtet tragedie ser til en vis grad ud til og medicin til over 60.000 mennesker i Piniola
at være undgået, efter at jordskælvet ramte i Kashmir og i Balakot i NWFP.”
den 8. oktober 2005. Ved hjælp af mange NgoI rapporten går man nærmere ind på en beere, politiske og faglige organisationer og al- skrivelse af hjælpen, som for LRC’s vedkommindelige mennesker rundt om i verden, er mende bl.a. bestod af afsendelsen af 23 lastdet blevet muligt at sørge for, at der kom hjælp biler og dannelsen af centre for uddeling af
(På forsiden måske – desuden – en overog husly til de ramte områder i Kashmir og medicin og behandling af de sårede og syge.
sigt over artikler)
North West Frontiere Province (NWFP) i Pakistan. Der har ikke været udbredte sygfortsættes side 3 ....
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Noter om vores økonomi
Fra Arbejderbevægelsens Internationale Forum (AIF) i Silkeborg har STS modtaget 1000
kr. Formanden for AIF i Silkeborg, Christian
Juhl, er modstander af planen om at nedlægge
AIF som en selvstændig organisation og gøre
den til en del af det lokale LO-samarbejde.
”Som dug for solen forsvinder græsrøddernes tilknytning til AIF, medlemsdemokratiet og foreningen, der har sat så meget i
gang i de sidste 12-14 år. Man kan flytte penge
med et pennestrøg, men man kan ikke flytte
ildsjæle og lokale aktive på samme måde”,
siger Christian Juhl til 3F (i flg. Martin
Lindblom fra Monsun). Christian Juhl er også
formand for 3F i Silkeborg.
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Fra BUPL’s solidaritetsfond har STS modtaget 3000 kr. til æselprojektet. Pengene er blevet sendt videre.
Regnskab og rapport fra projektet for opbygning af et Ngo-center i Mogadishu er blevet
godkendt. STS vil modtage 124.996 kr. fra
Minipuljen som refusion.
På forslag af Jan Maslak har bestyrelsen i
Københavns Lærerforening bevilget 5000 kr.
til arbejdet i STS. Som Jan skrev: “Et nyt regnskabsår er startet“.
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Det var ikke kun islamiske fundamentalister –
hvoraf nogle endda fungerer som den pakistanske regerings parlamentariske støtte – der
protesterede under det nylige besøg af Bush i
Pakistan. Det gjorde Pakistans Arbejderparti
også sammen med mange andre sekulære
organisationer. Demonstrationerne, der foregik
i Lahore og i Kalachi, foregik fredeligt og blev
gennemført på trods af, at de egentlig var blevet
forbudt.

... fortsat fra forsiden

Lige fra starten lykkedes det for LRC at opbygge lokale strukturer med lokale komiteer
forsynet med lister, der sørgede for, at hjælpen kom ud til dem, der trængte mest. I begyndelsen var hovedproblemet for mange
andre hjælpeorganisationer uddelingen af den
indsamlede hjælp og meget endte ved vejsiderne.
LRC fortsætter: ”Virkningerne af jordskælvet synes også at være menneskeværk. Staten var slet ikke parat til at have med sådan
en katastrofe at gøre. Den nåede frem til
mange ramte i området alt for sent og mange
tab skete på grund af det. Et af hovedtemaerne for LRC var at sætte fokus på administrationen af hjælpearbejdet og statens rolle.”
Mediekampagne
”For at kaste lys over de problemer, som folk
i de jordskælvsramte områder stod overfor,
og for at skabe opmærksomhed i offentligheden i almindelighed og særligt over for de
forskellige organisationer, der var involveret
i hjælpearbejdet, blev en pressekampagne
iværksat. Et andet formål var at tvinge regeringen til at være opmærksom på de problemer, som folk havde.
Daglige pressemeddelelser blev udsendt i
Kashmir om hovedproblemerne. Efter nogen
tøven begyndte de nationale medier at tage
vore synspunkter alvorligt gav dem en god

dækning.
Gennem denne kampagne, blev de ubærlige betingelser, som ofrene for jordskælvet
levede i, bragt i fokus i de trykte medier, så
folk kunne få et rigtigt billede af situationen
på gulvplan…
Et andet problem, som også blev bragt frem
i lyset, men som ikke blev givet tilstrækkelig
og passende opmærksomhed, var de uretfærdige og voldsomme prisstigninger, der ramte
rekonstruktions- og rehabiliteringsprocessen. Vi kritiserede handelsmafiaen, som tjente
penge med hænder og fødder.
Vi er meget taknemmelige over de trykte
medier for deres samarbejde i den henseende
og den gode dækning, der blev givet i pressen.”
Efter indgående at have beskrevet indsatsen i de forskellige områder, sluttes rapporten af med anbefalinger til det fremtidige arbejde. Elementer i disse anbefalinger er, at
nye huse bliver endnu mere sikre imod jordskælv, og at de så vidt muligt bygges af lokale materialer.
STS International Solidarity’s indsamlingskampagne til jordskælvsofrene forsætter. Alle
beløb, der måtte komme ind på giro 069 2921,
bankkonto 8491 42 02 737 (mrk. Jordskælvsofre) eller på den særlige indsamlingskonto
8401 ??????????
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Indkaldelse af generalforsamling
STS International Solidarity afholder sin årlige generalforsamling

lørdag den 20. maj kl. 13.00.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal i skriftlig form
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Mødested: STS-kontoret, Borgediget 23, 4000 Roskilde.
Bestyrelsen for STS International Solidarity

Generalforsamling 2006
Tue Magnussen, f. 1955, cand. mag. (historie,
geografi og internationale udviklingsstudier).
Her aflægger han beretning for dansk-albansk
venskabsforening, som han er formand for.

Dette års generalforsamling finder sted i en
periode med vis optimisme, som vi ikke har
kendt til i en del år. Dels er der kommet en del
nye medlemmer til, og dels så har vi i den
senere tid også oplevet fremgang på det økonomiske område. Vi kan også konstatere, at
vores store projekt i Somalia er gennemført
uden problemer, og at STS står stærkere placeret i Somalia end nogensinde før.
Vi står dog også foran problemer. Hvordan kan vi på en hensigtsmæssig måde bidrage til, at der bliver fred og forsoning i Somalia?
4

Vi vil også – og især af hensyn til nye
medlemmer – se, om vores tidligere generalforsamlingsbeslutning om vores holdning til
det albanske spørgsmål holder efter en nærmere diskussion på en ny generalforsamling.
Til at indlede en bredere diskussion om
dette emne har vi inviteret et mangeårigt medlem, Tue Magnussen, som oplægsholder.
Tue har gennem mere end 35 år interesseret sig for udviklingen på Balkan, især i Albanien og Kosova bl.a. efter studieophold ved
Tirana Universitet 1977. Han arbejder som
kommunikationskoordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre
og har løbende skrevet til bl.a. Information
og Politiken om Balkan.
Selve generalforsamlingen foregår i havekolonien Roarsgave i Roskilde. Der bliver sørget for fælles transport.
(Da Vagn fylder 70 år senere på året, vil
han være vært ved et traktement.)
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Åbning af en ny skole i Somalia
Indbyggerne i Afgoye, en
by mellem Mogadishu og
Marka i Somalia, vil åbne en
skole. De har bedt om lov til
at kalde den for ”Afgoyes
STS-primærskole”.
Afgoye ligger i Lower Shabele regionen, som er naboregion til Banadir regionen
med Mogadishu. Byen er
groet op ved den omtalte
landevej, som en del af vejen også fører ud til Lower
Shabeles lufthavn, som er
godt beskyttet og benyttes
af mange rejsende fra Mogadishu. Samt på det sted, hvor landevejen fører hen over en bro ved en af Somalias vigtigste floder, Shabele.
Under normale forhold hører Afgoye til Somalias spisekammer. Dels er der mange bønder, der betjener sig af vandet fra Shabele til
at overrisle deres marker. Under normale forhold falder der regn to gange om året, så om-

rådet var også tidligere præget af store flokke
med kameler, geder og køer.
Men tørken har uden tvivl også ramt Afgoye meget hårdt, og de store flokke af husdyr, som delegationen fra STS International
Solidarity gentagne gange så, da den besøgte
Afgoye i sommeren 2005, er nu mere eller mindre forsvundet.
”Afgoyes STS-primærskole” vil foreløbig bestå
af et enkelt klasseværelse,
som STS i Somalia har udstyret. Når indbyggerne i
Afgoye ønsker at opkalde deres skole efter STS,
er det for at udtrykke deres taknemlighed over for
STS i Somalia, men også
som en anerkendelse af
det arbejde, STS har udført i Somalia siden 1999.
Sekretæren for STS i Somalia (th.) sammen med
STS’s bestyrelse.
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STS uddeler vand, mad, medicin og tøj til hungersramte
Tankvognen fyldes med
vand.
Foto: STS Somalia.

STS-konvojen, bemandet med frivillige aktivister fra STS i Somalia, blev afsendt fra Mogadishu den 20. februar, og er nu kommet tilbage efter sin første tur i tørkeområdet i
Middle Shabele.
Af den tilsendte rapport fremgår det, at man
oprindelig havde beregnet,
at der var vand og mad nok
til fem dage, men ”heldigvis
var der nok til en uge”.
I Middle Shabele regionen
har man besøgt 5 landsbyer
og delt forsyninger ud til befolkningen.
STS Somalia har selv samlet penge ind blandt sine
medlemsorganisationer til at
leje lastbiler og til indkøb af
fødevarer. Bl.a. har de, der
får løn, betalt den halve løn i
bidrag til konvojen. Derudover har man også fået for6

æret medicin og tøj fra de
handlende.
Der var ingen problemer med at nå frem.
STS Somalia har nu lejet tankvognen i endnu
syv dage, fordi behovet
for vand er det mest påtrængende. Man har selv
betalt de 600 dollars, som
lejen koster.
STS i Danmark har betalt 2000 dollars til hjælp til diesel for den første konvoj. Til hjælp til betaling af diesel til
den anden konvoj, har vi betalt 1000 dollars.
En aktivist fra STS under uddelingen.
Foto: STS Somalia.
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Jasiira får en ny brønd
Omkring den 1. februar sendte
medlemmer og bidragydere til STS
i Danmark 700 dollars til færdiggørelse af en brønd for vore medlemmer i fiskerlandsbyen Jasiira ved
Mogadishu. 14 dage efter stod
brønden færdig. Vi har modtaget
et brev, hvori det bl.a. hedder:
”Jasiira fiskefællesskab åbnede
forleden dag en ny håndgravet
brønd til fællesskabets forsyning
med vand.
Som I kan se af dette billede, er
brønden forsynet med en hånddreven pumpe… De forskellige
fællesskaber i Jasiira er meget glade
for den nye brønd, som de kan
bruge til mange formål f.eks. drikkevand,
vand til vask, til at tage brusebad, til overrisling af grønsager og til de dyr, som lever sammen med fællesskaberne såsom får, æsler,
kvæg , katte og hunde.
Derfor sender fiskefællesskabet og de lokale samfund deres tak og de bedste ønsker
til STS International Solidarity, som er en
dansk humanitær organisation, for den finan-

Brønden i Jasiira. Foto: STS Somalia.

sielle støtte til brønden.
Det ville have været umuligt for os alene at
grave denne brønd, uden denne generøse
støtte til samfundet i Jasiira, som havde alvorligt brug for vand..
STS International Solidarity sendte den finansielle støtte til Jasiira fiskefællesskab gennem STS Somalia, som repræsenterer STS International Solidarity i Somalia, så
brønden kunne laves.
Endelig vil vi igen takke
vores moderorganisation
STS International Solidarity
for anstrengelserne for at
sikre livet for de, der bor i
Jasiira på dette passende
tidspunkt.
Bestyrelsen for Jasiira
Fiskefællesskab.“
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Situationen forværret
En del læsere af Sretno har sikkert i danske medier læst om de sidste dages kampe i
Mogadishu. Men da meddelelserne har været ret summariske, bringer vi nedenstående,
uddybende forklaring:
Den politiske og militære situation i Somalia
er igen forværret.
I Somalias næststørste by, Baidoa, trådte
det nye parlament sammen til sit første møde
på somalisk jord den 26. februar. Men
uenighederne omkring holdningen til indsættelse af tropper fra Somalias nabostater, især
fra Etiopien, eksisterer stadigvæk.
I Mogadishu er omkring 100 mennesker
blevet dræbt i hårde kampe, der i skrivende
stund (den 24. februar) stadig er i gang. Kampene foregår mellem to meget velhavende
forretningsfolk, som begge ønsker at kontrollere en givtig havn, en lufthavn og andre indtægtskilder. Den ene forretningsmand,
Abukar Omar Adan, støtter Sammenslutningen af Islamiske Domstole. Den anden, Bashir
Rage, som er Omars fætter(!), er medlem af en

splinterny ”Alliance for Genetablering af Fred
og Anti-terrorisme”, som foruden forretningsfolk også består af krigsherrer.
Sammenslutningen af Islamiske Domstole
er en paraplyorganisation for domstole, der i
løbet af de sidste år har etableret sig især det
nordlige Mogadishu, og som under en modificeret udgave af Sharia repræsenter den eneste retsinstans i Mogadishu. Mens f.eks. premierministeren ikke betragter disse domstole
som værende terroristiske og (endnu?) fordømmer den ”anti-terroristiske” alliance, så
deltager alle alliancens medlemmer alligevel i
kampene mod Omar Adans militser, og de fører også deres angreb ind i områder, som kontrolleres af andre militser fra de islamiske domstole.
En af initiativtagerne til den ”anti-terroristiske” alliance
er krigsherren
Muse Sudi Yallahow. For et år
siden holdt
Muse Sudi Yallahow tale på
Mogadishus
stadion og sagde, at hvis der
kom afrikanske
Muse Sudi
Yallahow lover
at bekæmpe
etiopierne på et
møde på
stadion for et
år siden.
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Islamiske militser i
Mogadishu.
Foto: STS Somalia.

soldater til Somalia, ville de ”finde
deres grav” der.
For et halvt år siden var Muse Sudi
en af initiativtagerne til dannelsen af det lokale
parlament for
Banadir. I dag satser han og andre
krigsherrer åbenlyst på at udnytte Bush-administrationens
idiosynkracy over for ”islamiske terrorister”
og på en alliance med – Etiopien!
Faren for involvering fra udlandet
I den tidligere regeringsby Jowhar har alliancen for at ”genetablere freden” og ”bekæmpe
terrorister” tidligere ført hemmelige forhandlinger med amerikanske udsendinge fra ”Joint
Task Forces – Horn of Africa”, som under
amerikansk ledelse bl.a. består af tropper fra
en række andre vestlige lande. Fra en base i
Djibouti fører de fælles kamp imod ”islamiske
terrorister”.
Den 15. marts fordømte FN’s sikkerhedsråd enstemmigt - og endnu engang - bruddene på våbenembargoen imod Somalia. Den
18. marts sagde Fall, som er generalsekretærens afrikanske udsending til Somalia, imidlertid, at Sikkerhedsrådet nok alligevel kan
overtales til at hæve våbenembargoen. Den
21, marts erklærede de syv stater i ”Inter-regerings Autoriteten for Udvikling”, IGAD, at
man godt vil sende tropper til Somalia. Men
samme dag sagde en leder fra de muslimske
domstole, at dette vil ”resultere i et blodbad
og forstærke ødelæggelserne”.

Ofrene
Indtil videre må man konkludere, at den almindelige somaliske befolkning ikke har fået
noget godt ud af de mange penge, der blev
brugt for at forsyne dem med et parlament og
en regering, der skulle sikre freden i landet.
Om noget er forholdene for den blevet værre.
Befolkningen er sat komplet uden for indflydelse. Ganske vist forsøgte indbyggerne i
de berørte kvarterer under en pause i kampene den 16. marts at få militserne fjernet.
Men hvilken magt kan man udøve, når man
bare er bevæbnet med stokke og sten, som
man truede med, over for militser, der er bevæbnet til tænderne?
Også civile borgergrupper forsøger at få
standset kampene, men foreløbig er det heller ikke lykkedes.
Ofrene er ikke mindst dem, der også må lide
under den voldsomme tørke. For de vedvarende kampe rundt omkring forhindrer et effektivt hjælpearbejde.
Bagmændene
Hvis det alene var hensynet til Somalia eller
til demokrati og menneskerettigheder, der
bestemte de vestlige landes kurs over for
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Parlamentsformanden og præsidenten.

menneskerettigheder henvises
stadig til en anden plads, og der
får de lov til at ligge, indtil befolkningerne i Afrika, Europa og
på det amerikanske kontinent
tvinger dem frem på førstepladsen.

Somalia, ville de have støttet den tidligere
overgangsregering, som blev resultatet af
somaliernes egne forsoningsforhandlinger i
Arta i Djibouti i 2000, og som FN anerkendte
som Somalias eneste lovlige. I 2001 var den
nemlig i god gang med at skabe et så fredeligt klima i Mogadishu, at flertallet af krigsherrer – inklusive Muse Sudi Yallahow - foretrak at forlade byen og at tage til Etiopien. I
stedet gjorde man, hvad man kunne for at
undergrave den lovlige regering både med
økonomiske, politiske og militære midler.
Man ville heller aldrig have brugt så mange
af de vestlige landes skatteyderes penge for
at få etableret et parlament og regering, der
først og fremmest består af krigsherrer og
uvidende krigsforbrydere. Hvis man havde
villet, havde det tværtimod været muligt at
hjælpe den tidligere overgangsregering med
at få stillet samtlige krigsherrer til ansvar for
deres for deres umådelige forbrydelser.
Men sådan skulle det ikke blive. Som i
selve kolonitiden, hvor de vestlige lande herunder lande, der betegnede sig selv som
demokratier - uden blusel delte Afrika op imellem sig, lader man stadigt erhvervsinteresser
være de bestemmende. Demokrati og
10

Svaret
”Ikke-udelukkelses-princippet”,
som lå bag dannelsen af det nye
parlament og regering, betyder, at
alle førende krigsherrer er med i
regeringen. Men når det er regeringsmedlemmer, der går forrest i undertrykkelsen
af befolkning, demokrati og menneskerettigheder - og det gør de lige fra præsidenten selv og nedefter! - må forsvaret af disse
ting bygges op nedefra.
Dette er svært, for bare det at åbne munden i Somalia og sige sin mening er, kan koste livet.
Vi giver derfor sjældent råd om, hvordan
STS i Somalia bør optræde!
Men vi ved, at alle organisationer og institutioner, der er medlemmer af STS Somalia, er
demokratisk opbygget. Vi ved også, at STS i
Somalia deltager i kampen for de menneskelige rettigheder, som da Peace Campaign Group
sidste år oversatte FN’s erklæring om
menneskerettigheder til somalisk, trykte den
og delte den ud på store møder i forbindelse
med markering af den internationale
menneskerettighedsdag.
Jo mere vi er i stand til at hjælpe STS i Somalia – jo mere gavner vi også befolkningen,
demokratiet og menneskerettighederne i Somalia.
At vores indsats ikke er spildt, vidner en
del andre artikler i Sretno nr. 68 om
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Tørken fortsætter – og situationen forværres
Hjælpen når ikke ud til de næsten 1,5 millioner mennesker, der er ramt af hungersnød i
det tørkeramte Somalia, advarer hjælpeorganisationen Christian Aid ifølge Banadir
Online.
Manglen på regn over det østlige Afrika i
de sidste to år har betydet, at brønde og vandhuller er tørret fuldstændigt ud.
Hjælpeorganisationen, som udsendte en
appel tidligere på måneden, sagde, at den har
modtaget rapporter om, at folk dør af tørst,
og at andre tvinges til at drikke deres egen
urin for at overleve.
Også mange af kvæghyrderne vil dø af tørken, efterhånden som tiden rinder ud for de

omkring 11 millioner mennesker, FN regner
med er i fare for hungersnød, hvis krisen fortsætter.
Men mens hjælpen begynder at ankomme i
Kenya, Etiopien, Tanzania og Djibouti betyder Somalias dystre sikkerhedssituation, at
kun lidt mad og vand er nået ud til de 1,5
millioner mennesker, som har desperat behov
for hjælp.
Endnu værre er ingen planer blevet udført
mod den overhængende krise på grund af
landets lovløshed, der har gjort det næsten
umuligt for hjælpeorganisationerne at operere sikkert i området, sagde Christian Aid
også..

Vil du være med til at redde menneskeliv?

En kvinde med et barn, som har modtaget hjælp
fra STS. Foto: STS Somalia.

Som det er tilfældet med vores indsamling til
jordskælvsofrene, bliver alle beløb, der indbetales til ofre for tørken i Somalia sendt ubeskåret videre til STS i Somalia, som bruger
dem til at købe diesel for. Selve lejen af vandvognen samler man foreløbig selv ind til.
Prisen for diesel i Somalia ligger på nogen-

lunde samme niveau som i Danmark. En somalisk tankbil vil normalt bruge det samme
som en dansk. Men da vejene er meget dårlige for at sige det mildt, så må den bevæge
sig frem nærmest i sneglefart og i meget lavt
gear.
STS i Danmark har iværksat en særlig indsamling for at se, hvor længe vi kan køre
konvojerne sammen med STS i Somalia. Foreløbig har vi har sendt en ansøgning om økonomiske bidrag til kredsorganisationerne i
Danmarks Lærerforening og indsat en annonce i Folkeskolen. Vi vil også gå videre
med at sende ansøgninger ud til andre foreninger og fonde. Og vi betaler selvfølgelig
selv for alle udgifterne og sender de indkomne
penge ubeskåret videre til STS i Somalia.
Bidrag mrk. Hungersnød kan indsættes på
girokonto 069 2921 eller på bankkonto 8401
42 02 737.
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STS SOMALIA

STS finansierer afholdelsen af en forsoningskonference i Somalia
Fra fredsmødet.
Foto: Peace
Campaign Group.

Interne kampe inden for Rahanwya-samfundet i Bakool og Bay regionerne har hidtil kostet over 40 menneskeliv. Nu er de foreløbig
blevet standset.
I februar 06 bevilgede bestyrelsen for STS
International Solidarity 700 dollars til sin
medlemsorganisation, Peace Campaign
Group (PCG) i Somalia, så den kunne sende
syv erfarne mæglere af sted til Bakool og Bay
regionerne i det sydlige Somalia for at forsøge at få standset kampene.
Ifølge en rapport, vi har modtaget, og som
også findes på STS Somalia hjemmeside,
www.stssomalia.com, er det nu lykkedes at
få den første fase i en fredsproces hevet i
land.
Af rapporten fremgår, at PCG og samfundsledere fra Mogadishu formåede at samle de
stridende parters ældreråd, kvindegrupper,
ungdomsgrupper og religiøse ledere til et
12

møde, og at man
havde opnået
følgende i de tre
uger, den første
fredsmission i alt
havde varet:
- De to militser
er blevet trukket
væk fra frontlinien.
- Man er enige
om at hjælpe fordrevne med at
vende tilbage.
- At hver klan skal vende tilbage til sit oprindelige område og opgive græsningsområderne, som har været årsagen til konflikterne.
- At man skal respektere aftalen indtil næste fase i fredsforhandlingerne starter om to
uger.
PCG sørgede for stole og andet materiale i
forbindelse med forhandlingerne.
Om to uger drager PCG og samfundsledere
igen til området for at genåbne fredsforhandlingerne og forhåbentligt få underskrevet en
egentlig fredsaftale.
I sin rapport fremhæver formanden for PCG,
at det var penge fra STS International
Solidarity, som gjorde fredsmissionen mulig,
ligesom STS også ”har finansieret fredsbestræbelser i Banadir, Galgadood, Gedo,
Lower Jubba, Hiiran og andre områder i det
sydlige Somalia.”
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STS bygger restaurant i Mogadishu
STS i Somalia er for øjeblikket i gang
med af bygge en restaurant midt i
Bakara-markedet i Mogadishu kun ca.
100 meter fra, hvor STS Internet Caféen er placeret.
Bakara markedet er Mogadishus
største markedsplads og det vigtigste handelscenter i hele landet.
Bygningen af restauranten er et led
i den langsigtede plan for at gøre STS
økonomisk uafhængig af fremmede

donorer.
Til restauranten hører
også et hotel med syv værelser og med et stort mødelokale. Men også hotellet trænger til meget
istandsættelse.

Formanden for STS i Somalia,
Yusuf Abdi, inspicerer byggeriet.
Fotos: STS Somalia.

I første omgang har man lejet
hotellet og restauranten, men der
er lavet en kontrakt, som gør det
muligt for STS i Somalia at overtage begge dele indenfor relativ
kort tid. Foreløbig har man betalt
for istandsættelsen.
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VERDENS SOCIALE FORUM

Et andet Afrika er muligt

Jernbanearbejdere indkalder til møde under
Verdens Sociale Forum i Bamako.

Afholdelsen af Verdens Sociale Forums har
nået en størrelse, så en opdeling i kontinenter har været nødvendig. Det årlige møde for
Afrika blev afholdt i Malis hovedstad Bamako
fra den 19. til den 23.januar.
I Bamako havde mere end 20.000 afrikanere
sat hinanden stævne suppleret op med deltagere fra lande uden for Afrika.
Som det efterhånden også er blevet tilfældet andre steder, var deltagerne delt op i to
grupper. Den ene gruppe, som også repræsenterede regeringer, bestod af folk, der betragter sig selv som realister, der søger respekt for deres ideer og mere humane løsninger. Den anden gruppe bestod af dem, der
først og fremmest søgte retfærdighed, og som

er i gang med at opbygge strukturer, der er uafhængige af statsmagterne. Denne gruppe omfattede repræsentanter for bondeorganisationerne i Niger, for
guldminearbejdere og hustruer,
som for øjeblikket må leve i eksil på grund af uoverensstemmelser med det franske mineselskab, fra tekstilarbejdere og
jernbanearbejdere i Mali med
mange flere.
Forskellene mellem de to lejre
kom tydeligt frem, da en gruppe
immigranter fra Mali, der havde arbejdet i
Frankrig uden papirer og derfor var blevet
sendt ud af Frankrig, foreslog en demonstration til den franske ambassade og et møde
om problemerne med de manglende papirer
og den racisme, de følte sig udsat for. Mens
den mere radikale fløj sluttede op omkring
demonstrationen, blev den til sidst standset
af politiet efter at den tidligere malisiske kulturminister, som hørte til frontfigurerne blandt
realisterne, havde modsat sig den.
En fælles kampagne mellem de statsuafhængige afrikanske grupper og franske
deltagere imod de franske baser i de tidligere
franske kolonier i Afrika blev også diskuteret
og planlagt.
Næste møde i Verdens Sociale Forum for
Afrika vil finde sted i Nairobi i Kenya i 2007.

www.intersol.dk
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Verdens Sociale Forum i Asien
På grund af jordskælvet er afholdelsen af
Verdens Sociale Forum for Asien, der skal
afholdes i Pakistan,
blevet forsinket. Det
afholdes fra den 24. til
den 29. marts. Blandt
åbningstalerne er biskop Tutu fra Sydafrika og Tariq Ali, der
selv er pakistaner.
Pakistans Arbejderparti er blandt arrangørerne.

STS får besøg fra Pakistan
Khalid Mahmood, som leder Labour Relief
Campaigns arbejde for hjælp til ofrene for jordskælvet, vil besøge STS i Danmark i begyndelsen af maj.
Foruden at være ansvarlig for arbejdet i
jordskælvsområdet er Khalid også et ledende
medlem af Pakistans Arbejderparti og aktiv i
Labour Education Foundation.
Pakistans Arbejderparti står i stærk modsætning til såvel den pakistanske militærregering som de islamiske fundamentalister,
hvor et af de største fundamentalistiske partier, fungerer som en del af militærregeringens
parlamentariske basis.
Khalid kommer til Danmark efter at have
besøgt svenske faglige organisationer og
Oluf Palme-instituttet, som hører til blandt de
vigtigste bidragydere til Labour Education
Foundation og til ofrene for jordskælvet.
Sretno - nyhedsbrev fra STS International Solidarity - nr. 68 - april 2006

15

B
Returadresse:
STS, Borgediget 23, 4000 Roskilde

H U S K

A T

M E L D E

A D R E S S E F O R A N D R I N G

STS hjemmeside -

w w w. i n t e r s o l . d k
- bringer løbende aktuelle nyheder.
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