SRETNO!
STS International Solidarity - Nyhedsbrev nr. 69 - juni 2006
Med tilladelse fra redaktør Anders Spanggaard og pressefotograf Kim Rasmussen fra
Dagbladet i Roskilde bringer vi artiklerne på side 1 og side 3. Den første lille artikel er fra
Dagbladets forside:

Tak for hjælp til jordskælvofre
Hjælpeorganisationen STS – International
Solidarity i Roskilde har samlet penge ind til
ofrene for jordskælvet i Pakistan. Pengene er
gået ubeskåret til Labour Relief Campaign
(LRC), som vil bygge 100 huse til ofrene.
I denne uge har Khalid Mahmood fra LRC
været på besøg hos STS i Roskilde for at sige
tak for hjælpen og for at udbygge samarbejdet mellem de to organisationer.

STS’s hotel og
restaurant er
åbnet
I begyndelsen af april blev
STS’s hotel og restauration
på Bakara markedet i Mogadishu åbnet for gæster. Læs
videre side 11…

(På forsiden måske – desuden – en oversigt over artikler)
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Rettelser til Sretno nr. 68
Ved en tastefejl er beløbet til brønden i Jasiira blevet til 700 dollars i stedet for 1700. Vi har også
modtaget 1.000 kr. fra Aalborg Lærerforening.

En ansættelse
STS har ansat Annika Jeppesen i en fuldtidsstilling med løntilskud.
Annika er 35 år og er uddannet som kontorassistent i Roskilde Kunstforening, som
også er en mindre forening.
Annika vil følge op på de mange ting, vi
mangler tid til at gøre. Blandt andet en bedre
kontakt med medlemmerne.
Her lytter Annika interesseret til Khalid
Mahmoods indlæg ved mødet den 2 . maj hos
3F.
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Pakistansk besøg hos STS i Roskilde
Khalid Mahmood fra Labour Relief Campaign i Pakistan har i den forløbne uge besøgt
hjælpeorganisationen STS i Roskilde for at sige tak for hjælpen.
Da jordskælvet
for nogle måneder siden rasede
i Pakistan fik
Vagn Rasmussen og hans ligesindede i hjælpeorganisationen
STS - International Solidarity i
Roskilde stor
lyst til at give ofrene for jordskælvet en hjælpende hånd.
- Men vi ville
gøre det udenom
militærregeringen og de muslimske fundamentalister. Derfor gjorde vi en stor indsats
for via Internettet at finde frem til nogle andre, vi kunne sende vores støtte til. Vi stødte
på Labour Relief Campaign (LRC) og kunne
straks se, at det var en organisation, vi kunne
støtte, forklarer Vagn Rasmussen.
Alle de penge, STS fik samlet ind er gået
ubeskåret til LRC i Pakistan, som har brugt
dem til et projekt i jordskælvsområdet, der
går ud på at bygge 100 nye huse til ofrene. I
denne uge har Khalid Mahmood fra LRC
været på besøg hos STS i Roskilde for at sige
tak hjælpen og for at udbygge samarbejdet
mellem de to organisationer.
- Vi samarbejder med organisationer og fagforeninger i flere lande, der støtter os med
penge. Under mit besøg i Danmark skal jeg

Vagn Rasmussen og Khalid Mahmood har
udvekslet mange erfaringer i ugens løb.
De to er enige om at fortsætte samarbejdet.
Foto: Kim Rasmussen.

også besøge fagforeningen 3F, fortæller
Khalid Mahmood.
Han oplyser, at folk i jordskælvområdet
langsomt begynder at vende tilbage til deres
normale liv. Men situationen er stadig vanskelig, fordi så meget blev ødelagt under jordskælvet.
Imod regeringen
Mahmood Khalid lægger ikke ikke skjul på,
at LRC er en arg modstander af den pakistanske regerings politik.
Organisationen mener ikke, at regeringens
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politik er til gavn for befolkningen..
- Den internationale Valutafond og Verdensbanken har alt for stor indflydelse på
vores regering. Mere og mere bliver privatiseret, og det er blevet alt for nemt at fyre folk
fra deres job, fortæller Khalid Mahmood.
LRC arbejder på at opbygge en stærk fagbevægelse i Pakistan, men det er ikke nemt at
mobilisere den almindelige pakistanske arbejder. Han er nemlig ikke særlig politisk aktiv
efter 40 ars diktatur i landet.
Alternativ til fundamentalister
Ifølge Khalid Mahmood vil LRC gerne fremstå som et alternativ til de fundamentalistiske muslimske bevægelser.
Men det er virkelig en kamp op ad bakke,
da de muslimske fundamentlister står enormt
stærkt i Pakistan.
I to af fire provinser i landet er fundament-

alisterne i regering.
- Men det.viser sig nu, at de ikke er i stand
til at løse den almindelige befolknings problemer. Derfor vil de tabe i det lange løb, håber Khalid Mahmood.
Under interviewet kommer vi naturligvis
også ind på Jyllands-Postens Muhammed
tegninger, som var årsag til stærke protester i
Pakistan. Khalid Mahmood’s mening om den
sag er helt klar.
- Den affære har sine rødder i Danmark. Men
de muslimske fundamentalister brugte sagen
til at samle støtte for deres egen sag i befolkningen. Den sag var simpelthen en appelsin i
fundamentalisternes turban. Jeg synes, det
er ærgerligt, at de fik den foræret.
Khalid Mahmood understreger, at ytringsfriheden er vigtig for ham - og det er den også
for arbejderklassen i Pakistan.
Spang

Planer om at bygge et fagforeningscenter i Kashmir

Khalid Mahmood taler ved møde med danske
fagforeningsfolk.
Foto: Vagn Rasmussen.
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Labour Relief Campaign (LCR) har samlet
150.000 dollars sammen til brug i Kashmir.
Da man har organiseret arbejdet i Paniolaområdet på en demokratisk måde ved at lave
komiteer bestående af de ramte borgere, har
de også selv været interesseret i at hjælpe.
Når man f.eks. har kunnet bygge omkring
100 jordskælvssikre huse, er det fordi, man i
regelen kun behøvede at levere materialerne,
og at indbyggere selv har bygget dem.
Det fortalte Khalid under et møde, som var
arrangeret af 3F og STS.
Det er denne demokratiske selvorganisering, der er årsag til, at de islamiske fundamentalister går i en lang bue uden om Paniola.
Da befolkningen også har deltaget i politiske demonstrationer, f.eks. mod militærets
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oprindelige skævvridning af hjælpen og
har set, at det nytter, er
den også blevet mere
politisk bevidst. Den
ønsker nu at opstille
formanden for Pakistans Arbejderparti,
som selv er fra Kashmir, som deres kandidat
ved valget til Kashmirs
lokale parlament.
Og nu vil man gerne
videre. Indbyggerne i
Paniola har foræret
Labour Education
Foundation, som tog initiativ til dannelsen af
LRC, en stor grund, og man vil nu gå i gang
med at samle penge ind til bygningen af et
center for fagbevægelsen i Kashmir.
Vi vil omtale dette center nærmere i kommende numre af Sretno.
Også på den politiske front sker der noget
i selve Pakistan. Seks partier og grupper inklusive Pakistans Arbejderparti blev i april
enige om at danne Awami Jamhoori Tekreek
(AJP – ”Folkets Demokratiske Bevægelse”)
med det formål at stille op til parlamentsvalget i Pakistan i 2007. Tilsammen har AJP en
betragtelig vægt i fagbevægelsen.
Blandt grundlæggerne er en af Pakistans
mest kendte politikere, Meraj Khan, som ledede studenterbevægelsen i 60-erne i dens

Der var mange interessede tilhørere, da Khalid
Mahmood fortalte om Labour Relief Campaign’s
arbejde ved et 1. maj arrangement i Svendborg.
Foto: Vagn Rasmussen.

kamp mod militærdiktatoren, Ayub Khan.
Sammen med Zulfikar Ali Bhutto grundlagde han Pakistans Folkeparti og blev minister i Bhuttos regering. Han forlod den igen i
protest, da regeringen angreb strejkende arbejdere og dræbte en del af dem. Senere tilbragte han fire år i fængsel, arresteret af
Bhutto.
Selvom der som i England er valg i enkeltmandskredse i Pakistan, håber Khalid på, at
den nye valgalliance kan få valgt et par personer.

Tak – endnu engang
For at undgå enhver diskussion om omkostninger i alle deres forskellige former, besluttede bestyrelsen af lade alle beløb, der kom
ind til indsamlingen til jordskælvsofrene gå
ubeskåret videre til Pakistan.
Foreningen har også selv betalt for alle
omkostninger i forbindelse med Khalids be-

søg – og de er ikke små.
Derfor er det glædeligt, at vi kan konstatere, at mange af vores medlemmer og bidragydere sætter deres indbetalinger i vejret. Også
antallet af faste månedlige bidrag er stigende.
Tak for det!
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Regeringen, islamisterne og de studerende
Den pakistanske militærregerings holdning
til islamisterne er tvetydig og præget af dobbeltspil, mener Khalid Mahmood. På den ene
side bruger den dem som en trussel over for
USA, og siger, at de er alternativet, man har
at vælge, hvis man ikke ønsker at støtte regeringen. På den anden side samarbejder man
med dem.
De pakistanske islamister, inklusive Taleban, ville aldrig have været så stærke, som de
er i dag, hvis ikke USA havde hjulpet dem
frem med våben og med penge, da Sovjet var
marcheret ind i Afghanistan, siger khalid.
I lang tid var forholdet mellem USA og
militærdiktaturet meget køligt. Men efter den
11. september slog USA pludseligt om, og
fremhævede den pakistanske regering som
en vigtig samarbejdspartner i kampen mod
terrorisme.
I parlamentet er regeringen afhængig af
islamisternes støtte. Det er en situation, som
den selv har bragt sig i, mener Khalid.
For at sikre sin magt blev der for nogen tid

siden vedtaget en valglov, der betød, at de
opstillede kandidater skulle have en højere
eksamen. Mange traditionelle og kendte politikere blev på denne måde forhindret i at
stille op, men for at begunstige islamisterne
kunne disses kandidater blot henvise til
koranskolerne,
På Pakistans universiteter, som før i tiden
var arnesteder for oppositionelle ideer, har
de islamiske kræfter indført et totalt meningsdiktatur. Alle med afvigende meninger bliver
forfulgt. De bliver slået og truet med at blive
slået ihjel, hvis de ikke retter sig efter det.
Kvindelige studerende hører til de mest
åbne kritikere på universiteterne, fordi det ikke
ser godt ud i islamiske øjne at slå på en kvinde
(i hvert fald offentligt!).
Hvis medlemmer af Pakistans Arbejderparti
eller dets ungdomsorganisation går ind på
universiteterne for at fortælle om deres politik, så risikerer de endog at blive slået ihjel.
Derfor opsøger man de studerende i deres
boligområder.

Nyt blodbad i Mogadishu

Amerikanske tropper i Somalia. Fra Al-Jaziira.
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Over 167 mennesker, mest civile, er blevet
dræbt i syv dages hårde kampe i det nordlige
Mogadishu under det fjerde(!) opgør om kontrollen med hovedstaden.
Kampene har stået mellem militser fra Sammenslutningen af Islamiske Domstole på den
ene side, og Alliancen for Genoprettelse af
Freden og for Anti-terrorisme på den anden.
Alliancen er lavet af krigsherrer, der 15 år
har plaget befolkningen i Mogadishu. Fra
deres checkpoints har de skønsmæssigt
afpresset befolkningen 40.000 dollars - om
dagen. De har tilladt deres ofte narkopå-
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virkede militser at begå utallige forbrydelser:
voldtæger, røverier, andre berigelsesforbrydelser samt drab, uden at nogen stillede dem
til ansvar.
I begge alliancer er der også superrige forretningsfolk, for i Somalia
omfatter den frie konkurrence
også „retten“ til at dræbe andre somaliere for at få kontrol
med vigtige havne og lufthavne
Et af resultaterne af det voksende anarki har været, at islamiske fundamentalister
gradvist er trængt frem. Der
er nu oprettet 11 islamiske domstole i det
nordlige Mogadishu. Deres militser kontrollerer omkring 60% af byen.
”I det mindste røver domstolene ikke fra os
eller stjæler fra os, og de har været i stand til
at arrestere nogle kriminelle”, sagde Mohabo
Salad til Fred Bridgland fra Sunday Herald
den 12. maj. Mohabo opholdt sig på Medina
hospitalet i Mogadishu for at være med til at
pleje sin femårige datter, der var blevet såret
i krydsild dagen før.
”Vi har brug for hjælp”, fortsatte Mohabo,
”men i stedet har krigsherrerne fodret os med
kugler i de sidste 16 år. Det er vores børn, de
dræber, mens deres egne børn er sendt til sikre
lande”.
Mohabos ord er en ganske god forklaring
på, hvorfor flertallet af den almindelige befolkning i Mogadishu, som ikke selv er yderligtgående islamiske fundamentalister, med en
vis lettelse har set på, at militser fra de islamiske domstole gradvist har trængt krigsherrerne tilbage fra gaderne og oprettet en forenklet og fundamentalitisk muslimsk form for
retspleje i form af Sharia-domstole. Omkring
nytår var krigsherrerne alvorligt svækkede.
Men så begyndte der at ske noget.
Den 12. april skrev AP:

”På få måneder er alliancen gået fra at være
en desperat gruppe klan-baserede krigsherrer
til at blive en af de mest magtfulde militser i
Somalia.
Beboere i de områder, alliancen kontrollerer, fortæller, at lastbiler med
våben ankommer fra nabolandet Etiopien til den antiterroristiske alliance”.
Hvordan fik krigsherrerne
fat i disse våben, hvem har
betalt dem, og hvordan har
det været muligt for krigsherrerne at drive prisen på
en lejesoldat op i det – i somalisk sammenhæng – enorme beløb af mellem 200 og 300 dollars om måneden?
Pengene kommer fra den amerikanske regering, hævder bl.a. det franske telegrambureau AFP, som har spurgt en række personer
fra den amerikanske ambassade i Nairobi. Den
12. maj skrev AFP: ”Pengene, som beløber
sig til adskillige hundreder af tusinder af
dollars, var blevet leveret til krigsherrerne i
Mogadishu af tidligere amerikanske militære
officerer og efterretningsagenter ved i det
mindste to tilfælde i januar og februar, fortalte kilder AFP.”
En sand strøm af protester er indløbet. Den
etiopisk støttede somaliske regering har protesteret imod den amerikanske støtte til krigsherrerne. Den arabiske liga har protesteret og
siger, at der findes andre måder at uskadeliggøre eventuelle Al Qaeda-krigere på. Kofi
Annan har krævet øjeblikkelig indstilling af
kampene, som ”har kostet mange uskyldige
mennesker livet”. Overvågningsgruppen af
eksperter, der er nedsat af FN’s sikkerhedsråd, vil nu nærmere undersøge, hvorfra de
mange penge kommer. Andre landes diplomater i Nairobi stiller et stort spørgsmålstegn
ved, om den amerikanske regerings betalinger til krigsherrerne ikke er et brud mod FN’s
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våbenembargo, og selv den amerikanske
ambassade i Nairobi krævede den 13. maj en
øjeblikkelig standsning af kampene.
Men igen var det somalierne selv, der måtte
forsøge sig med en løsning. AP fortæller i et
telegram den 15. maj, at efter et langvarigt
møde mellem vigtige klanledere, politikere,
intellektuelle og fredgrupper blev parterne
stillet over for et ultimatum: Enten skrev man
under på en våbenhvileaftale, eller også ville
klanlederne sende deres egne kombattanter
ud på gaderne for at bekæmpe den part, der
nægtede at underskrive.
I flg. AP skrev begge parter derefter under
på våbenhvileaftalen - men hver for sig.

Selvom Reuters, også den 15. maj, fortæller, at alliancen ikke mener, den har lovet noget, så er der igen ro i Mogadishu, og der er
stærke kræfter i gang for at få arrangeret en
stor fredsdemonstration i Mogadishu onsdag den 17. maj for at fortælle hele verden og ikke mindst den amerikanske regering –
at man ikke ønsker mere krig i Somalia!
Man skal være en Bush for at alliere sig
med de forhadte krigsherrer! Alt, hvad der
hidtil er kommer ud af Bush’s krig mod islamisk terrorisme i Somalia, har været at skabe
mere had over for USA, som synes at have
glemt lektien fra invasionen i 1992-93.

„Hærens Dag“ i Somalia
De stærke nationalistiske følelser
i Somalia fik frit
løb den 12. april,
hvor det var „hærens dag“ i Somalia til minde om
oprettelsen af
Somalias første
hær i 1960. Tusinder af mennesker var mødt
frem for at hylde
både veteransoldater, men
også nye rekrutter, der holdt parader i gaderne.
Af talerne fremgik det klart, at demonstrationen var beregnet på at vise somaliernes modstand imod blot at
blive en etiopisk koloni. Men på de mange billeder ser man kun mandlige og kvindelige
soldater - men ingen våben. Desuden er det meget svært at stille ret meget op for nærværende
imod den voldsomme tilstrømning af våben og penge fra USA.
8
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En afskyelig forbrydelse
Krigsherre-støttet islamisk domstol gennemfører offentlig henrettelse i Mogadishu.
En stor menneskemængde var den 3. maj samlet foran en koranskole for at se en søn af en
myrdet mand dræbe faderens morder med
knivstik. Offeret for den brutale henrettelse,
Omar Hussein, var medlem af en ubevæbnet
mindretalsklan.
Mange tilskuere især kvinder og børn besvimede ved synet af den megen blod. Men
hvem står egentlig bag udåden, og hvad er
mon formålet?
Hvad det sidste angår, er der ingen tvivl
om at målet var at fremstille de islamiske domstole i Mogadishu som de rene barbarer i
verdens øjne. Men bag den pågældende
”domstol” står krigsherrerne ”anti-terroristiske” alliance!
Shabelle Media News har talt med talsmanden for alliancen, Hussein Gutale Rage. ”Rage
sagde, at medlemmer af alliancen bød aktiviteterne hos den pågældende islamiske domstol velkommen og ser dem ”som en vigtig
aktivitet på baggrund af det had, de islamiske domstole på det seneste har udløst”.

Talsmanden for
krigsherrernes „antiterroristiske“ alliance,
Hussein Gutale Rage,
udtaler sig til Shabelle
News om alliancens
forbindelser med den
famøse islamiske
„domstol“.

”Han skelnede mellem de islamiske domstole – de man var i kamp med - og domstolen
i Maka Al-Mukarena, som var retfærdig i sin
udmøntning af Sharia loven, mens de andre
domstole var, hvad han kaldte ”forklædte
præster, som dræber folk.”
Da han blev spurgt om ikke den pågældende
domstols drab på en morder kunne belaste
forholdet til CIA, svarede han, at ”der ikke
var nogen forbindelser til CIA”.”
Det siger sig selv, at STS ikke støtter brugen af den form for straf. Vi har udformet en
protest.

Uskyldige ofre for de sidste
kampe i Mogadishu, ramt af
vildfarne mortergranater.
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Verdens Sociale Forum for Asien

Verdens Sociale Forum for Asien fandt sted i
dagen fra den 24. til den 29. marts i Karachi i
Pakistan. Der deltog mere end 35.000 mennesker, som hovedsageligt repræsenterede de
folkelige organisationer. Pakistans Arbejderparti og Labour Education Foundation var
blandt organisatorerne og havde selv arran-

geret mange møder.
Europas Sociale Forum fandt
sted fra den 4. til den 7. maj i
Athen. I flg. rapporter var der
over 100.000 til demonstrationen
og mere end 35.000 deltog i de
forskellige møder og arrangementer. Som noget glædeligt
konstaterer man, at antallet af
mennesker fra det østlige Europa
var stigende, og at faglige organisationer også satte større præg
end hidtil på dette arrangement.
Verdens Sociale Forum for
2007 vil finde sted i Kenya i Østafrika. Organisatorerne forventer et deltagerantal på mellem 100.000 og
200.000. For STS i Somalia vil dette være en
oplagt chance for at få kontakt med andre
folkelige bevægelser rundt om i Afrika og i
den øvrige verden.
En anden verden er mulig. Også et andet
Somalia.

PCG deltager i forsøget på at få kampene standset
Af en rapport, vi har modtaget fra formanden
for Peace Campaign Group (PCG), Asad
Hashi, fremgår det, PCG deltager i bestræbelserne for at få standset blodbadet i Mogadishu.
”Efter at vi i aftes havde diskuteret med
formanden for de islamiske domstole i mere
end syv timer, erklærede han foran os alle, at
hans gruppe ville standse kampene uden
betingelser, og at han ville meddele det i radioen. Senere kontaktede vi Abdi Hassan
Awale, som er tidligere politichef, men som
10

nu er medlem af den nydannede alliance, som
enhver ved får penge af USA. På samme måde
kontaktede vi ejeren af Hotel Shahafi, Abdisharik Ilgate, som også er medlem af alliancen. Abdisharik lovede at tale med andre medlemmer, men indtil nu er der ikke kommet svar”.
I øvrigt indleder Asad sit brev med at skrive,
at han også har måttet deltage i sin 45-årige
onkels begravelse. Han var ingeniør, men blev
”dræbt, da freelance militser åbnede ild mod
hans bil, da han var på vej til Galkaoy”.
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Åbningen af STS’s hotel og restauration
I begyndelsen af april blev hotellet og restaurationen på Bakara Marked i Mogadishu åbnet,
efter at det var blevet gjort i
stand.
Samtidigt startede en minibus med at køre med passagerer til og fra Agoye. Meningen
med begge dele er, at det skal
tjene til investering for det fremtidige arbejde i STS.
I løbet af den første lille måneds tid har restaurant, hotel
og minibus bidraget med over
1200 dollars. Halvdelen er blevet brugt til at tilbagebetale et
lån, som en donor i Danmark har taget på
10.000 dollars, og halvdelen er gået til STS i
Somalia. Da man også kan melde om et stigende besøgstal i restaurationen varer det
således ikke længe, før lånet er blevet tilbagebetalt, og der kan blive råd til flere investe-

ringer i fremtiden.
STS anser Bakara markedspladsen for et
relativt sikkert sted. Når borde og stole på
billedet ser lidt forskellige ud, er det fordi,
man foreløbig har lånt nogle af dem.
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