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Uten støtte fra FN og med verdensopinionen mot

seg, men med militær støtte fra Storbritannia og

et par andre land, har USA gått til angrep på Irak.

Det er helt umulig å si hvordan krigen vil utvikle

seg og hvor store de sivile tapene vil bli, men trolig

vil ikke Saddam Husseins regime klare å stå i mot

særlig lenge. Både USAs president Bush og Storbritan-

nias statsminister Tony Blair har i uttalelser de siste

dagene lagt vekt på at krigen i stor grad dreier seg

om å frigjøre Irak. Det irakiske folket skal hjelpes

til å skape et demokratisk og fredelig samfunn

etter at krigen er over blir det sagt

For om lag et år siden var det et annet land som

var i fokus. I Afghanistan var Taliban-regimet blitt

presset ut ved hjelp av vestlig militærmakt og det

ble brukt mange store ord om hvordan Vesten

skulle sikre et demokratisk og stabilt Afghanistan.

Politikere i Europa og USA kunne ikke få sagt nok

ganger at denne gangen tenkte man langsiktig, og

at Vesten ikke ville svikte Afghanistan slik man

gjorde etter at russerne trakk seg ut på slutten av

80-tallet. President Bush lanserte til og med ideen

om en egen storstilt Marshall-plan for Afghanistan. 

I dag er bildet imidlertid ganske annerledes.

Afghanistans president Hamid Karzai, som var

mannen alle ville hjelpe for et år siden, er ikke

lenger like omsvermet. At Bush- administrasjon

har glemt sine fagre løfter og har fokus et helt

annet sted, var svært tydelig da budsjettet for 2003

ble lagt fram i Washington i februar. Det var ikke

satt av ett øre til Afghanistan. Den amerikanske

kongressen så seg nødt til å insistere på at det

skulle brukes 300 millioner dollar til oppbygging

av det krigsherjede landet. For president Karzai er

situasjonen nå så vanskelig at han nylig så seg

nødt til å dra til Washington på tiggerferd. Hvis

ikke Afghanistan får mer hjelp kan det resultere i

borgerkrig og kaos igjen, var budskapet han la fram

i den amerikanske hovedstaden. 

Før giverkonferansen for Afghanistan i Tokyo i 2001

ble det av UNDP og Verdensbanken anslått av

Afghanistan trengte bistand på omlag 15 milliarder

dollar de neste ti årene. På selve konferansen for-

pliktet donorlandene seg til å gi omlag fem milli-

arder dollar over de neste fem årene. Det er lite

sannsynelig at selv disse fem milliardene, altså

langt mindre enn det anslåtte behovet, noen gang

vil komme på bordet. For 2003 er det blitt lovet

bare en tredjedel av de pengene afghanske myn-

digheter sier de trenger. Svært mye av de pengene

som faktisk har kommet til Afghanistan er brukt

på nødhjelp og lite er blitt brukt på langsiktig

utvikling. Den lovede, storstilte rekonstruksjonen

av landet er rett og slett uteblitt. 

Etter at krigen i Irak er over skal landet bli demo-

kratisk og fritt heter det fra Bush og co. Kranglingen

om hvem som skal betale gildet har allerede begynt

både i den amerikanske kongressen og stormaktene

i mellom. Det lover ikke godt verken for det

afghanske eller irakiske folket.
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G l o b a l t

Studentenes fredspris til ZINASU
13. mars mottok ZINASU (Zimbabwe National Student Union) Studentenes

fredspris under ISFiT (International Students Festival in Trondheim). 

X gratulerer ZINASU når vi møter informasjonsansvarlig i ZINASU, Philip

Pasirayi og generalsekretær Tinashe Chimedza for kommentarer:

– Fredsprisen har en enorm betydning for oss, sier Philip. Inspirasjonen

den gir oss bidrar til å fornye kampmotet vårt. Den vil dessuten sende sig-

naler til resten av verden om at studenter kan spille en viktig rolle i demo-

kratiseringsprosesser.

– Jeg ser på det mer som en utfordring, sier Tinashe. – Vi har blitt tildelt

Studentenes fredspris, men det er langt fra fred i Zimbabwe. Vi bor i en

politistat, der det for tiden er fullstendig kaos. Selvfølgelig er vi glade for

prisen, men vi tillater oss ikke å sitte tilbake og slappe av nå.

– Hvordan er det å drive en studentunion i dagens Zimbabwe?

– Situasjonen har bare blitt verre etter valget i fjor, forteller Philip. – Nå
merker Mugabe hvor lite støtte han faktisk har i folket, og reagerer med å
intensivere undertrykkingen. Det blir stadig viktigere for han å kue det
sivile samfunn, spesielt ledelsen i politiske og sivile organisasjoner. Dette
merker vi godt i ZINASU. Da vi skulle avholde årsmøte i desember, for
eksempel, ble møtet avbrutt og 15 av oss arrestert. 
Studenter generelt har det også stadig vanskeligere. De har ikke lenger råd

til å studere, og forholdene på universitetene blir mer og mer uholdbare.

– Vi vil gjerne få formidlet til norske studenter hvor takknemlige vi er for

den solidariteten de viser oss, fortsetter Tinashe. – Vår drøm er at det en

dag er vi som kan arrangere en stor studentfestival her i Zimbabwe, der

det er vi som deler ut en pris til studenter i nord som har gjort noe bra

for verdenssamfunnet.

Astrid Tveteraas

Streker fra Sør v

Naji al-Ali

Gjennom Hanthala formidlet palestineren Naji Al-Ali sitt bud-

skap til verden. Hanthala, det ti år gamle barnet som verden

har snudd ryggen til, er både et symbol på Naji al-Ali og en

symbolsk representant for det palestinske folket. Inntil

Hanthala får returnere til Palestina vil vi aldri kunne få se

ansiktet hans.

Naji al-Ali ble selv født i Palestina i 1937 og drevet på flukt i

1948. Sammen med sin familien ble han plassert i flyktninge-

leiren Ain el-Helweh i Libanon og det var der hans samfunns-

engasjement grodde frem. Den kjente palestinske journalisten

Ghassan Kanafani oppdaget Najis talent og tegningene hans

ble etterhvert publisert i Kuwait, Egypt, Libanon, Tunis,

Frankrike og England. Hans kvasse pennestreker tok standpunkt

i internasjonale spørsmål og kritiserte brudd på menneskeret-

tigheter, religiøs fanatisme såvel som Golfkrigen og USAs uten-

rikspolitikk i Midtøsten. Hans mål var å være et talerør for det

arabiske folk og spesielt for palestinerne. Demokrati og men-

neskerettigheter var noe han satte høyt og de færreste regimer

og politiske grupper slapp unna hans satiriske tegninger.

Ikke alle ikke var like begeistret for Najis kritiske utspill. På vei

til jobben sin i London, ble han i 1987 skutt ned og drept.

Attentatsmannen er fremdeles ikke funnet, men mange mis-

tenker at personer i PLOs toppledelse var lei av Nadjis kritiske

tegninger. 15 år etter sin død har Naji al-Ali fremdeles ikke mistet

sin betydning. Tegningene hans blir trykt opp igjen med like

stor relevans og Hanthala-karakteren blir trykket til hjertene

av palestinere og arabere. Som Naji selv sa: ”Jeg vil fortsette å

leve gjennom Hanthala, også etter at jeg er død.”

Maria Langaas Gossé

maria_gosse@hotmail.com

Politisk handlingsrom er viktigere enn handelsliberalisering for at

utviklingsland skal tjene på internasjonal handel. Det er en av hoved-

konklusjonene i rapporten ”Making global trade work for people”, nylig

utgitt av UNDP. 

– Handel er et virkemiddel for å oppnå utvikling, det er ikke et mål i seg

selv, understreket lederen for forfattegruppen, Kamal Malhotra, da

rapporten i mars ble presentert og diskutert på et åpent møte i Oslo. 

– Bedre tilgang til markeder kan spille en viktig rolle, men det over-

ordnede fokuset må være å skape politisk handlingsrom slik at landene

kan benytte de virkemidler de selv mener er best. 

Han fikk langt på vei støtte fra Jon Vea i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Vea roste rapporten for å være nyansert, og sa seg enig i at handel er et

virkemiddel, ikke et mål i seg selv. 

– Ingen land har nok utviklet seg uten handel, men den internasjonale

handelen har kommet parallelt med beskyttelse av ny og svak industri,

poengterte Vea. 

– Det er helt essensielt med spesiell og differensiert behandling av fattige

land i handelssammenheng i dag, sa han. 

Rapporten tar i for seg de sentrale stridsspørsmålene foran WTOs neste

ministermøte, som holdes i Cancun i Mexico i september. Den går inn

på blant annet investeringsdebatten (TRIMS), patentregimet (TRIPS) og

diskusjonen om liberalisering av handel med tjenester (GATS). Rapporten

beskriver avtalebestemmelsene, diskuterer erfaringer og peker på konkrete

forslag til løsninger. Målet er handelsregime som er bedre tilrettelagt

for utvikling. 

Forfatterne anerkjenner at WTO formelt sett er den mest demokratiske

av de multilaterale organisasjonene. Ett land har en stemme, stemme-

retten er ikke veid etter økonomiske bidrag slik som i Verdensbanken

og IMF. Det finnes heller ikke noe overråd av de mektigste landene, slik

som FNs sikkerhetsråd. Tross de formelle reglene har mange utviklingsland

begrenset innflytelse, fordi beslutningene i stor grad fattes i en ”konsensus-

byggingsprosess” og gjennom forhandlinger i mindre grupper. Utviklings-

land – spesielt de som ikke har fast representasjon i Genève der WTO

har sitt sekretariat - ønsker seg større deltakelse i forberedende disku-

sjonene, bedre tilrettelegging for samarbeidsgrupper av flere land, og

at flere saker avgjøres gjennom avstemninger. 

Når det gjelder GATS-avtalen, understreker forfatterne at utviklings-

land er positive til ordningen med at land kan tilslutte seg de områdene

de selv velger, og ikke hele GATS-avtalen under ett. Imidlertid begrenses

denne valgfriheten av et intenst press fra Nord for å få sentrale utviklings-

land til å åpne sine tjenestesektorer for selskaper fra industriland.

Norge er for eksempel med blant en gruppe land som ”vil diskutere”

utdanningssektoren med Sør-Afrika. Sørafrikanerne selv har oppfattet

utspillet som press for å åpne utdanningssektoren, selv om det fra

Norges side hevdes at dette er kun er tema for dialog og samarbeid.

Handelsrapporten tar til orde for at felter som vannforsyning, helse,

utdanning og sosialtjeneste tas ut av GATS-forhandlingene, for å unngå

det presset mange land nå utsettes for. Rapporten diskuterer også erfa-

ringer fra handelsliberalisering og tollreduksjoner på jordbruksvarer

og industrivarer. 

– OECD-landene bruker 6 ganger så mye penger på å subsidiere eget

landbruk som det de gjør på bistand til utviklingsland, i følge Kamal

Språkproblemer
Enkelte forkortelser og preposisjoner har vært en stadig kilde til høylyd-

te diskusjoner i X’s redaksjonslokaler. Med håp om å få slutt på disse

uenighetene tok X kontakt med Norsk språkråd. En fraksjon i redaksjonen

har lenge ment det er politisk ukorrekt å bruke preposisjonen ”på” om

øystater. Hvorfor sier man for eksempel i Irland og i Storbritannia, men

på Cuba og på Madagaskar? Språkrådets Svein Nesto avviser imidlertid at

det er mer korrekt å si i Cuba. Han mener det er tradisjoner i språket som

har bestemt valget av preposisjonen og at det ville bli feil å si i Cuba.Hiv-

og aids- problematikken har også vært tema i X-redaksjonen . Nesto for-

klarer at både hiv og aids skal skrives med små bokstaver og ingen punk-

tum. Vesten er skrevet med stor V og Østen med stor Ø. Hva så med begre-

pet Sør? I ordboken er det kun skrevet med liten s bekrefter Nesto, ”men

her kan det nok være rom for å bestemme selv.” Han er enig i at det er

litt urettferdig og ulogisk at ”sør” skrives med liten s, men vil ikke uttale

seg om sin personlige mening i saken. X går herved i mot ordboken og vil

fra nå av ikke forskjellsbehandle noen -  sør vil bli oppgradert til Sør.

Jens Aas Hansen

Malhotra.  Han konkluderte med at Cancun-møtet må sørge for at systemet

for spesiell og differensiert behandling av fattige land blir reelt. 

Både Utenriksdepartementets ansvarlige for WTO-spørsmål, Thorhild Widvey

og arbeiderpartiets representant Grete Fossli, ble svar skyldig på alle

konkrete spørsmål om WTO-politikk som kom opp på møtet. De nøyde seg

i hovedsak med å si at rapporten ga interessante innspill som de ville ta

med seg videre. 

Rapporten finner du på www.undp.org

Se også www.othercanon.org, for effekter av generell liberalisering i land

i Sør og kritikk av rådende handelsteori.

Ny UNDP-rapport: 

WTO på feil spor

an
no
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– Sikkerhetsstyrkene kom til landsbyen min.

De skjøt og drepte en eldre kvinne og sviger-

datteren hennes som hadde en nyfødt baby.

Hva hadde de to kvinnene gjort? Jo, de hadde

gitt husly og litt mat til noen maoister et par

dager før. For å bekjempe den regjeringen og

det systemet som står bak slik urettferdighet

ble jeg maoist, sier Udek Lama og ser meg rett i

øynene. 21-åringen er kortvokst, men ser sterk

ut. Det er seks måneder siden Udek bestemte

seg for å bli med maoistene. Han er allerede

leder for de væpnede maoistene i distriktet

Kavre, som ligger nordøst i Nepal. Udek vil ikke

fortelle hvor mange de er, men sier de er mange

nok til å ha militær kontroll over hele distriktet.

SJARMOFFENSIV
Udek Lama er sammen med de andre maoistene

kommet til landsbyen Shikarambotte i Kavre

for å være med på ”Martyrenes uke”, som blir

arrangert i flere landsbyer i distriktet. Hele uka

blir det spilt teater, arrangert danseshow og

holdt flammende appeller for landsbyfolkene.

Temaene som går igjen er de urettferdige eien-

domsforholdene på den nepalske landsbygda,

statlig korrupsjon og sikkerhetstyrkenes brutale

framferd. De aller fleste av de omlag 60 opp-

rørerne er svært unge, tenåringer og helt i

begynnelsen av tjueårene. Men de er selvsikre

og virker motiverte. De hilser alvorlig på de

lokale bøndene med hevet arm og knyttet neve.

”Martyrenes uke ” er del av en sjarmoffensiv fra

maoistenes side overfor vanlige folk. Regjeringen

og opprørerne ble enige om våpenhvile 29.

januar i år og maoistene bruker nå pusterommet

til å forsøke å forklare folk hva de står for. 

Udeks historie er ganske typisk for det mange

bønder og vanlige folk har opplevd i løpet av

den syv år lange konflikten i Nepal. De havner

stadig i klemme mellom brutale sikkerhetsstyrker

og hensynsløse opprørere. Maoistene kommer

ofte til landsbyene og ber om mat, husly og av

og til medisiner. Folk som nekter å hjelpe opp-

rørerne risikerer å blir stemplet som reaksjonære

og regjeringens lakeier, noe som fort kan bety

døden. Hjelper de maoistene, risikerer de å bli

skutt av regjeringshæren som ”maoistmed-

løpere”. 

Maoistopprøret i Nepal begynte i 1996, da noen

få hundre, dårlig utstyrte rebeller angrep et

par politistasjoner i sentrale og vestlige deler

av landet. Regjeringen anså lenge maoistene

som en bagatell, som et opprør de kunne slå

ned på en ukes tid hvis de satte inn hæren.

Men de tok grundig feil. I et av verdens fattigste

land, hvor nesten halvparten av befolkningen

lever under FNs fattigdomsgrense, har maois-

tenes løfter om et nytt, bedre og mer rettferdig

samfunn vist seg å ha stor appell. Opprørene har

i perioder hatt kontroll over omlag en tredjedel

av landet og det har vært kamper i 66 av

RØD
UNGDOM
Med tunge ryggsekker og vaktsomme blikk kommer maoistene gående inn den avsides-
liggende landsbyen nordøst i Nepal. Det mest slående med den rufsete gjengen er alderen.
Maoistopprøret i Nepal er på mange måter et ungdomsopprør.

Nepals 75 provinser. Til nå har konflikten kostet

omlag 8000 mennesker livet, nærmere 4000 ble

drept bare i fjor. Siden 29. januar i år har det

imidlertid vært våpenhvile. Maoistene har stilt

tre krav: At det blir avholdt en rundebords-

konferanse hvor kongen, de politiske partiene

og maoisten deltar, at det blir innsatt en over-

gangsregjering og at det blir valgt et represen-

tativt utvalg som skal lage en ny grunnlov.

Foreløpig har regjeringen ikke tatt stilling til

maoistenes krav. Men det er planlagt at freds-

forhandlingene skal starte i løpet av mars-april.

KAN OMRINGE KATMANDU
Udek deltar ikke i dansen og de andre ”kultur-

arrangementene”. Han er ansvarlig for sikker-

heten og har plassert seg på en liten høyde

sammen med at par andre geriljakrigere. Skjult

under den løstsittende kamuflasjejakken har

han en automatrifle. 

– Vi har fått ordre fra våre ledere om å ikke

bære våpen åpenlyst når vi omgås vanlige folk.

Men samtidig må vi passe på vår sikkerhet, for-

klarer han og understreker at vi ikke får ta bilder.

Selv om atmosfæren er avslappet i landsbyen

er maoistene forsiktige. Unge menn og kvinner

er utplassert rundt landsbyen for å holde vakt. 

Nede i landsbyen er danseshowet over. Det er tid

for politiske appeller. En etter en går maoistene

opp på den provisoriske talestolen og holder

flammende taler. – Husk hvordan Mao og Folkets

frigjøringshær beseiret Chiang Kai Shek i Kina.

Ingen trodde det var mulig. Hvis regjeringen

ikke lytter til våre krav og fredssamtalene bryter

sammen vil det samme skje her. Da vil vi ta opp

geværet igjen, vi vil omringe hele Katmandu-

dalen og kongens palass, tordner Kamala

Tamang fra den lokale maoiststyrte bondeorga-

nisasjonen.

Selv om maoistene har dempet sine krav om at

Nepal skal avskaffe monarkiet og innføre en

republikk, er det liten tvil om at dette fremdeles

er målet. 

– Første skritt på veien er å presse gjennom at

det blir valgt en forsamling som kan vedta en

ny grunnlov, sier Tamang til X. Hun er kvinne,

i likhet med omlag en tredjedel av de rundt 60

maoistene som er kommer til landsbyen.

Hos maoistene får alle den samme våpentre-

ningen og jentene blir regnet som soldater på

lik linje med gutta. Det stilles de samme kravene

til dem, og de skal, i teorien, behandles likt.

Men de aller fleste lederne er menn og det går

""

«Regjeringen anså lenge maoistene som en bagatell, som et opprør 
de kunne slå ned på en ukes tid hvis de satte inn hæren. Men de tok
grundig feil. » 

Unge maoister marsjerer i landsbyen Dolkha, øst for Katmandu.
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– Vilkårlige arrestasjoner brukes systematisk

for å terrorisere politisk aktive på venstresida,

sier Mona Wærnes, som leder Sosialistisk

Ungdoms utvekslingsprosjekt med ungdoms-

organisasjonen i det colombianske kommunist-

partiet. Hun kom i februar tilbake til Norge etter

et fire måneder langt opphold i Colombia.

Nylig ble en av lederne i Colombias kommunist-

parti satt i varetekt uten noen offisiell anklage.

Ifølge Wærnes er ti prosent av Colombias intern-

flyktninger tidligere aktive fra venstresida og

student- og menneskerettighetsorganisasjoner

som har mottatt dødstrusler for arbeidet sitt.

DØDELIG ENGASJEMENT
I slutten av februar utførte politiet razzia mot

et av Ungkommunistenes samlingshus i hoved-

staden og satte et medlem i varetekt. Ledelsen

frykter for livene sine og tar sine forholdsregler

deretter: Egne livvakter, skuddsikre biler, sikre

mobiltelefoner. Man diskuterer ikke politikk på

gata, i frykt for å bli overhørt av medlemmer

av president Uribes nyopprettede nettverk av

rundt en million sivile informanter. 

– En venn av meg måtte rømme fra hjembyen

etter at noen tipset ham om at han sto på de

paramilitæres likvideringsliste. Den som varslet

ham er faktisk selv paramilitær, men samtidig

en gammel venn av familien, forteller Wærnes.

FRITT VILT
Fra offisielt hold antydes hele tiden at det tette

bånd mellom geriljaen, frivillige organisasjoner

og venstrepartier.

– Gjennom media formidler landets ministere

virkelighetsoppfatningen: ”Er du ikke med oss,

er du mot oss”. Slik ønsker myndighetene å tie

kritiske røster, sier Flyktningerådets stedlige

representant i Colombia, Eigil Kvernmo.

Når politisk aktive på denne måten settes i bås

med det som fra offisielt hold omtales som

terroristorganisasjoner, blir de i mange tilfeller

nærmest fritt vilt for de høyreekstreme para-

militære gruppene. En senator fra et av regje-

ringspartiene karakteriserte nylig en av de vik-

tigste menneskerettighetsorganisasjonene, Den

colombianske juristkommisjonen, som den

politiske armen til FARC-geriljaen.

– Dette er i beste fall høyst uansvarlig og setter

de som jobber i organisasjonen i direkte livsfare,

sier Kvernmo.

JERNGREP
Staten har opprettet tre ”rehabiliteringssoner”,

områder hvor lokale guvernører styrer ved hjelp

av unntakslover. Ifølge utenlandske observatører

har sentralmyndighetene dårlig innsyn i det som

foregår i disse områdene. Utlendinger må varsle

besøk til sonene åtte dager i forveien, og det er

ikke uvanlig at kjøretøyer blir beslaglagt av

regjeringssoldatene. 

– Det er et opplegg som ofte virker helt tilfeldig.

I mange tilfeller er opp til den enkelte soldat å

avgjøre hva som skal beslaglegges, og hvem

som hindres adgang, sier Eigil Kvernmo. 

Han mener denne vilkårligheten i hærens opp-

førsel er i ferd med å spre seg til resten av

Colombia og dermed kan hindre arbeidet til

organisasjoner som hans egen. Flyktningerådet

er ikke selv til stede i rehabiliteringssonene.

MELLOM BARKEN OG VEDEN
Bare de siste seks årene har over to millioner

mennesker blitt drevet på flukt på grunn av

kamper mellom regjeringshæren, geriljabeve-

gelsene og para-militære grupper. Nabolandene

Venezuela og Panama har som praksis å sende

tilbake colombianske flyktninger som søker

beskyttelse.

– Det finnes ingen trygge steder i Colombia lenger,

sier Kvernmo.

– Mulighetene for humanitær innsats vil bli enda

mindre fordi både geriljaen og myndighetene nå

trapper opp sine væpnede aksjoner.

Ifølge Kvernmo har regjeringshæren og para-

militære dessuten hovedansvaret for at over 70

områder i landet er blokkert. Her er tilgangen

på mat og medisiner enten helt eller delvis

avkuttet, for eksempel i Choco vest i landet,

hvor befolkningen sulter.

SISTE UTVEI
Mona Wærnes i SU er ikke i tvil om at president

Uribe gjennom sin harde linje gjør politisk arbeid

gjennom normale kanaler vanskelig.

– Arrestasjonene, razziaene, beslagene, påståtte

”terrorforbindelser”… Alt dette er et spill for å

presse folk vekk fra politisk opposisjon, mener

Wærnes.

– Jeg kan forstå at enkelte velger å gå over til

FARC. Mange står igjen med to utveier: Den ene

er å fortsette å jobbe åpent politisk og dermed

risikere livet. Noen velger til slutt den andre

utveien, og melder seg til tjeneste i geriljaen.

Jeg tror det er vanskelig for de fleste nordmenn

å sette seg inn i hva det vil si å måtte ta en slik

beslutting.

Høyre om
Offisielt skal Colombias unntakslover virke mot terrorisme. I virkeligheten knebler de politisk
opposisjon og stanser humanitært arbeid i Colombia. Norske organisasjoner i landet merker
presset.

Det er blitt langt farligere å være politisk aktiv på venstresida i Colombia etter at president Uribe ble valgt i fjor. Her fra en

demonstrasjon utenfor den israelske ambassaden i Bogota 6. februar i år. Demonstrasjonen ble oppløst av bevæpnet politi etter

fem minutter.
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mange historier om unge jenter som er blitt

kidnappet og seksuelt misbrukt. Udek sier dette

bare er rykter og propaganda. Han vil heller

snakke om hvor dyktige og veltrente soldatene

hans er. 

– Fysisk trening er svært viktig, sier han og for-

klarer at en av opprørernes viktigste fordeler

nettopp er deres bevegelighet. – Regjeringshæren

klarer ikke å holde følge med oss. En dag er vi

her, den neste et helt annet sted. Våre soldater

er som fjellgeiter, de løper opp og ned fjellene

med tunge ryggsekker hele dagen. Jentene også,

sier han stolt. 

KVINNEKAMP
En av maoistjentene heter Man Mumari. Hun er

19 år og kommer fra Ramechap området i østre

Nepal. Hun forteller at hun bestemte seg for å

bli med maoistene etter at mannen hennes tok

seg en kone nummer to. Han mishandlet Man

også. Hun klaget til politiet, men de vill ikke

hjelpe henne. Svigerfarmilen hennes hadde

kontakter i det lokale politiet, forklarer hun.

– Men opprøret mitt dreier seg ikke bare om

meg. Det er så mange kvinner som meg i Nepal,

som blir mishandlet og som lever svært triste

liv. De fortjener rettferdighet, sier Man Kumari.

Hun har langt hår i en hestehale og understreket

at kampen for kvinners rettigheter er en viktig

del av maoistenes opprør, men sier også at

maoistene er mot den vestlige kulturen som

mange ungdommer i Nepal er fascinert av.

– Vi ønsker ikke en vestlig frigjort og dekadent

livstil, det er i mot nepalske verdier, sier hun

bestemt.

BANKET OPP
En høy tynn gutt med en svart basketballue

kommer slentrende. Han presenterer seg som

Birat, er 17 år og sier han vil fortelle sin historie.

Han forklarer at han kommer fra en landsby

bare noen kilometer unna. Der var han medlem

av en lokal aktivistgruppe som krevde gratis

skolegang for alle i Nepal. – Men lokalpolitikerne

var korrupte og de bare lo av oss ungdommer når

vi forsøkte å snakke med dem. Så jeg bestemte

meg for å bli med maoistene, forteller han.

Birat sier at han ble arrestert fordi noen i

landsbyen anga ham. 

– I nesten et år satt jeg innelåst i et lite rom,

politiet banket meg nesten hver dag. En onkel

bestakk noen for å få meg ut. Så nå kan jeg

fortsette å slåss mot de som styrer, sier han.

Birats kamerat, Vivek, er 16 år gammel. Han har

en mindre ideologisk forklaring på hvorfor han

gjorde opprør; læreren hans banket han opp. 

Det har etter hvert blitt folksomt på den åpne

plassen. Stemningen er avslappet. Bøndene

røyker og skravler. Maoistenes forestilling,

med politisk dans og teater, er et kjærkomment

avbrudd i det harde slitet som er hverdagen for

de fleste av dem. Forklaringen på at landsby-

beboerne omgås maoistene såpass ubekymret

er nok også at landsbyen ligger langt unna

nærmeste militærforlegning. Det er sju - åtte

mil med svært kupert terreng til nærmeste by

og det finnes ikke skikkelig vei til landsbyen.

– Vi har vært heldige så langt. Maoistene kommer

og går, men regjeringssoldatene har ikke vært

her. Så foreløpig slipper folk å bli presset mellom

de to partene, sier en lærer, som ønsker å være

anonym. Mange skoleelever er kommet til og

bønder fra hele området har kommet ruslende

i løpet av dagen. – Selv om mange synes dette

er moro, er det også en del som føler at de må

møte opp. De er redde for at det skal blir bråk

hvis de ikke stiller. Læreren mener at de fleste

bøndene ikke skjønner så mye av appellene, de

revolusjonære dansene og teaterstykkene. – Folk

her har lite greie på politikk og vet nesten ingen-

ting om maoistenes politiske program. Men det

er nok en god del som kjenner seg igjen i det

maoistene påpeker av urettferdighet og kor-

rupsjon, sier han. Tydeligvis er det allikevel ikke

alle som føler seg presset til å delta på maoist-

arrangementet. Noen kvinner jobber på et jorde

et par hundre meter unna. – Vi har viktigere

ting å gjøre enn å se på ungjenter som danser,

sier en av dem.

Det nærmer seg kveld, og sola sender sine siste

stråler utover den lille landsbyen som ligger

inneklemt blant Nepals mange fjell. De fleste

bøndene har gått hjem, men de mest nysgjerrige

sitter fremdeles igjen. Maoistene er i ferd med

å gjøre seg klare til avmarsj. Udek deler ut

ordre før de omlag 60 opprørene heiser på seg

ryggsekkene med soveposer og vannflasker. Så

forsvinner de i små grupper i ulike retninger. I

løpet av et par minutter er de borte, oppslukt

av det nepalske kveldsmørket.

Opprørerne danser i Shikarambotte. Dansen inneholder en rekke kampscener

hvor maoistene beseirer fienden.

Landsbyen Shikarambotte ligger klemt inn mellom de nepalske fjellene, langt unna nærmest by.
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Hovedstad: Katmandu

Styreform: Monarki med parlamentarisk 

demokrati. Innført 1991, men tiden etter har

vært preget  av svake og ustabile regjeringer.

Størrelse: 140 800 00 km2

Befolkning: 24 702 119, (2000)

Språk: Nepalsk, pluss over 20 språk og en rekke

dialekter

Religion: Hinduisme 90%, Buddhisme 5%, Islam 3%

BNP per innbygger: 1100 US dollar

Arbeid: jordbruk 81%, servicenæringer 16%,

industri 3%

Maoistopprøret: Startet i 1995/96 etter at

Nepals kommunistiske parti trakk seg ut av det

parlamentariske systemet. Maoisten ledes av

den myteomspunne  kamerat Prachanda.

Observatører regner med at maoistene har 2 til

4000 veltrente, godt bevæpnede geriljasoldater.

I tilegg kommer en ”folkemilits” på 10-12 000.

Tallene er usikre, men den nepalske hæren, på

omlag 50.000 godt bevæpnede soldater, har ikke

klart å beseire maoistene.

FFaakkttaa::

«Vi ønsker ikke en vestlig frigjort og dekadent livstil, 
det er i mot nepalske verdier» Man Mumari (19)
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Søndag 16. mars, San Salvador: Det syder i

gatene når salvadoranerne går til valgurnene

for femte gang siden fredsavtalene ble under-

skrevet i 1992. Gatene er fulle av improviserte

salgsboder på rekke og rad. Lukta fra pølse-

bodene, pupusas-bodene og grillstedene blander

seg med eksoslukt. Frukt, brus og vann selges i

store mengder, for gateselgerne betyr valgdagen

gode ekstrainntekter. De politiske partiene er

selvfølgelig høylydt til stede. Allerede i de tidlige

morgentimene rigget de opp fargerike informa-

sjonstands hvor de nå tilbyr velgerne hjelp til å

finne fram til sine respektive urner. Forskjellige

kandidater er også kommet. Både for å avgi sin

stemme og for å prøve å hanke inn noen tvilere

helt på tampen. 

Inne i valglokalene er lyd- og aktivitetsnivået

minst like høyt som ute på gata. Velgere vimser

fram og tilbake på leting etter stemmebordet

sitt, folk fra de politiske partiene sitter ved valg-

bordene, alvorlige internasjonale observatører

følger med og representanter fra de ulike valg-

rådene prøver å holde orden på det hele. Til

tider ser det ut til å være flere valgfunksjonærer

og partifolk enn velgere, kanskje ikke så over-

raskende i et land hvor kun en tredjedel benytter

seg av stemmeretten sin.

Spenningen i årets valg til kommunestyrer og

nasjonalforsamling har i hovedsak vært knyttet

til dragkampen mellom det høyreorienterte

regjeringspartiet ARENA og den tidligere gerilja-

bevegelsen FMLN. Særlig har kampen om vel-

gernes tillitt i hovedstaden San Salvador vært

viktig. ARENA har satset mye på å gjenvinne

byen, som har vært styrt av FMLN siden 1997.

Valgkampen har vært preget av de sterke poli-

tisk og sosial spenningene som finnes i dagens

El Salvador. Det har vært flere voldelige kon-

frontasjoner mellom de to politiske hovedmot-

standerne. Seks aktivister fra FMLN har blitt

drept siden valgkampen tok til 15. januar, den

siste i et sammenstøt på selve valgdagen. 

MAKTDEMONSTRASJON FRA FMLN
Det tar ikke lang tid fra valglokalene stenger

dørene til det blir klart at årets valg vil bli en

ny suksess for FMLN. Venstresida har sikret seg

gjenvalg i San Salvador og en rekke kommuner

i hovedstadsområdet. Stemningen stiger i FMLN-

leiren, mens smilene til ARENA-tilhengerne blir

stadig stivere. De rødkledde FMLN-tilhengerne

overtar jublende gatene i San Salvador, og etter

hvert også i resten av landet, da det blir klart

at den tidligere geriljabevegelsen har nådd målet

om å bli landets største politiske parti. 

Årets valgresultat er en maktdemonstrasjon fra

FMLN. Partiet har klart å gjenta suksessen fra

brakvalget i 2000, og bekreftet sin dominans i

hovedstadsområdet og sterke posisjon i nasjonal-

forsamlinga. Siden 1994 har FMLN klatret stødig

oppover, og har økt antall kommuner og repre-

sentanter i nasjonalforsamlinga ved hvert valg.

Selv om partiet denne gangen tapte i flere kom-

muner de har styrt tidligere, sikret de seg gjen-

valg i mange strategiske viktige kommuner og

vant i fylker hvor partiet tradisjonelt har stått

svakt. Med seieren i San Salvador har de gamle

geriljakommandantene med sitt radikale poli-

tiske budskap om solidaritet og en mer aktiv

stat påført den økonomiske og politiske eliten

et alvorlig prestisjenederlag.

For første gang har FMLN klart å få flere stem-

mer enn ARENA. Med 31 av 84 representanter i

nasjonalforsamlinga har partiet sikret seg en

sterk posisjon i forhold til høyresida. ARENA

har tapt både representanter og kommuner. 

VENSTREBØLGE?
Et godt valgresultat og triumf for FMLN i hoved-

stadsområdet, betyr likevel ikke nødvendigvis

en venstrebølge i hele landet, slik man har sett

for eksempel i Brasil. FMLN har først og fremst

vunnet på at regjeringspartiets nedgang fort-

setter. Siden de første valgene etter fredsavta-

lene, har ARENA hatt en kontinuerlig nedgang

både i nasjonalforsamlinga og på kommunenivå.

Etter årets valg sitter partiet igjen med mindre

enn en tredjedel av nasjonalforsamlinga, og har

tapt rundt 25 kommunestyrer. Høyresida vil

likevel fortsatt dominere nasjonalforsamlinga.

Det konservative PCN, det offisielle partiet under

militærdiktaturet på 1960- og 1970 tallet har

vokst. Sammen med ARENA ligger de an til å få

halvparten av setene i nasjonalforsamlinga. 

Sammensettinga av nasjonalforsamlinga begren-

FMLN-SEIER
I EL SALVADOR
Den tidligere geriljabevegelsen Farabundo Marti Liberacion Nacional (FMLN) stakk av med
valgseieren i El Salvador og er nå landets største politiske parti. Men selv om mange stemte
på FMLN, var det enda flere som valgte å sitte hjemme. Det 11 år gamle demokratiet i El
Salvador står ovenfor en rekke utfordringer.

ser FMLNs muligheter til å få gjennomslag for

sine politiske forslag. De to høyrepartiene har

stort sett opptrådt som parhester, og trenger

kun litt hjelp kristeligdemokratene for å blokkere

forslagene fra FMLN. Ikke minst vil dette redusere

mulighetene for nødvendige reformer av valg-

systemet, som i dag favoriserer nettopp PCN og

ARENA. FMLN har imidlertid sikret seg nok

representanter til å kunne legge ned veto mot

forslag om å endre grunnloven, og vil kunne

bruke sin økte innflytelse i nasjonalforsamlinga i

saker hvor de to høyrepartiene har motstridende

interesser. 

PROTESTBØLGE
Regjeringspartiets nedgang kommer ikke som

en overraskelse. I løpet av de siste fem – seks

månedene har det vært en voldsom protestbølge

i El Salvador, i første rekke rettet mot regje-

ringas forslag til privatisering av helsevesenet.

Som et resultat av dette reformforslaget gikk

leger, sykepleiere og arbeidere ut i en streik

som har vart i nesten et halvt år. Streiken har

blitt kombinert med en rekke demonstrasjoner

og protestmarsjer, og misnøyen med regjeringa

har aldri før vært så synlig siden fredsavtalene

ble underskrevet for 11 år siden. Samtidig sliter

landet med store økonomiske problemer. I løpet

av sine 14 år ved makta har ARENA styrt El

Salvador i Verdensbanktro nyliberal retning, med

privatiseringer, frysing av lønninger og makro-

økonomisk innstramming. Handels-liberalise-

ringen har ført til en flom av importerte varer

som utkonkurrerer lokal produksjon. Jordbruket

har sunket ned i en hengemyr, på grunn av

import av billige utenlandske varer og regje-

ringas motstand mot å innføre program som

kan overføre ressurser og teknologi til jordbruket.

Voldskriminaliteten, som blusset opp like etter

at borgerkrigens slutt, holder seg på et nivå godt

over gjennomsnittet i Latin Amerika, og det er

bare Colombia som ligger over El Salvador på

drapsstatistikken. 

LAV VALGDELTAKELSE
Valget største seierherre er hjemmesitterne. Selv

om valgdeltakelsen ser ut til å ha steget med et

par prosentpoeng fra valget i 2000, ligger den

fortsatt på bare omlag 35 prosent av de stemme-

berettigede. Den lave valgdeltakelsen er en trist

bekreftelse på at et flertall av velgerne ikke

finner politiske partier de mener er verdt deres

stemme. At så mange velger å ikke delta under

årets valg er et klart tegn på misnøye og mistro

til landets politikere, og til det politiske systemet

i sin helhet. I gjentatte menings-målinger ut-

trykker et klart flertall at de verken har tillit til

valgprosessen eller tro på at valg er det som

skal til for at de sårt trengte endringene kommer.

Tvert i mot heller en betydelig andel av salva-

doranerne mot å støtte et autoritært regime,

mange mener en fast hånd må til for å styre

landet i riktig retning. 

VALGFUSK 
Valget var, i tilegg til lav deltagelse, preget av

en rekke uregelmessigheter og indirekte eller

direkte forsøk på valgfusk. Flere av problemene

var knyttet til manntallet, og en rekke velgere

ble avvist på stemmestedet da de på uforklarlig

vis hadde blitt forflyttet til andre kommuner.

Andre opplevde at nummeret på stemmekortet

ikke stemte overens med nummeret i manntallet,

eller at navn var endret. FMLN og flere små-

partier anklager ARENA for massiv forflytting

av velgere til kommuner hvor ARENA satset

sterkt på å vinne, særlig i hovedstadsområdet.

De hevder videre at regjeringspartiet i flere til-

feller fraktet folk fra Guatemala eller Honduras

inn til kommuner i grensestrøkene og til hoved-

staden, utstyrte dem med valgkort og innskrev

dem i manntallet. Videre hagler beskyldning-

ene mot ARENA om kjøp av stemmer og valg-

personal. 

Til tross for at årets valg føyer seg inn i rekka

av ”frie og demokratiske” valg i El Salvador, er

det på ingen grunn til å være altfor optimistisk

på vegne av det unge folkestyret i landet. En

likegyldig og oppgitt velgermasse er et sterkt

signal om at befolkningen mangler tro på det

demokratiske systemet. Sammen med en volds-

fylt og aggressiv valgkamp og en rekke uregel-

messigheter under valget tyder det på at det

fortsatt gjenstår mye før El Salvador blir et stabilt

demokrati. 

ELIN CECILIE RANUM Jobber for Fredskorpset hos FMLN i 

El Salvador

U
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W T O a k t u e l t   a v  T o r  A k s e l  B o l l e

For to år siden var verdens farmasøytiske

gigantselskaper på defensiven. 39 av de største

selskapene droppet søksmålet de hadde anlagt

mot Sør-Afrika for å forhindre at landet impor-

terte billig kopimedisin mot hiv/aids. Selskapene

hadde møtt massiv internasjonal kritikk for

overprising av medisiner som kan redde millioner

av liv i fattige land, og da rykter spredte seg

om at Nelson Mandela ville vitne mot farmasi-

gigantene vek de unna. 

Fattige land som øynet håp om rimelig tilgang

til slike medisiner, venter imidlertid ennå. Intens

lobbyvirksomhet fra amerikanske medisinsel-

skaper har sørget for at USA blokkerer bestem-

melser i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) -

bestemmelser som gjør det mulig for fattige land

å importere billigere kopier av de dyre patenterte

medisinene. Senest i slutten av februar i år nektet

USAs forhandlere i WTO å gå med på det fore-

løpig siste forslaget til en avtale, et forslag som

alle de 144 andre medlemslandene sto bak.

– Det er pinlig at USAs posisjon i langt større grad

styres av farmasilobbyen enn av hensyn til ver-

dens fattigste mennesker. At dette er tilfelle er

noe alle delegatene i forhandlingene er klar over,

sier Ingvil Krarup Sørbye, nestleder i Leger uten

grenser (MSF).

– Selv om vi snakker om forhandlinger og endring

av paragrafer, så dreier dette seg egentlig om liv

og død for enkeltmennesker.

Under WTO-møtet i Doha høsten 2001 fikk utvik-

lingslandene presset igjennom at fattige land

har rett til å tvangslisensiere en del medisiner.

Det vil si at land selv kan produsere medisiner

som medisinfirmaer har rettighetene til, hvis de

mener at patentinnehaverne krever for høye

priser. En forutsetning for slik tvangslisensiering

er at medisinen er nødvendig av hensyn til folke-

helsen i landet. Denne tolkningen av TRIPS-

avtalen, WTOs avtale for immaterielle rettigheter,

var en stor seier for utviklingslandene. Men selv

om det ble fastslått at land kan sette til side

WTOs patentregler og produsere billige kopier av

patentert medisin, ble det ikke avklart hvordan

land som ikke selv har produksjonskapasitet

skal få tilgang til slik kopimedisin. Og mens alle

de øvrige medlemslandene er enige, blokkerer

USAs WTO-representanter fortsatt en avtale. 

Det forslaget som USA nå nekter å godta vil til-

late fattige land å kjøpe billig kopimedisin mot

sykdommer som hiv/aids, malaria, tuberkulose,

astma, kreft og diaré. De aller fleste, fra frivillige

organisasjoner til ulike lands representanter,

mener de amerikanske forhandlerne avviste

forslaget nærmest direkte på instruks fra farmasi-

lobbyen i USA. Lobbyorganisasjonen til farmasi-

industrien i USA, Pharma, sponset republikanerne

med omlag 500 millioner kroner under senats-

valget i fjor og representanter for Pharma har

uttalt at de er svært fornøyde med ”USAs prin-

sippfasthet”. USA representanter kom med et

eget forslag, som kun vil tillate fattige land å

kjøpe kopimedisin mot hiv/aids og noen få syk-

dommer til. De andre landene avviste forslaget

fordi de mente det var en altfor snever tolkning

av intensjonen bak Doha-vedtaket.

Ingvil Krarup Sørbye er oppgitt over det som

når har skjedd, men heller ikke MSF var for-

nøyd med det forslaget til avtale som forelå fra

flertallet av landene. 

– Leger uten grenser var kritisk til forslaget,

men av helt motsatt grunn enn USA. De mente

det var for liberalt, mens vi mente forslaget var

for restriktivt. Det begrenser retten til tvangs-

lisensiering til noen bestemte sykdommer og

krever at det må ha oppstått en akutt krise før

dette tillates, sier Sørbye til X. Hun understreker

at det haster med en avtale. India, som er det

landet som har størst produksjonskapasitet for

kopimedisin, vil i løpet av et par år måtte inn-

ordne seg patentreglene i WTO. 

– I løpet av 2005-6 blir India fullverdig medlem

av WTO og må da rette seg etter de patentreglene

som gjelder. Det betyr at inderne ikke lenger

kan produsere billig kopimedisin. Jeg er nå redd

for at treneringen fra USA vil føre til at utvik-

lingslandene føler seg presset til å gå med på en

kompromissløsning, der de ikke sikres tilgang

til en lang rekke medisiner som mange fattige

land trenger

– Hva er konsekvensene av at de fattigste lan-

dene ikke får importere de billige medisinene?

– Du kan jo tenke deg det selv. Jeg har selv blant

annet jobbet i Kenya og sett mange dø som kunne

overlevd med enkel medisinering, medisiner som

finnes og som er relativt billige å produsere.

Når det gjelder hiv/aids kan vi i dag forlenge

livet til aidssyke med minst 10 år. 

Sørbye ser ikke noen grunn til å kritisere den

norske forhandlingsposisjonen i WTO, men mener

Norge er beklagelig passive: 

– Norge har jo stått på den riktige siden, som

de fleste andre. Men når det er sagt kunne vi

ønske oss at Norges representanter var mer

aktive, og gikk i bresjen for å finne en løsning

på den fastlåste situasjonen.

WTO:
USA blokkerer medisin til fattige
USA blokkerer en avtale i WTO som skal gi fattige land tilgang til livsviktige medisiner,
blant annet mot hiv/aids og malaria. Halvannet år etter at WTOs ministermøte i Doha 
venter millioner av syke mennesker fortsatt på den billige kopimedisinen. 

TRIPS avtalen (Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights) ble

undertegnet i 1994, og var resultat av den såkalte

Uruguay-runden som også opprettet WTO som

arvtaker etter GATT. TRIPS-avtalen regulerer

forholdene rundt immaterielle eiendomsrettig-

heter som patenter, åndsverk og opphavsrett.

Avtalen innebærer at alle WTO-medlemmer må

innføre nasjonal lovgivning som samsvarer

med internasjonale standarder. Avtalen kritiseres

for å favorisere rike land blant annet fordi den

strengt beskytter patentrettighetene til store

multinasjonale firmaer og tar for lite hensyn til

utviklingslandenes behov.

FFaakkttaa::

1,2 millionar menneske lever utan tilgang på

nok og godt vatn i verda i dag. Dobbelt så mange

manglar gode sanitærforhold. Ifølgje FN sine

tusenårsmål og handlingsplanen frå Johannes-

burg skal begge tala halverast i løpet av dei

neste tolv åra, og til dette må ein mobilisere

både pengar og politisk vilje. 

Behovet for investeringar i vatn er stort, eit

problem som har vorte heftig diskutert i fleire

seminar under World Water Forum. Med ein

fattig offentleg sektor i mange land, både ”u-

land” og ”i-land”, meiner mange at private

investeringar er den einaste veien ut av uføret.

Nokre motstandarane argumenterer ideologisk

med at privatisering overlet kontrollen med

det dyrebare vatnet til private selskap, medan

andre er kritske til om private selskap er i stand

til å løyse det største problemet, nemleg å skaffe

vatn til dei fattige.

Mellom to seminar på World Water Forum

møter X dr. Peter Gleick, president i forsknings-

instituttet Pacific Institute i Oakland, California.

Han har mellom anna jobba mykje med privat-

isering av vatn og vatn som ein menneskerett,

og presenterer under konferansen ein ny rapport

med erfaringar med privatisering av vassforsy-

ning frå ein rekkje land.

– Er privatisering løysinga for å skaffe vatn til

dei som ikkje har det i dag?

– Det store dilemmaet er at den svake offentlege

sektoren på den eine sida blir brukt som argu-

ment for å involvere privat sektor, men på den

andre sida er grunnen til at privatiseringa ikkje

fungerer. Det trengst nemleg strenge offentlege

reguleringar for å ivareta dei fattige sine inter-

esser. Det ein verkeleg treng å samle kreftene

om, er å styrke offentleg sektor sin kapasitet til

å handtere den utfordringa det er å skaffe vatn

til alle til ein pris dei kan betale.

Gleick meiner det finst mange vilkår som må

vere oppfylte for å oppnå god vassforsyning

som når ut til alle. Blant dei vasselskapa han

har studert, har han ikkje funne nokon heilt

vellukka døme på privatisering. Han peikar på

at dei fattige rett og slett ikkje er attraktive

kundar for selskapa. Berre i nokre få tilfelle har

Pacific Institute funne at kontraktar mellom

private vasselskap og styresmaktene har sett

krav til utviding av forsyninga til fattige område.

Eitt av dei er Buenos Aires. Men heller ikkje der

var privatiseringa særleg vellukka, og selskapet

er no konkurs.

I fjor presenterte Pacific Institute eit sett prinsipp

som dei meiner private (og offentlege) vassfor-

syningsselskap må følgje. Ingen av dei private

selskapa instituttet no har studert, er i samsvar

med alle desse prinsippa, sjølv om nokre selskap

scorar på eitt eller fleire krav.

– Er det mogleg å oppfylle alle krava om god

økonomi, opne kontraktar og gode offentlege

reguleringar?

– Ja, det trur eg. Men utfordringane er større

til dei private selskapa enn til offentleg sektor,

krava gjer det rett og slett mindre lønsamt å

investere i vassforsyning. Likevel er det heilt

nødvendig å stille vilkår, til dømes for å ivareta

dei fattige sine interesser. Dei beste systema vi

har funne, er offentlege, men desse må sjølv-

sagt også vere godt drivne. Dette er tilfellet til

dømes i New York. 

Verdsbanken leverte i februar sin nye strategi

for vassektoren, der tilrettelegging for privat-

isering er eitt av to gjennomgåande løysings-

forslag. Og til World Water Forum har eit inter-

nasjonalt ekspertpanel, det såkalla Camdessus-

panelet, lagt fram rapporten ”Financing Water

Infrastructure for All”. Dei fleste i panelet kjem

frå utviklingsbankane, private vasselskap og

bankar, og ein av deira hovudkonklusjonar er

at offentleg sektor må tilrettelegge for private

selskap, ved å stille garantiar og gode vilkår til

disposisjon. Både Verdsbanken og Camdessus-

rapporten er for fornya innsats i finansieringa

av store infrastrukturprosjekt som dammar og

overføringskanalar.

Gleick meiner det er viktig å gjere ein innsats

for å auke finansieringa til vassektoren, men er

kritisk til Camdessus-panelet sitt forslag. 

– Dette er i praksis å velte risikoen ved inves-

teringane over på det offentlege, medan dei

private selskapa tar profitten dersom det blir

nokon. Skal dei private vere med, må dei ta sin

rettmessige del av risikoen som er involvert. Eg

er også kritisk til kravet om ny finansiering til

store prosjekt. Desse er heilt unødvendige. Ved

å satse på kostnadseffektive og småskala pro-

sjekt kan ein mobilisere store ressursar lokalt.

Det er på det lokale planet dei fleste midlane

blir skaffa i dag.

Peter Gleick frå Pacific Institute 

Privat vannplaning i Japan

J A P A N a k t u e l t   a v  T o n j e  F o l k e s t a d

Meir informasjon:
Word Water Forum: 

www.worldwaterforum.org

Financing Water for All: 

www.worldwatercouncil.org 

Kan private selskapar skaffe
vann til verdas fattige? Det
var det største stridsspørs-
målet under World Water
Forum i Kyoto som ble
arrangert i slutten av mars.
Forkjemparane og motstan-
darane av privatisering
leverte ulike konklusjonar til
dei deltakande ministrane.

U

Fakta:
Verdens vannforum arrangeres hvert tredje år
og ble for første gang arrangert i 1997. Omlag
5000 deltagere fra 156 land, inkludert 120
ministere, aktivister, forskere og representanter
fra Verdensbanken, deltok på årets møte i Kyoto
fra 16. til 23 mars. Den norske delegasjonen ble
ledet av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.
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Gurcharan Das er optimist – optimist på vegne av India. I

boka ”India Unbound” beskriver han entusiastisk det han

betegner som en mental revolusjon i landet. Det er en ny

energi i India nå, skriver han, en ny frihetsfølelse. Og det

begynte i juli 1991, da daværende statsminister Narasinha

Rao, som følge av en akutt finansiell krise, annonserte en

serie dyptgripende økonomiske reformer. Han begynte

avskaffelsen av Indias Sovjet-inspirerte planøkonomi og

åpnet for handelsliberalisering og utenlandske investeringer. 

Das ble født i 1942, det året Mahatma Gandhi lanserte sin

Quit India-bevegelse for å kaste ut britene, og han bruker

sitt eget liv, sin erfaring som Harvard-student, direktør for

Vicks India og senere konsulent for en rekke styrer i indisk

næringsliv, som utgangspunkt for en engasjerende og vel-

dokumentert beskrivelse av Indias utvikling siden uavhengig-

heten. Das gjør viktige deler av etterkrigstidas utviklingsi-

deer og Indias nyere historie levende for leseren gjennom

anekdoter og fortellinger. 

Han mener India nå har store muligheter til å hoppe bukk

over den industrielle revolusjon, og gå rett inn i IT-alderen.

”I den nye økonomien skal vi bare produsere det vi er flinke

til”, sier han, resten skal kjøpes fra utlandet. Og Indias

komparative fordel ligger i IT. Men det er litt av noen syv-

milsskritt som skal tas dersom 600 millioner indiske små-

bønder skal transformeres til PC-brukerstøtte for Microsoft

innen 2020. 

Das gjør ingen forsøk på å skjule sin beundring for USA. Det

fine med USA, sier Das, er at det er mulighetenes land.

Ulikhetene har økt i USA de siste tjue årene, men mulighetene

er ikke redusert. ”Alle familier i USA, fra de rikeste til de

fattigste, tror at de tilhører middelklassen,” skriver han

beundrende, og viser til meningsmålinger som andre ser på

med uro. Ett eksempel er økonomi-professor J. Bradford

DeLong fra Berkeley, som i en kronikk i Dagens Næringsliv

i desember 2002 sukket over amerikanernes uvitenhet, og

konkluderte med at ”ulikhet er like amerikansk som eplepai”.

Vel, ulikhet er nok også like indisk som lassi, men det

bekymrer ikke Gurcharan Das. ”Jeg har kommet fram til at

det er viktigere å lindre fattigdom enn å oppnå likhet,”

skriver han, i tråd med sin gamle lærer John Rawls' rettfer-

dighetsteori (at ekstrem ulikhet i levekår kan godtas, dersom

det betyr at alle har like muligheter til å få det bedre). Das

tror på ”trickle down”, at verdiene som skapes ved økonomisk

vekst vil spre seg til de fattigste lag av befolkningen, for-

utsatt at staten holder sin forstyrrende hånd unna markedet.

Hans gjentatte understrekelse av viktigheten av grunnut-

danning og helsetjenester for alle, overskygger ikke det

faktum at Das er en ihuga liberalist som for eksempel syns

at Thatcher gjorde vei i vellinga i Storbritannia på 80-tallet.

Hans største bekymring nå er at de økonomiske reformene

skal bremse opp, blant annet ved alt snakket om hvorvidt

reformene er bra for de fattigste. I ethvert samfunn må de

15 prosent fattigste bli tatt hånd om av staten, sier han,

reformene er ikke for dem, men for middelklassen. I det

lange løp vil også de fattigste vinne på reformene, mener

han, men sier lite om det faktum at mange av de fattigste i

dag er de som taper mest på kuttene i offentlige utgifter. 

Boka er absolutt best i sine første to deler, som omhandler

Indias historie fra 1942 til 1991. Siste del, om post-reform

India, blir i overkant euforisk om liberaliseringens goder.

Tross det er ”India Unbound” en god bok, en førsteklasses

innføring i indisk samfunn og moderne historie for folk

som ikke kjenner landet, og underholdende for de som kan

mye fra før. At den også er et kraftig partsinnlegg fra en

liberalist forringer ikke disse kvalitetene.

Norge kan gjøre en spesiell innsats for utviklingslandene

fordi landet ”ut fra hele sin kultur og historie har repre-

sentert frihetens og demokratiets sak, og fordi alle vet at vi

ikke kan mistenkes for å ha noen interesse av å utbytte

folk.” Sitatet fra Einar Gerhardsen i trontaledebatten om

oppstartingen av norsk uviklingshjelp, illustrerer forestil-

lingen som fortsatt danner grunnlaget for fortellingen om

Norges forhold til utviklingslandene. Ikke minst i forbin-

delse med fredsmekling trekkes det fram at Norge er spesielt

fredselskende, ikke har noen kolonihistorie og derfor nyter

tillit. 

Knut Nustads bok ”Gavens makt”, som handler om makt

knyttet til utviklingstanken og bistanden, starter med å rive

fra hverandre dette idealiserte bildet. Norge har vært del

av den europeiske maktpolitikken og ekspansjonen gjennom

århundrer, inkludert kolonihistorien der vi som del av

Danmark-Norge hadde kolonier i India, Afrika og Amerika.

Det at vi var små, og dermed ikke hadde spesielt stor

betydning i det store bildet, betyr ikke at vi ikke var med

på ferden. Det er på denne bakgrunnen også vårt forhold

til utviklingslandene må ses. 

Mot dette bakteppet, tar Nustad for seg de store linjene i

utviklingsdebatten og bistanden etter andre verdenskrig.

Bistand var ikke noe som ble funnet opp i 1945 og satt ut i

livet av utelukkende barmhjertighet og humanitære hensyn.

Både i Norge og i resten av Vesten var bistanden en politisk

strategi ut fra så vel interne som internasjonale hensyn,

ikke minst å stagge kommunismens frammarsj. I Norge var

en av hensiktene med oppstarten av bistanden (Indiahjelpen

i 1952) å sørge for at radikale intellektuelle i arbeiderparti-

kretser kunne få noe annet å pusle med enn å kritisere den

gjeldende sikkerhetspolitikken. 

Nustad fokuserer på makt, et aspekt som i liten grad har

vært del av den offisielle framstillingen av utviklingsideen

og bistandsarbeidet, men som er helt nødvendig både for å

forstå hvorfor prioriteringen fra givere er slik de er, og hvor-

for effektene av bistanden blir slik de blir. I boka ser han på

de makteffektene som produseres gjennom relasjonene i

utviklings- og bistandsfeltet. Dette anvender han på de ulike

fasene i den teoretiske utviklingsdebatten, fra Rostows

moderniseringsteori, via Frank og avhengighetsteoretikernes

perspektiver, til den poststrukturelle debatten. Samtidig

knyttes dette til endringer i fokuset for den praktiske

bistandspolitikken, blant annet NØV-politikken på 1970-

tallet. Mens den første fasen illustreres av en gjennomgang

av den første norske bistandsinnsatsen, Kerala-prosjektet i

India, eksemplifiseres 90-tallets bistandsforståelse gjennom

et husbyggingsprosjekt i Sør-Afrika. Han viser makteffekter

på alle disse nivåene, først og fremst hvordan fattigdommen

blir avpolitisert og samtidig et problem som er styrbart for

utviklere utenfra. Den viktigste makteffekten, det Nustad

kaller temporal segregering, innebærer at man kutter over

relasjonene mellom fattigdom og rikdom. Det er ingen

sammenheng mellom vår rikdom og deres fattigdom, de

henger bare litt etter i utviklingen. Denne forståelsen er

eksplisitt i moderniseringsteorien, men Nustad argumenterer

for at den samme makteffekten er implisitt i dagens rådende

utviklingsforståelse, med vekt på ”godt styresett”, menneske-

rettigheter og ”utvikling nedenfra”. De mangler som skal

rettes på i Sør trer fram ved at samfunn sammenliknes ikke

så mye med hvordan våre land faktisk blir styrt, men hvor-

dan våre land ideelt sett skulle vært styrt. Løsningene er

konkrete, pragmatiske og apolitiske, og resultatet er patolo-

gisering av et politisk problem og formynderskap i bistanden. 

Dette er et stort prosjekt å få dyttet inn på 150 boksider.

Styrken til boka er at den viser sammenhenger, opphavet

til motesvingninger i utviklingsretorikken, og ikke minst

kobler teori med praktiske bistandserfaringer. Svakheten

er at dette nødvendigvis må bli noe skissepreget. Nyanser,

som kan være viktige for helhetsbildet, må bli borte i en

slik kort men kjempestor fortelling. Når konklusjonen om

at ”utvikling nedenfra” ikke virker baseres på en historie

fra et husprosjekt i Durban ridd av interne maktkonflikter,

er en nærliggende innvending at dette var et mislykket for-

søk på ”utvikling nedenfra som strategi ovenfra”, men at det

ikke betyr at det ikke finnes steder hvor en slik tilnærming

har fungert. Dette er bare et lite eksempel, poenget er at

en når en leser denne overgripende framstillingen av makt-

relasjoner i utviklingsdebatten må en ha i bakhodet de

andre - fortrengte - framstillingene som kan gi et annet

bilde. Boka er imidlertid skrevet på en så åpen og klar måte

at den må leses som en invitasjon til en mer informert og

reell utviklingsdebatt, snarere enn etablering av den tota-

liserende sannheten om bistand. 

Av Ellen HofsvangKNUT NUSTAD

Gavens makt.
Norsk utviklingshjelp som 
formynderskap. 
Makt- og globaliseringsutredningen 

Pax Forlag 2003

Av Guro AandahlUGURCHARAN DAS

India Unbound
From Independence to the Global
Information Age. 

Penguin 2002



Tema:

I 27 år har 165.000 mennesker bodd i flyktningleirer i den varmeste delen av Algeries ugjestmilde ørken.
Hjemlandet deres, Vest-Sahara, har vært okkupert av Marokko siden 1975. 

Etter en langvarig krig ble en våpenhvileavtale signert mellom Vest-Sahara og Marokko i 1991. I over-
ensstemmelse med FNs planer om avkolonisering av Vest-Sahara, ble partene enige om å gjennomføre
en FN-ledet folkeavstemning innen utgangen av 1992. Denne avstemningen har ennå ikke funnet sted.

10. mai 2003 fyller Vest-Saharas frigjøringsbevegelse 30 år. Front Polisario kjemper for selvstendigheten
til Afrikas siste koloni.

Vest-Sahara – 30 års motstand
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Det er et slitent telt han bor i, generalsekretæren. En gang var det

grønt, men som alle de andre teltene her, har det sterke sollyset og den

tørre luften gjort det falmet. Teltet er kvadratisk, toppen er kjegleformet.

Ti - tolv barduner er stramt strukket fra hver av teltets fire sider, ned til

plugger som er banket dypt ned i Saharas knusktørre ørkensand. Noen

sandaler ligger henslengt på bakken like foran inngangen. På innsiden er

det mørkt og tomt. Det er ingen møbler der inne, men en håndfull farge-

rike tepper av forskjellige mønstre er rullet ut på gulvet. To tykke bambus-

stolper i midten av teltet holder hele konstruksjonen oppe.

– Welcome!

Mokhtar spør hvilket språk han skal snakke på. Han kan fem.

– Engelsk?

Han rekker ut den ene hånden. Over skuldrene hans henger en draa,

hans tradisjonelle, blå mannsdrakt. Langs den ene siden av teltet, helt

innerst, ligger tre madrasser. Generalsekretæren setter seg ned. Kona

kommer inn gjennom teltåpningen med en tekanne og en potte full av

glødende trekull. Det er tid for te. En saharawi kan aldri ta imot gjester

uten å gjennomføre det tålmodige, nødvendige, nesten uendelige te-ritualet.

Mokhtar er én av 165.000 saharawier som bor i flyktningleirer i ørkenen

vest i Algerie. Landet de flyktet fra er på størrelse med Storbritannia og

betegnes av FN som Afrikas siste koloni.

SPANSK UNDERTRYKKELSE
I 2003 feirer motstandsbevegelsen Front Polisario (Frente Popular para la

Liberación de Saguía el-Hamra y Rio de Oro) sitt trettiårsjubileum.

– 10. mai 1973 møttes 19 menn på et hemmelig sted i området som da

het Spansk Sahara, forteller generalsekretæren. – Front Polisario hadde

sin første kongress. Området var allerede den gang en av de siste koloniene

på det afrikanske kontinentet.

Spanske kolonimakter hadde ført en undertrykkende politikk overfor

lokalbefolkningen i nesten hundre år. Verken saharawiene som var bosatt

i byene, eller de som fremdeles levde som nomader, ble gitt samme tilbud

som de spanske familiene bosatt i kolonien. Lønningene var forskjellige

for de to delene av befolkningen. På begynnelsen av 70-tallet kunne

mindre enn fem prosent av den saharawiske befolkningen lese eller skrive,

og det var bare to saharawier som hadde høyere utdanning. Spanjolene

fikk derimot fullt skoletilbud.

Inspirert av sin egen historie og av frigjøringsbevegelsene i resten av

Afrika, fant den første store demonstrasjonen mot kolonimakten sted i

hovedstaden Laayoune, sommeren 1970. Spanske styrker reagerte mot

demonstrantene ved å skyte inn i folkemengden. Et titalls saharawier

døde og flere hundre ble sendt i fengsel.

MED RUSTNE VÅPEN
Bare ti dager etter Polisarios første kongress i 1973, aksjonerte organi-

sasjonen for første gang. Ni av kongressdeltakerne marsjerte de 35 kilo-

meterne fra kongressmøteplassen, til nærmeste spanske militærpost. De

var svært dårlig utstyrt og noen av aksjonistene hadde ikke engang

ammunisjon i sine gamle 1800-talls-geværer. Soldatene som stod på vakt

ble imidlertid fullstendig overrumplet av angrepet, og ikke et skudd ble

avfyrt. Slik erobret Polisario sine første geværer, og den militære mot-

standen begynte. 

– Ingen ville tro at denne gruppen kunne gjennomføre noe mer enn et

par militære operasjoner, før de ville bli slått ned av den spanske koloni-

makten, sier Mokhtar.

Vannet i tekannen har stått og putret på det røde kullet i noen minutter.

Han heller det varme vannet over i glassene, og så tilbake i tekannen.

Sukkeret, tebladene og vannet må blande seg tilstrekkelig med hverandre.

– I mai 1975, to år senere, kom en FN-kommisjon til Spansk Sahara, for-

teller han. – Overalt hvor kommisjonen reiste, så de Polisario-flagg, og

møtte saharawier som krevde selvstendighet.

Polisario var blitt en bevegelse med bred støtte i folket. Helt siden 1960

hadde FN krevd at Spania skulle oppgi sin koloni. Nå var lokalbefolk-

ningen godt organisert, og stilte det samme kravet. Polisario, som stadig

ble sterkere militært, gjennomførte hyppige sabotasjeangrep mot span-

jolene, særlig mot den lønnsomme fosfatproduksjonen. Til slutt gav

Spania etter for presset.

SVIKTET AV SPANJOLENE
Spanjolene gjennomførte en folketelling, og forberedte en lokal folke-

avstemning om territoriets framtid. Men i stedet for å fullføre avkoloni-

aliseringen, og i strid med FNs uttalelser i saken, overlot Spania sin

koloni til Marokko og Mauritania. 

I november 1975 rykket marokkanske og mauritanske militære styrker

inn i landet, og den flyktende sivilbefolkningen ble bombet med napalm

og klasebomber. Flertallet av saharawiene slo seg ned i flyktningleirer i

det eneste vennligsinnede nabolandet, Algerie. Herfra fortsatte Polisario

motstandskampen. Etter tre års kostbar krig trakk Mauritania seg ut av

konflikten i 1979. Kampene mellom Polisario og marokkanske tropper

fortsatte imidlertid helt fram til en våpenhvile ble undertegnet i 1991. 

– Forutsetningen for våpenhvilen mellom de to partene, var at FN skulle

avholde en folkeavstemning. Etter planen skulle den avholdes høsten

1992, sier Mokthar. – Mange av oss var så sikre på fred at vi begynte å

pakke sammen teltene for å reise hjem.

30 ÅR MED FRAMGANG
Selv om vi bare er to personer i teltet, sitter generalsekretæren med fire

tomme teglass foran seg. Han heller noen dråper av kannen, over i det

ene glasset og videre over til det andre, deretter tilbake i tekannen, før han

på ny heller teen over i glassene, smaker på teen og heller teen tilbake i

kannen. 

Det er nå gått tolv år siden våpenhvilen, og saharawiene venter fremdeles

på folkeavstemningen. Marokkanske myndigheter har trenert FNs

arbeid siden begynnelsen. Hele åtte år brukte FN på å identifisere hvem

som skulle få stemme, og da listene over de stemmeberettigede endelig

ble lagt fram, i 2000, protesterte Marokko. I fjor høst avslo for første

30 års motstand 
– tre glass te

Verdensmagasinet X er invitert til te hjemme i teltet til
Ibrahim Mokhtar, generalsekretær i Vest-Saharas 
eksilregjering.

gang den marokkanske kongen ideen om folkeavstemning, en gang for alle.

– Hittil har vi blitt skuffet veldig mange ganger, men det hindrer oss

ikke i å fortsette kampen, sier Mokhtar. – Til tross for alle lidelsene, vil

jeg si at det har vært 30 år med framgang. I dag er vi en av to parter

involvert i en konflikt hvor FN forsøker å megle fram en løsning. Vest-

Sahara er en republikk anerkjent av 79 land, til tross for det faktum at

vi ikke har kontroll over hele territoriet vårt. Vi har fullverdig medlem-

skap i Den afrikanske union, vår president er til og med visepresident i

unionen, og vi er representert nær sagt overalt i verden. Så vi er ikke

skuffet over hva vi selv har oppnådd, vi er skuffet over hva enkelte stor-

makter har gjort mot oss.

PUSSER GEVÆRET
Et av de største hindrene for utvikling i fredsprosessen, har vært Marokkos

sterke allierte i FNs Sikkerhetsråd. Særlig Frankrike, men også USA og

Storbritannia, har i alle år bidratt til Marokkos militære nærvær i området.

Derfor har det ikke blitt funnet en diplomatisk løsning på konflikten.

– Vi foretrekker en fredelig løsning, snarere enn å fortsette krigen. Det

er derfor vi nå har ventet i tolv år, vi vil fortsette å gi FN en sjanse. Til

tross for skuffelsene håper vi at de en dag vil finne en løsning på kon-

flikten. Samtidig fortsetter vi å trene og vedlikeholde hæren. Krigen kan

blusse opp på nytt dersom vi ser at vår rett til selvbestemmelse ikke blir

innfridd. Vi er altså nødt til å jobbe på to fronter; vi rekker den ene hån-

den mot freden, mens vi pusser geværet med den andre.

Mokhtar er endelig ferdig med første etappe av sitt te-rituale. Han serverer

et glass til sin gjest. Et bittelite glass med gyldengul te, som tok en halv

time å lage. En centimeter skum ligger som et lokk på toppen.

– Bittert?, spør han smilende. – Når man lager te, skal man lage tre

glass. Det første skal være bittert som livet, det andre søtt som kjærlig-

heten, og det tredje mykt som døden. 
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Før kolonitiden: Saharawiske nomader holder til i området. Gjennom 

området går handelsruter fra Marokko og Middelhavet 

til de vestafrikanske kongedømmene.

1884-5: Spania blir kolonimakt over området de kaller Spansk Sahara.

1930-tallet: Motstanden til de siste frie saharawiske stammene slås 

ned. Spania begynner å utvinne fosfat.

1960: FN krever at det skal avholdes en folkeavstemning om 

koloniens framtidige status. 

1970: Store demonstrasjoner mot spanjolene finner sted, etter

flere års mobilisering.

10.mai 1973: Polisario dannes.

Oktober 1975: FN-domstolen i Haag fastslår at det er det saharawiske 

folk, og ingen andre, som skal avgjøre områdets 

fremtidige status. 

November 1975: Marokko og Mauritania rykker militært inn i Vest-Sahara

med Spanias tillatelse.

1976: Spania forlater landet. Polisario erklærer Sahara Arabic 

Democratic Republic (SADR) for opprettet, og fortsetter 

den væpnede motstandskampen, nå mot de to nye 

okkupasjonsmaktene.

1979: Mauritania inngår fred med Vest-Sahara. Marokko 

annekterer imidlertid Mauritanias del av Vest-Sahara 

innen Polisario rekker å få kontrollen over området.

1991: Etter en 16 år lang krig mellom Vest-Sahara og 

Marokko, lykkes FN å megle fram en våpenhvileavtale. 

Partene blir enige om at den saharawiske befolkning skal

avgjøre sitt lands fremtidige status gjennom en folke-

avstemning. Folkeavstemningen er ment å avholdes 

høsten 1992. Marokko trenerer FNs arbeid i alle de 

påfølgende årene.

2000: FNs arbeid med å identifisere de stemmeberettigede 

avsluttes. Marokko motsetter seg resultatet. 

10. mai 2003: Front Polisario fyller 30 år. Det har ennå ikke funnet sted

en folkeavstemning.

HHiissttoorriiee::

Da Marokko okkuperte Vest-Sahara i 1975 startet en 16 år lang krig. Bildet av disse Polisariosoldatene er tatt kort tid etter krigen tok til.
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– Det internasjonale samfunn må ikke glemme oss. Brahim

Mokhtar (46) er den vest-sahariske regjerings general-

sekretær. Med tekanna i hånda gjør han rede for Polisarios

trettiårige motstandshistorie.

Av Erik Hagen

Erik Hagen er hovedfagsstudent i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 
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Tre firedeler av Vest-Sahara har siden 1975 vært okkupert av Marokko. En karrig stripe langs østgrensen kontrolleres av den sahara-

wiske frigjøringsbevegelsen Front Polisario. Polisario har hovedkvarter ved de saharawiske flyktningleirene i Tindouf, Algerie, hvor

også eksilregjeringen til Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR) holder til. SADR er anerkjent av 79 land og med-

lem av Den afrikanske union. Flertallet av den saharawiske befolkning bor i dag i flyktningleirene i Algerie.

Den Saharawiske Arabiske 
Demokratiske Republikk (SADR)

Flateinnhold: 266.000 km2

Hovedstad: Laayoune/ El Aaiún

Folketall: I okkupert Vest-Sahara: omtrent 60.000 

saharawier og omtrent 400.000 marokkanere 

I flyktningleirene i Algerie: omtrent 165.000 saharawier

Religion: Islam (sunnimuslimer)

Språk: Hassania (arabisk dialekt)

Viktigste naturressurser: Fosfat og fisk.

Tall og fakta rundt hvor mange saharawier som bor i flyktningleirene og i

okkupert område utgjør grunnlaget for konflikten om folkeavstemning.

Derfor er disse naturlig nok svært omstridte.

Spanjolene gjennomførte en folketelling før de forlot landet i 1974. Den viste

at befolkningen var svært liten, men at en overveldende del var saharawier.

Da marokkanerne okkuperte Vest-Sahara, flyktet omtrent halvparten av

saharawiene til Algerie. I etterkant av dette har flere hundre tusen marok-

kanere flyttet inn i Vest-Sahara, og er nå i flertall i området.

Vest-Sahara og regionen rundt har alltid hatt en relativt tynn befolk-

ningstetthet, men befolkningen er nå raskt stigende både blant marokka-

nere og saharawier. Siden 1975 har befolkningen i flyktningleirene blitt

firedoblet. De to partenes befolkningspolitikk må ses i sammenheng med

den avtalte løsningen på konflikten: folkeavstemningen. Dersom alle inn-

byggere i Vest-Sahara i dag skulle få delta i en folkeavstemning om områ-

dets fremtid, ville marokkanerne utgjøre flertallet. 

• United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara.

• Opprettet 1991 som et resultat av våpenhvilen mellom Marokko og Vest-Sahara.

• Er i dag til stede i okkupert område, i frigjort område og i Tindouf.

• Har som mandat å forberede og organisere folkeavstemningen, overvåke våpenhvilen, gjennomføre

tilbakevendingen av flyktninger og se til at det marokkanske militære nærværet i Vest-Sahara trappes ned.

• Begynte kartlegging av stemmeberettigede i 1994, avsluttet kartleggingen i 2000. Avstemningen har ennå

ikke funnet sted, da Marokko har motsatt seg MINURSOs resultater.

• Pr. i dag består styrken av til sammen 217 mann.

• Operasjonen har hittil kostet 600 millioner dollar.

http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/

MINURSO
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Marokkos mur
Gjennom hele Vest-Sahara og langt inn i Marokko går en 2200 kilometer

lang mur. Muren utgjør hele Marokkos militære strategi mot saharawiene;

den skal holde Polisario ute fra okkuperte områder.

Marokko begynte å bygge muren i 1981 og gjorde den ferdig ti år senere.

Selve muren er en to meter høy vold av sand og stein. På hver side ligger

brede felt av anti-stridsvognsminer, anti-personellminer og piggtråd. For

hver femte kilometer er det utplassert militærposter, sytti mann per post.

Langs hele muren er det installert radarsystemer som oppfatter bevegelser

opptil seksti kilometer inn i Polisarios område. I tillegg har Marokko

utplassert tungt artilleri bak muren, med en rekkevidde på førti kilometer.

Bombefly står klare i Laayoune. 

Marokko bruker 90% av sin militære kapasitet til å forsvare Vest-Sahara, og

20% av sitt statsbudsjett på forsvar. For å kunne finansiere okkupasjonen

er de derfor avhengig av de rike naturressursene i området.

Landminer
Vest-Sahara har i dag en av verdens største konsentrasjoner av landminer.

Ingen vet hvor mange, men ifølge Norsk Folkehjelp, som har hatt prosjekter

om minebevisstgjøring i flyktningleirene, er det snakk om opp mot fire millioner

miner bare i de frigjorte områdene. 10.000 saharawiske nomader holder til

i de mest utsatte områdene på begge sider av muren, i følge ICBL (International

Campaign to Ban Landmines). Polisario har ikke anledning til å signere

konvensjonen, da SADR ikke er anerkjent som en stat i FN.

Front Polisario – Frigjøringsbevegelsen
• Frente Popular para la Liberación de Saguía El-Hamra y Rio de Oro.

De to stedsnavnene viser til lokale benevnelser på den nordlige og den

sørlige delen av Vest-Sahara.

• Polisario er Vest-Saharas frigjøringsbevegelse og er anerkjent av FN som

saharawienes legitime representant.

• Ved full mobilisering, kan bevegelsen sannsynligvis stille med 40.000-

50.000 soldater.

• Polisarios viktigste allierte land er Algerie.

• Fyller 30 år 10. mai 2003

BEFOLKNING
Okkupert område 2003

73.497 saharawier

20.126 europeere

1.396 andre afrikanere 60.000 saharawier

200.000 sivile marokkanere

160.000 i den marokkanske hæren

165.000 saharawier

MILITÆRET

Vest-Sahara 

Fastlåst
FN har siden 1960 krevd at befolkningen som bodde i Vest-Sahara under kolonitiden
selv skal få avgjøre områdets status gjennom en folkeavstemning. Denne har vist seg å
være vanskelig å gjennomføre. Marokko, som okkuperte den tidligere spanske kolonien
i 1975, gikk i 1991 med på FNs planer for området. FN-operasjonen MINURSO skulle
identifisere de stemmeberettigede og gjennomføre avstemningen. Imidlertid har
Marokko motarbeidet MINURSOs arbeid siden begynnelsen, og fra i fjor har okkupa-
sjonsmakten motsatt seg hele fredsplanen. Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, som
holder til i flyktningleirene i Algerie, vil ikke gå vekk fra prinsippet om folkeavstemning.
Dermed er konflikten fastlåst.

Vest-Sahara 

Fastlåst
FN har siden 1960 krevd at befolkningen som bodde i Vest-Sahara under kolonitiden
selv skal få avgjøre områdets status gjennom en folkeavstemning. Denne har vist seg å
være vanskelig å gjennomføre. Marokko, som okkuperte den tidligere spanske kolonien
i 1975, gikk i 1991 med på FNs planer for området. FN-operasjonen MINURSO skulle
identifisere de stemmeberettigede og gjennomføre avstemningen. Imidlertid har
Marokko motarbeidet MINURSOs arbeid siden begynnelsen, og fra i fjor har okkupa-
sjonsmakten motsatt seg hele fredsplanen. Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, som 
holder til i flyktningleirene i Algerie, vil ikke gå vekk fra prinsippet om folkeavstemning.
Dermed er konflikten fastlåst.

1974

Flyktningleirer 2003
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– Jeg er heldig. Brønnen er alltid full av friskt og rent vann. Et par

ganger om dagen kommer Sukina til brønnen med barna og vanndun-

kene sine. To av barna klatrer opp på brønnavsatsen, lukker opp lokket og

firer ned en gammel plastbøtte. Sammen trekker de opp den fulle bøtten

og rekker den videre til lillesøstera, som heller vannet over i de med-

brakte dunkene. Mora står og dirigerer.

– Men det smaker litt salt, fortsetter hun. Familien hennes bor bare et

par hundre meter unna brønnen, og har mer vann enn de fleste andre

familier i flyktningleirene. De kaller den Dakhla, etter kystbyen de engang

rømte fra. Den er en av de fire flyktningleirene i området ved den algeris-

ke garnisonsbyen Tindouf. Leiren ligger avsides til, hundre kilometer fra

nærmeste bilvei, og hundreogseksti kilometer fra de tre andre leirene.

SJELDEN REGNVÆR
Sukina og ektemannen har to små hus som de har bygget av hjemme-

lagde murstein. På toppen hviler tak av bølgeblikk. 

– Det ene huset pleide å være en liten matbutikk, men det lønte seg ikke,

sier Sukina.

De bestemte seg for å stenge, og nå bruker de bygningen som oppbeva-

ringsskur. På de gamle butikkhyllene har de stablet tunfiskbokser som

de fikk tildelt ved forrige månedsskifte. På gulvet står en kanne parafin

og et ødelagt solcellepanel. Sykkelen innerst i hjørnet trenger snart et

nytt dekk, men den fungerer fortsatt. Det andre huset er ekteparets

soverom. Forrige gang det regnet skikkelig, raste huset sammen. Det var

i 1993. I tillegg til de to husene har familien et hjemmekoselig telt de

bruker til å ta imot gjester. På et bord i hjørnet av teltet står en radio,

hvor de kan få inn nyheter både fra utenlandske stasjoner og fra den

lokale nærradioen. 

Kort vei fra Sukinas hjem, like ved brønnen, ligger en sanddyne. Fra toppen

kan man se utover tusenvis av murhus og telt, i snorrette rader, flere

kilometer fra den ene enden av leiren til den andre. 40.000 mennesker

bor på sletten under dynen. Midt i leiren står en klynge grønne palmer.

Noen geiter har funnet tilflukt i skyggen. 

MINNES KYSTEN
Sukina følger med på ungenes arbeid. Hun minnes stedet der hun selv

vokste opp, Dakhla, som ligger inne på området okkupert av Marokko.

Byen ligger en båttur øst for Kanariøyene.

– Det var en vakker by. Jeg husker lyden av måker, sier Sukina. – Og

båtene ved kaia.

Men Sukina har ikke sett havet siden hun var ni år gammel. I 1975 ble

byen okkupert av marokkanske styrker, og nesten alle innbyggerne flyktet.

Noen ble værende igjen for å kjempe. Sukina hadde en onkel i Dakhla, men

har ikke hørt noe fra ham siden 1975. I flyktningleiren finnes ingen tele-

fon. Uansett er det umulig å ringe inn til de okkuperte områdene fra

Algerie.

BESVIMER 
Sukinas mann har ikke så mye å ta seg til. Om ettermiddagene sitter han

og spiller domino med sine venner. Den siste tiden av krigen mot Marokko,

fram til 1991, tjenestegjorde han som sjåfør i Vest-Saharas frigjorte

områder. Han kjørte fram og tilbake mellom militærpostene med for-

syninger. Nå arbeider han frivillig som vakt i porten til leirens adminis-

trasjonssenter. En gang i måneden kommer en kolonne med lastebiler til

Dakhla, fulle av mat fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. Da pleier

han å hjelpe til med å losse.

Sukinas mann er bekymret for konas helse. Han forteller at hun er blitt

svakere de siste årene. Legen sier at hun lider av jernmangel, men de har

ikke råd til å kjøpe kjøtt. Familien har ingen fast inntekt, og må nøye seg

med nødhjelpen de mottar. En gang i måneden får de tildelt ris, mel,

bønner, sukker, matolje og te. Av og til får de spagetti og tunfisk. 

– Det er derfor hun får hjelp av barna når hun skal hente vann, sier

ektemannen. – Når hun vasker tøy eller henter vann hender det at hun

besvimer. Det er for tungt for henne.

MATRASJONENE MINKER
Heldigvis har de nok vann i Dakhla-leiren. Flyktningene har til og med

klart å lage en felles grønnsakshage med squash, salat og tomater. Men

vannet er så saltholdig at plantene har vanskelig for å vokse. I de andre

leirene er vannsituasjonen langt mer kritisk. Der kjører store tankbiler i

skytteltrafikk mellom brønnene og flyktningene. Bilene går ofte i stykker

på grunn av de harde forholdene i ørkenen, og hver gang det skjer får

flyktningene et akutt vannproblem. I snitt har saharawiene bare sju liter

vann å leve for om dagen, halvparten av hva FN anser som nødvendig.

Om sommeren, de dagene temperaturen i skyggen overstiger femti grader,

blir vannet i tankbilene farlig varmt og fullt av bakterier.

– Vi mottar mindre mat enn tidligere, forklarer Sukina.

Hver femte kvinne i leirene har jernmangel. Tre tusen tonn mat fraktes

hver måned i overfylte lastebiler de to tusen kilometerne fra Middelhavets

havner, gjennom ørkenen, til de øde flyktningleirene. Men de siste årene

ser det ut til at det internasjonale samfunnet har begynt å glemme flykt-

ningefolket, og stadig mindre penger øremerkes til leirene. Ifølge FNs

høykommissariat for flyktninger, UNHCR, er i dag ett av tre saharawiske

barn kronisk feilernærte, og for tretten prosent er feilernæringen akutt.

Dersom bistanden stopper, anslår UNHCR at hver flyktning vil ha 231

kilokalorier daglig, en tidel av det nødvendige for å overleve.

For Sukinas familie er den viktigste inntektskilden en hyggelig familie i

Spania. I fjor sommer var den ene av hennes to sønner på sommerferie i

Madrid, betalt av den spanske familien. Da han kom tilbake til leirene

hadde han med seg nye klær, sko, skolebøker, ryggsekk og penger. Det er

disse pengene familien nå fortsetter å leve for. I tillegg fikk han en

ordentlig helsesjekk og god mat i to hele måneder. Fem tusen barn reiser

hvert år på tur fra leirene til fadderfamilier rundt i Europa. Av og til

kommer fadderfamiliene på besøk til Dakhla. Mange familiers økonomi

er helt avhengig av denne hjelpen.

– Nå snakker sønnen min spansk, sier ektemannen stolt. – Til sommeren

reiser kanskje den eldste datteren min.

AGRONOMER OG HAVNEINGENIØRER
FN og utenlandske organisasjoner har aldri spilt en viktig rolle i styringen

av leirene. I stedet ledes de av den vest-sahariske eksilregjeringen som er

valgt av folket. UNHCR beskriver leirene som blant de best organiserte i

verden. Mange av flyktningene arbeider frivillig i en av leirenes fem

komiteer. Det finnes komiteer for utdanning, helse, distribusjon av mat

og klær, produksjon og sosiale anliggender. Tidligere pleide Sukina å delta

i utdanningskomiteen, nå er hun for sliten. 

Kriminalitet og vold forekommer nesten aldri. Lesekyndigheten har steget

fra fem prosent i 1975 til over 90 prosent i dag. En håndfull land tilbyr

høyere utdannelse til saharawiske studenter. Omtrent tusen flyktninger

er til enhver tid i utlandet, hvor de utdanner seg som lærere, leger eller

mekanikere. Andre har utdannet seg til agronomer eller havneingeniører,

i påvente av at selvstendigheten en dag skal gi dem kysten tilbake. 

– Under krigen, mens mennene var ute i fronten, var det kvinnene som

drev leirene. Det er en av grunnene til at vi har en så sterk posisjon i dag,

forklarer Sukina.

Sammenliknet med kvinner i andre land i regionen, har de saharawiske

flyktningekvinnene en sterk posisjon i sitt samfunn. Regjeringen har en

kvinnelig minister, og 15% av representantene i parlamentet er kvinner.

ØNSKER
Sukinas storebror døde under krigen. Hun vet hvordan det er å leve med

slektninger ved frontlinjen. Hver dag pleide det å komme dårlige nyheter

til Dakhla. Alltid en eller annen som var drept eller skadd.  – Vi vil ikke

ha mer krig. Vi vil at de skal finne en fredelig løsning. 

I 1992 hjalp Sukina foreldrene med å pakke sammen deler av teltet. De

var klare til å komme seg vekk fra dette stedet. FN hadde endelig lykkes

i å megle fram en avtale om våpenhvile mellom Marokko og Vest-Sahara.

En folkeavstemning skulle finne sted i løpet av 1992, og på høsten skulle

Sukina og familien få reise hjem til onkelen ved kysten. FN-personell

kom til leiren og registrerte alle de voksne som skulle få stemme. Men

det gikk uker og måneder uten at folkeavstemningen kom. Nå har det

gått elleve år. Samtidig minsker matrasjonene. 

– Det internasjonale samfunn holder ikke hva det har lovet, sukker

Sukina. – Broren min ofret livet sitt for folkeavstemningen, men vi bor her

fremdeles. Vi vil hjem, men av og til mister jeg troen på at det er mulig.

Sukina ble født ved kysten og husker fremdeles hvordan havet 
ser ut. Nå bor hun i ørkenen, seks hundre kilometer hjemmefra.
– Noen ganger frykter jeg at vi kommer til å bli her for alltid,
sier hun.

Ønsker ved brønnen
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Sukina følger med på barna arbeide. Det er sent på ettermiddagen og hun

trenger vann for å lage mat til sin familie.

Tekst og foto: Erik Hagen
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Kampen om Afrikas siste koloni
FN vedtok i 1991 at saharawiene selv skulle få bestemme sitt lands skjebne. I dag, tolv år
senere, har det fremdeles ikke blitt avholdt en folkeavstemning. Sterke krefter, med FNs
spesialutsending James Baker i spissen, forsøker nå å presse igjennom et FN-vedtak som
innebærer at Vest-Sahara skal innlemmes i Marokko. 

Det internasjonale presset mot Marokko har aldri vært særlig

sterkt i Vest-Sahara-spørsmålet. Blant annet har Marokko flere

sterke allierte i FNs Sikkerhetsråd. Bildet er fra i vinter da

Marokkos konge var på skiferie i Frankrike.

hadde bodd i territoriet det siste året, også marokkanere, skulle ha rett

til å stemme. Baker innrømmet i etterkant overfor Sikkerhetsrådet at

den kontroversielle skissen var skrevet av det marokkanske regimet,

med noen ”mindre justeringer” gjort av ham selv. 

Forslaget ble behandlet i Sikkerhetsrådet i tre omganger, men ble til

slutt forkastet i juli 2002. I Resolusjon 1429 gjentok Sikkerhetsrådet

saharawienes rett til selvbestemmelse som grunnlag for en løsning, og at

planen fra 1991 for en folkeavstemning må gjennomføres. MINURSOs

mandat ble nok en gang forlenget. Bakers tap i Sikkerhetsrådet ble

betegnet som et ydmykende nederlag for ham personlig, for Kofi Annan

og for Marokko. Selv om USA og Storbritannia i utgangspunktet støttet

fremstøtet, trakk de seg da det viste seg å være stor motstand blant de

andre medlemmene. Dermed stod Frankrike igjen, som det eneste landet

i Sikkerhetsrådet med støtte til Baker og Marokko.

NYTT FORSLAG, GAMMELT INNHOLD
Overraskelsen var derfor stor hos de fleste da Baker i januar i år la frem

en ny utgave av rammeavtalen for Sikkerhetsrådet. På noen få punkter var

forslaget endret, blant annet av kravet for å delta i avstemningen ikke

lenger ett års botid i Vest-Sahara. Istedet skulle alle som hadde bodd i

området siden 31. desember 1999 ha rett til å avgi stemme. Bakers for-

slag er ment som et utgangspunkt for ytterligere forhandling, men

Polisario har med to forskjellige grunner varslet at de vil avvise forsla-

get. For det første innebærer forslaget at hundretusener marokkanske

bosettere vil kunne stemme i avstemningen om Vest-Saharas framtid.

Dermed vil avstemningen gi Marokko den seieren de krever for å ville delta

i prosessen. For det andre reagerer Polisario på den foreslåtte over-

gangsperioden på fem år, som skal finne sted i påvente av avstemningen.

Polisarios representant i Madrid, Brahim Ghali, har uttrykt at Bakers

forslag innebærer en legitimering av den marokkanske okkupasjonen,

ettersom det medfører en midlertidig autonomi under marokkansk kontroll. 

Forslaget skal behandles av FNs Sikkerhetsråd i slutten av mars 2003, men

den negative responsen fra Polisario vil trolig føre til nok en utsettelse.

STERKE ALLIERTE
Marokkos viktigste allierte har tradisjonelt vært Frankrike. De to landene

har tette historiske bånd og er viktige handelspartnere. Store deler av

marokkansk våpenimport kommer fra Frankrike. Også USA og Storbritannia

har etter hvert sterke bånd til Marokko. Landet ligger strategisk plassert

ved innløpet til Gibraltarstredet, og er en av de mest vestligorienterte

araberstatene. USA har dessuten militære baser i Marokko. Både franske

og amerikanske oljeselskaper har inngått avtaler om ulovlig oljeutvinning

fra det okkuperte Vest-Sahara. 

MAROKKO STADIG MER ISOLERT FRA SINE NABOER
Okkupasjonen og en lite samarbeidsvillig holdning overfor FN har skapt

internasjonal irritasjon og en viss slitasje i Marokkos forhold til andre

afrikanske land, til Spania og til de faste medlemmene av Sikkerhets-

rådet. Da Den afrikanske union ble opprettet i Durban i juli 2002 forsøkte

Marokko, det eneste afrikanske land som ikke var med i forløperen OAU

(Organisasjonen for afrikansk enhet), å få den saharawiske republikken

(SADR) utestengt. Forsøket mislyktes, og SADRs president og Polisarios

generalsekretær Abdelaziz ble valgt til visepresident for AU. Marokko

nekter fremdeles å slutte seg til AU før SADR er utestengt. 

Spania har blitt klarere i sin støtte til en folkeavstemning basert på folke-

retten, slik FN krever. Spanias holdning, og spørsmål om fiskerettigheter,

oljeleting ved Kanariøyene og kritisk omtale av den marokkanske kongen

i spanske medier, var det som fikk Marokko til å ensidig trekke sin

ambassadør tilbake fra Madrid i oktober 2001. I juli 2002 okkuperte

marokkanske soldater den spanske øya Perejil, og Spania trakk sin

ambassadør tilbake fra Marokko. Det var et svært kjølig forhold mellom

de to landene frem til januar 2003, da de respektive ambassadørene

vendte tilbake.

NY KONGE AV MAROKKO
Tegn til en begynnende demokratisering i Marokko på slutten av 90-tallet,

gav nytt håp om en fredelig løsning på konflikten. Da kong Hassan II

døde i juli 1999, vokste håpet. Størst optimisme gav det imidlertid da

den nye kongen, Mohammed VI, sparket den mektige innenriksministe-

ren Driss Basri, og fratok innenriksdepartementet eneansvaret for Vest-

Sahara. I løpet av året som fulgte kong Hassan IIs død, skrev stadig flere

avis-redaksjoner om Vest-Sahara, et tema som fortsatt er tabubelagt i

marokkansk presse. Men Mohammed VI har igjen strammet grepet. Flere

journalister og redaktører har de siste årene mistet jobben eller blitt stilt

for retten. Ifølge Reportere Uten Grenser ble ni aviser sensurert i løpet

av 2002 for omtale av okkupasjonen, for kritikk av kongen eller for mis-

tanker om korrupsjon. 

Etter at antydningene til demokrati har vist seg bare å gi overflatiske

endringer, har saharawienes nyvunne håp svunnet. Myndighetene fort-

setter å slå hardt ned på opposisjonen, men saharawiske demonstranter

blir likevel stadig modigere. Mange saharawier har blitt arrestert og

dømt på politisk grunnlag. Amnesty International og lokale menneske-

rettighetsaktivister bemerker at den marokkanske strategien har forandret

seg fra bruk av ”forsvinninger” til bruk av politisk motiverte anklager og

dommer. 

FARLIG UTVIKLING
Marokko har innenrikspolitisk lagt stor prestisje i å beholde Vest-Sahara,

og ønsker ikke at rundt 400.000 marokkanske bosettere og soldater skal

returnere til Marokko. Samtidig er utålmodigheten stigende blant saha-

rawiene på det okkuperte området, spesielt blant de unge, etter 27 år

med marokkansk kontroll. Marokko er i dag mer avvisende til den opp-

rinnelige fredsplanen enn noen gang tidligere. Dette sammenfaller med

lovende utsikter for oljeutvinning fra de okkuperte områdene og et stadig

svakere internasjonalt press for å få gjennomført den planlagte folkeav-

stemningen. Med denne bakgrunnen lover ikke James Baker og Kofi Annans

siste fremstøt i Sikkerhetsrådet særlig godt.

Lenge var Vest-Sahara en stor inspirasjonskilde for fri-

gjøringsbevegelsen på indonesisk-okkuperte Øst-Timor.

På begynnelsen av 90-tallet hadde Vest-Sahara kommet

langt på vei mot en folkeavstemning og frigjøring, sam-

tidig som det internasjonale samfunn ennå ikke hadde

fått øynene opp for overgrepene i Øst-Timor. 

De to tidligere koloniene hadde frem til slutten av 90-tallet

en svært lik historie. Begge ble okkupert av sin mektige

nabostat, med bare tretti dagers mellomrom i 1975. På

samme måte som FN-domstolen i Haag i 1975 slo fast at

Marokko ikke hadde krav på Vest-Sahara, slo FNs

Sikkerhetsråd i 1975 og 1976 fast at Indonesia ikke hadde

krav på Øst-Timor. Også autonomiforslaget som Baker

og Marokko har fremmet, kjenner vi igjen fra Indonesia.

I 1998 foreslo Indonesias president Habibi at Øst-Timor

kunne gis en slik status, dersom FN og Portugal ville

akseptere Øst-Timor som indonesisk. I begge tilfeller var

det internasjonalt press som gjorde at okkupasjons-

maktene måtte akseptere en folkeavstemning i de ressurs-

rike ekskoloniene, og i begge tilfeller ble avstemningen

utsatt. Men her slutter likhetene.

Med Golfkrigen i 1991 ble Marokko en av Vestens viktige

allierte, og det internasjonale presset for å gjennomføre

folkeavstemningen forsvant. I Øst-Timor lyktes derimot

FN å fullføre sin misjon, og den selvstendige staten Øst-

Timor ble opprettet mai 2002. Øst-Timor er i dag sahara-

wienes store inspirasjonskilde, og de to landenes myn-

digheter har tette diplomatiske forbindelser. 

Inspirert av Øst-Timor

I 1991 trådte våpenhvileavtalen mellom Marokko og Polisario i kraft.

Avtalen har siden den gang blitt overvåket av FN-operasjonen MINURSO

(United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara), som

også har som oppgave å forberede og gjennomføre folkeavstemningen.

FNs planer for Vest-Sahara er i tråd med organisasjonens 40 år lange

avkoloniseringstradisjon. I FN behandles den tidligere spanske kolonien

som et uløst kolonispørsmål, og slike spørsmål løses ofte gjennom folke-

avstemning. FNs Sikkerhetsråd har derfor fattet et titalls vedtak som

krever avstemning i Vest-Sahara.

Før spanjolene forlot sin koloni i 1976, gjennomførte de en folketelling.

Det var denne som i 1991, 16 år etterpå, skulle utgjøre grunnlaget for

folkeavstemningen. MINURSO fikk i oppgave å identifisere og registrere

de stemmeberettigede. Men helt siden registreringen startet høsten

1994, har Marokko stukket kjepper i hjulene for FNs arbeid. Den tidligere

lederen av MINURSO, Frank Ruddy, uttalte i oktober i fjor til FNs avkoloni-

seringskomité at ”fra den dagen [identifiseringen begynte] stoppet

MINURSO å være en FN-ledet operasjon, og ble i stedet et instrument for

marokkansk dominering av registreringsprosessen”. Ruddy har sagt opp

sin stilling som MINURSO-sjef i protest mot FNs håndtering av Vest-

Sahara-saken.

Mens Front Polisario er overbevist om at avstemningen vil lede til nasjonal

selvstendighet, har marokkanske myndigheter gjentatte ganger erklært

at de utelukkende vil akseptere et resultat som anerkjenner fortsatt

marokkansk kontroll over nabolandet. Avstemningen har ennå ikke blitt

holdt, og Marokko nekter nå å samarbeide med FN om gjennomføringen

av en slik avstemning. Etter at FN har brukt 12 år og nesten 600 millioner

dollar på å identifisere de 86.412 stemmeberettigede, krevde Marokko

først at FN skulle gjennomføre identifiseringsprosessen på nytt, for der-

etter å insistere på at folkeavstemningen må strykes helt. Nå insisterer

okkupasjonsmakten på at FN skal godkjenne annekteringen gjennom en

autonomiløsning.

FNS SPESIALUTSENDING MED OMSTRIDT FORSLAG
Kofi Annans personlige utsending til Vest-Sahara, den tidligere amerikanske

utenriksministeren James Baker, la våren 2001 frem en skisse til en såkalt

rammeavtale (”Framework agreement”) for Sikkerhetsrådet. Skissen innebar

at FNs forarbeid fra det siste tiåret skulle legges til side og at en folke-

avstemning basert på retten til selvbestemmelse, skulle droppes for

godt. I stedet ble det foreslått at de saharawiske flyktningene skulle få

vende hjem og at Vest-Sahara skulle gis en viss autonomi innenfor grensene

av Marokko. Etter fem år skulle en avstemning avholdes, og alle som ""

Av Ronny Hansen

U

Ronny Hansen er internasjonal konsulent i Human-Etisk Forbund. Hansen har arbeidet med

Vest-Sahara-konflikten siden 1992. E-mail: ronh@online.no
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Eirik Kirkerud tar hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Han skriver om identitetskonstruksjon i flyktningleirene ved Tindouf,

Algerie. Han har besøkt de saharawiske leirene en rekke ganger, blant annet

i forbindelse med sitt feltarbeid i fjor. X har stilt ham noen spørsmål.

– Hvem er egentlig saharawiene og hadde de en felles identitet i tiden før

spanjolene kom i 1884?

– Saharawiene var tradisjonelt nomader med kjerneområde omtrent

der hvor Vest-Sahara ligger idag. De var organisert i forskjellige egali-

tære stammesamfunn som til tross for enkelte indre motsetninger,

hadde en felles kultur og historie. Sammen hadde de ulike stammene

et felles råd som meglet i konflikter. Når saharawiene møtte felles fiender

og ytre utfordringer, organiserte de seg gjennom dette rådet. Denne

historiske perioden blir i dag mytologisert, den blir fremstilt som en

gylden fortid, som et idealsamfunn som viser hvordan saharawiene

egentlig er. Man kan også si at den gir løfter om friheten som engang

skal komme.

– Du sier at saharawiene tidligere bestod av flere ulike stammer. Gjelder

det fremdeles?

– Både ja og nei. For folkegrupper i eksil har det alltid vært viktig å styrke

felles identitet, felles kultur og felles historie. Når man i tillegg har ytre

fiender som truer denne identiteten, blir samhold og enhet helt essensielt,

noe vi kjenner igjen fra andre deler av verden. For saharawienes del er

det ikke bare marokkanerne som truer, det gjør også naturen selv;

flyktningleirene ligger isolert, i umenneskelige klimaforhold i ørkenen.

Saharawiene legger i dag vekt på alt som kan gi en felles identitet.

Historie, kultur, håndverk og tradisjoner; alt gjennomgår en form for

folkeliggjøring, alt blir en del av konstruksjonen av en felles saharawisk

identitet. Parallelt med denne kulturelle fokuseringen, driver Polisario et

bevisst nasjonsbyggingsprosjekt. Gjennom de siste tiårene har den sahara-

wiske identiteten blitt så viktig for flyktningene at de gamle stammene,

selv om man kan si at de fortsatt finnes, har mistet all betydning.

Stammetilhørigheten har ikke lenger betydning for politisk organisering,

bosetning, sosial status eller hvem som gifter seg med hvem.

Kampen om Vest-Sahara handler ikke bare om naturressurser, resolusjoner i FN og huma-
nitære kriser. Det handler like mye om et lite folks kamp for å bygge en nasjon, fra et sted
midt ute i ørkenen. 

– Hvordan har den saharawiske identiteten latt seg påvirke av spanjolenes

kolonisering og krigen mot Marokko?

– Krigen mot Marokko kommer igjen i mange kulturelle uttrykk, som i

musikk og i poesi. Dessuten rettferdiggjør den frigjøringskampen, som

nå er en helt sentral del av saharawienes identitet. Man kan si at krigen

er med på å styrke identiteten og sveise folket sammen. Når det gjelder

spanjolenes kolonisering, tillegges den ikke lenger særlig vekt, til tross

for at den var brutal. Noe som er minst like viktig for den saharawiske

identiteten i dag, er statusen som flyktning. Å være flyktning innebærer

at man en gang skal vende hjem, og for saharawiene er det nettopp

dette hele deres hverdag dreier seg om.

– Hvordan har saharawiene klart å opprettholde en sterk felles identitet

etter alle disse årene i flyktningleirer?

– En av årsakene er at leirene ligger så isolert i ørkenen. Isolasjonen gjør

at flyktningene ikke bosetter seg i byer i Algerie, men at de holder seg

samlet på ett sted. Flyktningleirene er drevet av befolkningen, og ikke

FNs Høykommissariat for flyktninger (UNHCR), som tilfellet er i de fleste

andre leirer i verden. Dette gjør at saharawiene føler at de har en viss

grad av kontroll over sin egen situasjon. For eksempel må all bistand skje

i samarbeid med den saharawiske eksilregjeringen, og alt materiell som

ankommer leirene må godkjennes. Dette er helt ulikt fra nasjonsbyggings-

prosessen hos for eksempel palestinerne. Her blander forskjellige nabo-

stater og ytre interessenter seg stadig inn med støtte til den ene eller

den andre politiske fløyen. Resultatet er indre splittelse. En annen viktig

faktor er at Polisario, som så mange andre frigjøringsbevegelser, satser

sterkt på utdanning og på helsevesen. De har sørget for at alle barn mottar

full grunnskoleopplæring, samtidig som tusenvis av unge saharawier

sendes til utlandet for å studere. Dessuten har de bygget opp en effektiv

og allestedsnærværende administrasjon som organiserer alle flyktningene

i leirene. Flyktningleirene er muligens de mest veldrevne i verden, og er

etter forholdene en velfungerende eksilstat. På denne måten har de også

lykkes med å dra den saharawiske identiteten opp på et nasjonalt nivå.

Polisario, som befolkningens eneste frigjøringsbevegelse og talerør, har

derfor selvfølgelig vært viktige gjennom motstandskampen i å forme

denne identiteten.

– Hvordan kommer den saharawiske identiteten til utrykk i hverdagslivet?

– Den er til stede overalt, og folk bruker den bevisst, for eksempel

gjennom fortellinger og poesi. Før krigen dreide poesien seg om kjærlighet,

religion og husdyr, mens innholdet i dag domineres av kampen for frihet,

krigen og lengselen etter hjemlandet. På samme måte blir all slags hånd-

verk og alle slags kunstneriske utrykk brukt i identitetskonstruksjonen.

Det å lage håndverk, for eksempel, var tidligere forbeholdt enkelte familier.

Nå blir de undervist til alle som ønsker å lære det.

– Historien er full av folk og nasjoner som har ”forsvunnet”. Hva tror du

vi skje med saharawiene og drømmen om et selvstendig Vest-Sahara?

– Mot alle odds har flyktningene nå levd i ørkenen i en hel generasjon,

og saharawienes identitet og kampånd er sterkere enn noensinne. Det er

ingen løsning for flyktningene å bli boende i ørkenen i 27 år til, og tål-

modigheten er i dag på bristepunktet. Mange saharawier har etter hvert

mistet troen på at noen skal finne fram til en diplomatisk løsning, og at

krig er den eneste utveien.

I løpet av den 16 år lange krigen mellom Marokko og Polisario, ble i overkant av to

tusen marokkanske soldater tatt til fange av Polisario. I dag, tolv år etter at våpenhvile-

avtalen ble inngått, er halvparten satt fri. De resterende 1160 er fremdeles fanger og

lever i egne bosetninger utenfor de saharawiske flyktningleirene. Enkelte har sittet i

fangenskap i over tjuefem år. 

Den siste tiden har Marokko forsterket kritikken mot at Polisario ikke vil løslate fangene.

Abdelhakim El Amrani, ambassaderåd ved den marokkanske ambassaden i Norge, sier i

intervju til X at spørsmålet om krigsfangene er et alvorlig humanitært problem. –

Krigsfangene lever under uverdige forhold, og familiene deres venter på å få dem hjem,

sier han. – Polisario misbruker situasjonen og gjør dem til brikker i et politisk spill. Det

er et rop fra alle om å frigjøre disse fangene, sier El Amrani og understreker at både Røde

Kors og FNs Sikkerhetsråd krever at fangene løslates umiddelbart. 

Sidi Omar, Polisarios ambassadør til Danmark, innrømmer at krigsfangene representerer

et humanitært problem. – Men i motsetning til Marokko, er vi er åpne om krigsfangene. De

behandles etter Genève-konvensjonen, og Røde Kors besøker dem to ganger i året, sier

Omar. – Dessuten lever krigsfangene under de samme uverdige forholdene som saharawiene.

Samtidig benekter Omar at Marokko bare har humanitære intensjoner når de nå fokuse-

rer på krigsfangene. – Da Polisario for ti år siden løslot de første hundre fangene avvis-

te Marokko å ta dem imot. Helt til 1996 nektet de å vedkjenne seg marokkanere i

Poliarios fangenskap.

– Vi har ikke noe ønske om å holde krigsfanger, fortsetter Omar. – Men utveksling av

fanger er en av de viktigste delene i våpenhvileavtalen fra 1991, sammen med folkeav-

stemningen og flyktningenes hjemkomst. Det er uaktuelt for oss å ensidig oppfylle våre

forpliktelser i avtalen, når Marokko så gjennomført nekter å overholde sin del.

Polisario holder på
krigsfangene

Av Arne Tynæs
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Ørkennasjonen
Av Arne Tynæs

Den saharawiske identiteten står sterkere enn

noensinne. 

Arne Tynæs er student ved Universitetet i Oslo, og tidligere nestleder av Studentenes og

Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). E-mail: arnetynes@hotmail.com



2928 VERDENSMAGASINET X, 02/03

te
m
a:

Ve
st
-S
ah
ar
a

""
""Fo

to
:

E
R

IK
 H

A
G

E
N

Fo
to

:
Ø

R
JA

N
 D

E
IS

Z
/B

E
R

G
E
N

S
 T

ID
E
N

D
E

Det er lørdag i november. I Bergen siler regnet ned som vanlig. Men for

Anguia og Sidi Mohamed er ikke dette en dag som alle andre. For dem er

dette dagen de har lengtet etter i 27 år. De møtes endelig igjen. Sidi

Mohamed er i Bergen for å motta Raftoprisen 2002 for sitt arbeid i det

okkuperte Vest-Sahara. Moren er kommet den lange veien fra Dakhla,

den mest avsidesliggende av flyktningleirene i Algerie, for å gjenforenes

med sin sønn. 

ATSKILLELSEN 
Historien om 27 års atskillelse begynner i desember 1975. Det er natt og

Anguia og hennes mann ligger og sover i sitt hjem i Vest-Sahara. De blir

vekket av sin sønn som forteller dem at han skal ut til fronten for å

kjempe, og at de må ta farvel. Marokkanske styrker har akkurat rykket

inn i Vest-Sahara. Sidi Mohamed er 19 år gammel. Han har allerede vært

aktiv i motstandsbevegelsen Polisario i tre år.

Noen måneder senere kommer en venn av familien og overrekker forel-

drene klokken og radioen til Sidi Mohamed. Han vet ikke hva som er skjedd,

men antar at Sidi Mohamed er død. I tre år tror familien dette, før de får

vite at han lever i marokkansk fangenskap. Et fangenskap som skal vare

i 24 år. Det lengste fangenskap en saharawi har måttet gjennomgå.

LANG PRØVELSE
Gjennom disse 24 årene ble Sidi Mohamed et symbol for det saharawiske

folk, dets motstand og lidelser. Under et mislykket rømningsforsøk i

1979 skadet han seg i skulderen. Han ba gjentatte ganger om medisinsk

Av Karen Lomeland Jacobsen

behandling i fengselet. Hver gang fikk han det samme svaret: ”Det er ikke

noe poeng, du skal jo dø uansett”. Siden har han levd med en skulder

ute av ledd. Under besøket i Bergen kan man se at han har vondt. Han

halter, skulderen er nedsunken og bevegelsene forsiktige. 

I 14 år satt Sidi Mohamed på dødscella før dommen ble omgjort til livstid.

– Det verste i alle disse årene var kveldene. Henrettelsene fant sted klokken

ti hver kveld. Fra seks satt vi bare og ventet på å bli hentet. Passerte

klokken ti uten at noe skjedde, visste vi at vi kunne leve en dag til, forteller

han. Årene i fengsel har tatt hardt på og Sidi Mohamed ser langt eldre

ut enn det han i virkeligheten er.

Under årene i fangenskap nektet Sidi Mohamed å søke om benådning. I

stedet engasjerte han seg i de andre fangenes rettigheter. Han organiserte

protester, smuglet ut rapporter om de uverdige forholdene i fengselet,

og gjennomførte sultestreiker med krav om at alle politiske fanger skulle

løslates og at skjebnen til de mange hundre forsvunne skal gjøres rede

for. Han ble registrert som samvittighetsfange av Amnesty International

i 1997. Etter sterkt internasjonalt press slapp han endelig ut av fengsel i

november 2001. Ett år senere reiste han ut av Vest-Sahara for første

gang, for å motta Raftoprisen i Bergen. Han sier han er glad for prisen,

men at det største for ham ved oppholdet i Norge, likevel er å få møte

sin mor igjen. Det er et øyeblikk han har ventet på i 27 år. 

TILBAKE I LEIRENE
– I det jeg møtte Sidi Mohamed glemte jeg livet, krigen og alt rundt meg.

Ingenting annet hadde noe å si. Jeg kan ikke beskrive den lykken jeg

kjente, forteller moren to måneder senere.

Hun sitter i teltet sitt i flyktningleiren i Algerie, omringet av familie-

medlemmer. Det er en av de dagene det er bortimot umulig å bevege seg

ute. Sterk vind virvler opp sanden, det svir i øynene, og man forstår

hvorfor alle bærer sjal og turban. Inne i teltet er det tilsynelatende litt

bedre, men kameraet som lå på gulvet er plutselig dekket av sand. Anguia

sitter på tepper på bakken, det finnes ingen møbler.

– Da de kom og fortalte at jeg kunne reise til Norge tenkte jeg først at

det ville bli vanskelig. Men for Gud er ingenting vanskelig. Tanken på at

Sidi Mohamed klarte å komme seg ut av fengselet ga meg kraft til å reise.

Jeg glemte alle sykdommene som har plaget meg.

Den lille kvinnen forteller med glød og iver.

– Alt var helt uvirkelig når vi snakket om prisen og reisen. Jeg hadde

aldri vært utenfor Dakhla etter at jeg først kom hit. Jeg hadde aldri fløyet

før. Men jeg kunne fløyet uten fly så lenge jeg visste jeg skulle møte Sidi

Mohamed, sier hun med latter i stemmen.

Når hun snakker om livet før hun kom til leirene, blir hun mer alvorlig:

– Vi levde som beduiner i Vest-Sahara. Flyttet rundt og levde fritt.

Batoil, Sidi Mohameds søster som også var i Bergen, tar over. Hun forteller

at familien hadde tenkt å bli i Vest-Sahara da de marokkanske styrkene

kom til landet. Men så fikk de høre at marokkanske fly bombet med

napalm og fosfor. Vest-Sahara var ikke lenger trygt og de måtte flykte.

Av frykt for å bli oppdaget beveget de seg kun om natten. Om dagen

gjemte de seg i skyggen av trærne. Etter to uker nådde de frem til

Algerie der Polisario satte opp leirer.

– Da vi kom hadde vi ingenting å spise, drikke eller noe sted å være. Det

var svært vanskelig. Vi manglet alt, forteller Batoil videre.

HÅPER PÅ FRIHET
– Livet siden har vært en kamp. Nå håper vi å finne freden, sier Anguia.

– Men hvis fred ikke kommer, hvis de nekter oss våre rettigheter, da

kjenner vi krigen. Med viljen til det saharawiske folket har vi bygd det

vi trenger. Med viljen til folket kan vi ta våre rettigheter. Bare med freden

kan vi få våre liv tilbake.

– For oss er det eneste målet frihet. Lidelsen er liten i forhold til saken

vi kjemper for. Alle her vil kjempe til det siste for denne friheten, tilføyer

Sidi Mohameds lillebror Mustapha.

Anguia er gammel, men hun har to bønner hun ønsker oppfylt før hun

dør. Hun ønsker å få vite hva som skjedde med en av hennes andre sønner.

Han dro ut i krigen samtidig med Sidi Mohamed, men siden har de ikke

hørt noe fra ham. Sannsynligvis deler han skjebne med en av de andre

brødrene som familien har fått bekreftet er omkommet. Av fire brødre

er det kun den yngste som moren har fått følge hele livet. 

Hun ønsker også å se sin sønn en gang til; en siste gang i flyktningleirene.

Slik kan også resten av familien få møte ham. Men hun vet at Sidi Mohamed

har valgt kampen fremfor personlig lykke.

– Etter reisen til Norge valgte han å dra tilbake til de okkuperte områdene

for å kjempe for saharawienes rettigheter fra innsiden, forteller lillebroren.

Sidi Mohamed Daddachs hjem i Laayoune er blitt et samlingssted for

menneskerettighetsorganisasjoner i Vest-Sahara. Derfor lever han under

konstant overvåkning og kontroll av marokkanske sikkerhetsstyrker.

– Drar han til flyktningleirene slipper de han aldri inn igjen i Vest-

Sahara, fortsetter Mustapha.

– Han vet at hans tilstedeværelse og motstand på saharawisk jord er viktig

for folket og for saken, og derfor blir han. 

KAREN LOMELAND JACOBSEN er hovedfagsstudent i samfunnsøkonomi ved Universitetet i

Bergen og medlem av Raftostiftelsens studentgruppe. E-mail: karen.jacobsen@student.uib.no

Vest-Saharas befolkning er delt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie.
Familier og venner er splittet. Sidi Mohamed Daddach og hans 89 år gamle mor Anguia
Bakay Habib er av de få heldige. Etter 27 år fikk de endelig se hverandre igjen.

Dakhla flyktningleir 2003: Anguia foran sitt telt. Bare én gang har hun forlatt flyktningleiren i Algeries ørken.

U

RAFTOPRISEN 

Raftoprisen overrekkes hvert år av Thorolf Raftos Stiftelse for

Menneskets Rettigheter til personer eller organisasjoner som har 

utmerket seg i arbeidet for menneskerettigheter. 

Raftostiftelsen ble opprettet til minne om Thorolf Rafto, professor i 

økonomisk historie ved Norges Handelshøgskole. Rafto var levende 

opptatt av samfunnet rundt seg, og spesielt bekymret for menneskeret-

tighetssituasjonen og den politiske agenda i totalitære regimer.

Raftostiftelsen er en idealistisk stiftelse som foruten utdelingen av

Raftoprisen arrangerer forelesninger og debatter, og driver informasjons-

og forskningsvirksomhet. 

For mer informasjon: www.rafto.no

ffaakkttaa::

Flesland Flyplass 2002: Anguia Bakay Habib møter sin sønn. Sidi Mohamed Daddach er ankom-

met Bergen for å motta Raftoprisen 2002, etter å ha tilbrakt over to tiår som samvittighetsfange

i marokkanske fengsler.

Det siste møtet
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’Baba’ er i femtiårene og har nylig sluppet ut av fengsel. Forbrytelsen

hennes var å ha deltatt på en fest hvor de spilte saharawisk musikk. Hennes

bror sitter fremdeles i fengsel av samme grunn, på den sjette måneden,

uten dom. ’Baba’ vil ikke snakke om hvordan det var i fengselet. 

– Jeg satt inne én måned. Da jeg slapp ut, ble jeg forfulgt, sier ’Baba’.

– Marokkansk politi fulgte etter meg overalt hvor jeg gikk. Noen ganger

var det én mann, andre ganger tre.

Etter noen måneder klarte ikke Baba mer. Av frykt for å bli arrestert på

nytt, valgte hun å flykte med et pass som hun hadde lyktes i å forfalske.

Hun kom seg inn i Mauritania, og videre til leirene i Algerie. Der bor hennes

far, som hun ikke hadde sett siden okkupasjonen begynte i 1975. ’Baba’

flyktet alene uten døtrene og ektemannen. De bor fortsatt inne på de

okkuperte områdene. Savnet er stort. Hun savner også vennene, både

de saharawiske og de marokkanske.

– Men på en måte er det er deilig å være her. Her slipper jeg å bekymre

meg over at politiet når som helst kan storme huset mitt. En gang hadde

de med seg batonger og slo min gamle nabo i hodet. I mitt hus.

’Baba’s historie er ikke uvanlig. Amnesty International har gjentatte

ganger, senest i desember 2002, rapportert om overgrep mot den sahara-

wiske sivilbefolkningen i Vest-Sahara. FN er til stede i området, men kun for

å overvåke våpenhvilen og forberede folkeavstemningen. FN-operasjonen

har verken mandat eller ressurser til å rapportere om de omfattende

bruddene på menneskerettighetene. Utenlandske organisasjoner og media

slipper ikke inn i Vest-Sahara, hvor den opprinnelige befolkningen nå er

i mindretall. Kun 60.000 saharawier bor på de okkuperte områdene.

Samtidig tjenestegjør anslagsvis 160.000 marokkanske politimenn og

militære i landet.

STRENG SENSUR
Da FN meglet fram våpenhvilen mellom Polisario og Marokko i 1991, var

forutsetningen at det skulle avholdes en folkeavstemning. Denne er ennå

ikke avholdt, og saharawier som diskuterer temaet risikerer strenge

straffer. ’Baba’ forteller at saharawier som går i demonstrasjonstog,

vaier med det saharawiske flagget eller lytter til motstandsbevegelsens

radiosendinger, kan bli anklaget for å ”tilhøre politiske nettverk som

arbeider for fremmede land”. 

– Marokkanske myndigheter sensurerer all post og avlytter alle telefon-

samtaler til og fra utlandet. Saharawier tør ikke ta kontakt med utlen-

dinger, i frykt for represalier, sier hun.

Mariann Eriksson, svensk medlem av EU-parlamentet, fikk førstehånds

erfaring med dette. I 2002 reiste hun med en EU-delegasjon inn til de

okkuperte områdene. 

– To uker etter at vi hadde reist ut av Vest-Sahara, fikk vi høre at tre av

saharawiene som vi hadde vært i kontakt med under oppholdet hadde

mistet jobben, sier Eriksson til Verdensmagasinet X. – Den offisielle

grunnen for at de ble sagt opp, var at de hadde vært mange år ved

samme arbeidsplass, og at de derfor ikke lenger gjorde nytte for seg.

FORSVUNNE SAHARAWIER 
I 1991 ble 322 saharawier løslatt fra hemmelige marokkanske fengsler, til

tross for at Marokko inntil da hadde nektet for å holde forsvunne sahara-

wier i sin varetekt. Dette hevder de fremdeles. Nylig offentliggjorde

marokkanske myndigheter en liste på mer enn 40 fanger som var bekreftet

omkommet. Det ble ikke gjort rede for når de døde, hvordan de døde,

eller hvor de nå er gravlagt. Ifølge Amnesty International er flere hundre

saharawier fortsatt savnet. Omtrent 150 av dem skal være soldater tatt

til fange under krigen. Samtidig benekter Marokko fortsatt at det sitter

saharawiske krigsfanger i marokkanske fengsler.

DET SVARTE FENGSEL
Det største fengselet i Vest-Sahara ble opprinnelig bygget av den spanske

kolonimakten, men ble siden overtatt av Marokko. Fengselet går under

navnet Carcel Negra, Det svarte fengsel, og ble bygget for å romme 200

innsatte. Ifølge den lokale foreningen for familier til fengslete og savnete

saharawier, sitter det i dag over 700 personer i murbygningen. Fengselet

består av seks celler. I gjennomsnitt blir det tre og en halv fange pr.

kvadratmeter. 

I 2002 kom to spanske advokater seg inn i det okkuperte området, under

dekke av å være turister. De rakk å gjøre en rekke observasjoner av fengsels-

forholdene før de returnerte. Advokatene dokumenterte at fangene

aldri får tilgang til lege eller advokat. I tillegg fastslo de at mindreårige

settes i fengsel, og deler celle med kriminelle. Det mest graverende, ifølge

advokatene, er imidlertid den ustrakte bruken av tortur og narkotika i

fengslene. Det er disse forholdene ’Baba’ vet at hennes bror lever under,

og som hun ikke orker å fortelle om.

– Ikke si til noen hva jeg heter, sier ’Baba’. – Jeg vil ikke at det skal skje

noe med døtrene mine. 

ERIK HAGEN er hovedfagsstudent i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

– Marokko har ingen rett til å utnytte ressursene i Vest-Sahara, siden

de ikke har administrativ myndighet over landet vårt. El Mami Brahim

(31) er saharawi, representant for Polisarios ungdomsbevegelse og arbei-

der med en doktorgrad om ressursutvinning fra okkupert område. Han

besøkte Norge i mars, og understreket overfor X: – Ved å involvere uten-

landske selskaper ønsker Marokko å fastslå for hele verden at Vest-Sahara

er deres. Selskapene stiller seg dermed på Marokkos side i konflikten og

bidrar til å legitimere okkupasjonen.

Etikkdirektør Cordier i TotalFinaElf illustrerer Brahims poeng. TotalFinaElf

og amerikanske Kerr-McGee inngikk i 2001 utforskningsavtaler med

marokkanske myndigheter for olje og gass fra Vest-Saharas sokkel.

Cordier avviser det etiske dilemmaet. – Det er ingen konflikt, var hans

oppsiktsvekkende kommentar under en konferanse i Stavanger i fjor. – Og

dessuten har FN gitt Vest-Sahara til Marokko for lenge siden. Uttalelsen

står i sterk kontrast til samtlige FN-resolusjoner som krever at Vest-

Saharas innbyggere selv skal avgjøre landets skjebne. Støtten fra olje-

selskapene har gitt Marokko ny tro på at løsningen blir slik de ønsker.

Marokko avviser nå mer kategorisk enn noen gang alle andre løsninger

av konflikten enn at Vest-Sahara innlemmes i Marokko.

NORSK KARTLEGGING FOR OLJEUTVINNING
Det vakte oppsikt både i Norge og internasjonalt da det i fjor ble kjent

at norske TGS-NOPEC, på oppdrag fra de to oljegigantene, kartla hav-

bunnen utenfor Vest-Sahara. Finansdirektør Arne Helland forsvarer sel-

skapets oppdrag med at FN har godkjent kontraktene. Etter at stats-

sekretær Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet i februar i år påpekte

svakheter i FNs vurdering, gjorde TGS-NOPEC det klart at de ikke vil

inngå nye kontrakter i området. Helland sier at det utelukkende var

UDs juridiske betenkeligheter som var avgjørende for beslutningen.

Selskapets største norske aksjonær, Folketrygdfondet, sier seg fornøyd

med avgjørelsen som fondets direktør, Tore Lindholt, kaller ”en for-

målstjenlig løsning”. 

El Mami Brahim er imidlertid kritisk til det norske selskapets handlemåte

og vurderinger. 

– At det norske selskapet ikke vil foreta nye undersøkelser i Vest-Sahara

er for så vidt bra, men det hjelper ikke fredsprosessen eller det saharawiske

folket, sier Brahim. – Det beste selskapet nå kan gjøre er å overlevere sine

resultater til Polisario. Eierne av selskapet må sørge for at dette skjer,

legger han til. Brahim legger ikke skjul på at han mener Folketrygdfondet,

som nordmenns pensjonskasse, har et spesielt ansvar her.

Hittil har TGS-NOPEC ikke tatt selvkritikk for sine manglende etiske vur-

deringer. Mange av selskapets aksjonærer ser imidlertid flere problematiske

aspekter ved aktivitetene. En kampanje mot TGS-NOPEC i regi av Støtte-

komiteen for Vest-Sahara har ført til at et tjuetalls aksjonærer hittil har

solgt seg ut i protest. 

– På vegne av det saharawiske folket vil jeg takke aksjonærene som på

moralsk grunnlag  valgte å selge sine aksjer i TGS-NOPEC. Aksjonærene

har vist at de skjønner at jus og etikk ikke nødvendigvis er det samme,

sier Brahim. 

NORGE HJELPER MAROKKO OGSÅ INNEN FISKE
Undersøkelser X har foretatt viser at flere norske aktører opererer i Vest-

Sahara, spesielt innen fiskerisektoren. Kjøleteknikkselskapet Finsam har

nå levert en isfabrikk til Laayoune. På deres nettsider beskrives Vest-

Saharas hovedstad som en marokkansk by. – Vi har vært representert i

Marokko i over 10 år. Først i desember i fjor fikk vi informasjon og råd fra

norske myndigheter om Vest-Sahara-konflikten og hvordan vi bør for-

holde oss til den, sier administrerende direktør i Finsam, Per Samuelsen. 

Daglig leder Erik Ianssen i Selfa Arctic forteller til X at selskapet nettopp

har startet et opplæringsprogram for kystfiskere i Marokko og Vest-

Sahara. Etter at X kontaktet selskapet har Ianssens marokkanske partner

bekreftet at ingen saharawier deltar i prosjektet. – Jeg er blitt fortalt at

saharawiene ikke ønsker å delta, sier Ianssen og innrømmer at det er en

vanskelig sak. Men han mener allikevel de opptrer etisk forsvarlig. – Vi

mener dette prosjektet, som også gjelder kysten av Marokko, er grunn-

leggende viktig for bevaring og utvikling av fiskebestanden langs kysten. 

Han bekrefter at de også gjerne vil bygge kystfiskebåter i Vest-Sahara,

men først etter at FN har løst suverenitetskonflikten.

Brahim er ikke fornøyd med de to selskapenes vurderinger. – Det er mulig

de har gode intensjoner om å bidra til en positiv utvikling for Vest-

Sahara. Men like fullt blir de brikker i Marokkos spill om landet vårt,

poengterer Brahim. – Og når ingen saharawier deltar i Selfas opplærings-

program, viser det at Marokko ikke vil gi saharawiene tilgang til sine

egne naturressurser. 

Brahim stusser også over at Finsam først nå har forstått at området

Marokko beskriver som sine sørlige regioner, er omstridt. – De to sel-

skapene har enten ikke gjort hjemmeleksen sin, sier Brahim. – Eller så

har de ingen skrupler med å profittere på den ulovlige okkupasjonen. 

ROLF WERMUNDSEN er hovedfagsstudent i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen. Han er 

tilknyttet Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. E-mail: rolfw@netcom.no

– De okkuperte områdene er lukket. Få slipper inn, enda færre ut. Bak murene lever
saharawiene i frykt for overgrep og fengslinger.

Tekst og foto av Erik Hagen

Alt «Baba»
ikke orker
å snakke om

Sand i fredsmaskineriet
Vest-Sahara er rikt på naturressurser som Marokko bruker til å dekke de store kostnadene
ved okkupasjonen. Med seg på laget har Marokko utenlandske selskaper, som ved å stille
seg på okkupasjonsmaktens side legitimerer okkupasjonen. Også norske selskaper bidrar.

Av Rolf Wermundsen

Vest-Saharas ressurser

Fosfat: Marokko utvinner høykvalitets fosfat fra Vest-Sahara i et omfang som

kvalifiserer Vest-Sahara til verdens nest største fosfatprodusent, nest etter

Marokko.

Fisk: Vest-Saharas fiskeressurser er blant verdens rikeste. I 2001 avsluttet

Marokko en fiskeriavtale med EU og startet oppbygging av en egen småskala

kystfiskeflåte som også skal fiske utenfor Vest-Sahara. Dagens fiskere er med

få unntak fra Marokko.

Olje og gass: Prøveboring på 60-tallet etter olje på land førte ikke til funn av

drivverdige forekomster. I 2001 tildelte Marokko utforskningslisenser.

Samtidig gir Front Polisario tilsvarende lisenser til australske Fusion Oil. Det er

enda usikkert om det er drivverdige forekomster i Vest-Sahara.

U

ffaakkttaa::

El Mami Brahim
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Utviklingsfondet

Solidaritet i praksis er
utgangspunktet for
Utviklingsfondets virk-
somhet, og hjelp til selv-
hjelp er kjernen i samar-
beidet med lokale organi-
sasjoner i Afrika, Asia og
Latin-Amerika. Vi støtter
opp under lokalt arbeid
for å bekjempe fattig-
dommen og sikre miljøet.
Et viktig kriterium for valg
av prosjekter og samar-
beidspartnere er aktiv
deltakelse fra dem pro-
sjektene angår.

Arbeidet med å komme
seg ut av fattigdommen
og å ta vare på miljøet
går hånd i hånd i
Utviklingsfondets arbeid.
Vi støtter prosjekter som
er rettet mot de fattige
på landsbygda i Sør, og
som bidrar til at de får
makt og kontroll over
egne livsbetingelser.
Småbøndenes rettigheter
og deres arbeid for å
utvikle jordbruket står
sentralt, sammen med
andre former for inntekts-
skapende arbeid. Vi leg-
ger spesielt vekt på støt-
te til kvinner.

Gjennom nettverksarbeid
bringer Utviklingsfondet
grasrotorganisasjoner fra
land i Asia, Afrika og
Latin-Amerika sammen
slik at  de kan lære av
hverandre.
Utviklingsfondet støtter
opp om arbeid som
bidrar til å endre de
politiske, økonomiske og
sosiale maktstrukturer
som holder folk og nasjo-
ner nede i fattigdom.

Utviklingsfondet er en
frittstående bistandsor-
ganisasjon sprunget ut
av Framtiden i våre hen-
der. Organisasjonen har
25-årsjubileum i 2003.
Ønsker du mer informa-
sjon eller å bli bidrags-
yter, kontakt oss i
Nedregate 8, 0551 Oslo. 
Tel 22 35 10 10. 
Fax 22 35 2 060

e-post: 
u-fondet@u-fondet.no
Internett: 
www.u-fondet.no

J.R. McNeill/William H. McNeill   The human web. A bird´s -eye view of world history

New York/London: Norton   350 s.   2003

Globalhistorie kalles det gjerne når forfatterne tar på alvor at den europeiske navle ikke er verdens

midtpunkt, og når de viser at historie er noe mer enn usammenhengende enkeltbegivenheter. En slik

tilnærming har nå befruktet ei kortfattet grunnbok som gir både ny kunnskap og nye perspektiver.

Det er vanskelig å tenke seg to forfattere som er bedre kvalifisert enn William og J. R. McNeill, som

dessuten er far og sønn. Senior er den internasjonale pioneren innen globalhistorie, mens junior er

miljøhistoriker og forfatter av det spenstige standardverket Something new under the sun (Penguin,

2001), som er begeistret omtalt i denne spalten tidligere. De høye forventningene blir virkelig innfridd.

Det er lange linjer i et samlet perspektiv, hvor den røde tråd er hvordan mennesker og ulike deler

av verden er vevd tettere sammen. Det gjelder ikke minst forbindelseslinjer (for eksempel framvekst

av imperier, migrasjon, handelsveier, kommunikasjoner, utveksling av planter og epidemier) og

møteplasser (ikke minst for kulturelle, religiøse, vitenskapelige og teknologiske impulser). Men

frykt ikke, det er ikke noen slapp ideologi om at alle er kommet nær hverandre i en "global landsby".

Isteden får vi hvite hvordan sammenveving og nærhet ofte er gått hånd i hånd med undertrykking,

dominansforhold og - ikke minst - økende ulikheter. Samtidig er det en viktig understrekning av

hvordan økt handel, produksjon og transport er viktige drivkrefter bak ødeleggelse av våre økologiske

livsvilkår. Hva mer kan sies ? Jo, boka er uhyre velskrevet, som det sømmer seg gode historikere. 

Jens Ergon (red.).   Rörelsernas tid, Från protest till globalt alternativ

Stockholm: Atlas Global   251 s.   2003

I de siste åra har det vokst fram en internasjonal bevegelse (eller flere bevegelser) som har brodd mot

den nyliberale globalisering som er drevet fram av storselskaper og vestlige stormakter. Ikke minst har de

årlige samlingene i Porto Alegro stått fram som møteplass. Nå foreligger en utmerket svensk bok

om dette mangfoldet av motstand og opprør, som virkelig makter å formidle kampen gjennom artikler,

reportasjer og dybdeintervjuer med aktivister. Det er ikke en sammenrasket artikkelsamling av nye

og gamle bidrag fra kjendiser, men en sammenhengende og helt nyskrevet presentasjon.

Hovedtyngden ligger på konkrete beskrivelser av den folkelige kamp som føres i Sør, med særlig

vekt på fagforeninger og organisasjoner av småbønder og jordløse. Vi kommer tett inn på arbeider-

klassens kamp Sør-Afrika, Sør-Korea og Brasil, og får et godt innblikk i de jordløses bevegelse i Brasil

og småbønders organisering i flere land i Latin-Amerika og Asia. (Også deres sammenslutning - Via

Campesina - løftes fram). Flere bidrag viser sammenhengen mellom lokale aksjoner og et globalt

kampfellesskap, slik det bl.a. kommer til uttrykk i motstanden mot vannprivatisering i Colombia. Det

er med andre ord fortellinger om den daglige kamp som bokstavelig talt føres på liv og død, og som

ofte kommer i skyggen av medieoppstyr rundt toppmøter. Flere sentrale dokumenter fra World

Social Forum gjengis også, samtidig som intervjuer og reportasjer suppleres med internettadresser

og tips til videre lesning. Alt dette gjør denne boka til noe av det viktigste som er kommet i bokform

i de siste åra. Dessuten lever mange svenske billigbøker virkelig opp til sitt navn, her er prisen ikke

stort mer enn en femtilapp. 

International Forum on Globalization   Alternatives to economic globalization 
A better world is possible

San Francisco: Berrett-Koehler Publishers    278 s.    2002.

Mens det ikke er mangel på skarpsindig kritikk av den rådende form for økonomisk globalisering

(eller kapitalistisk ekspansjon), har det skortet mer på konkrete alternativer. Det er derfor alle

grunn til å glede seg over at International Forum on Globalization har klart å samle et internasjo-

nalt stjernelag av forskere og aktivister til felles innsats, med bidragsytere som Walden Bello,

David Korten, Vandana Shiva, Sara Larrain, Colin Hines og Helena Norberg-Hodge. De understre-

ker at dette er et innlegg for å stimulere til videre debatt, og langt fra noen oppskrift eller enhet-

lig strategi. De sentrale temaer er forandringer av produksjon og internasjonal styring i en retning

som sikrer økt demokrati og innflytelse for vanlige folk, en bærekraftig utvikling som ikke truer

livsmiljøet og internasjonale beslutninger som treffes i andre organer enn WTO og Verdensbanken.

Lokal produksjon og lokale beslutninger løftes fram der dette er mulig. Det blir naturlig nok litt

luftig i blant, og det er ofte uklart hvilke aktører eller samfunnskrefter det er som skal kjempe fram

endringer. Noen lesere (slik som undertegnete) vil nok ha ønsket seg en mer grunnleggende avvis-

ning av det kapitalistiske produksjonssystemet, samtidig som troen på reformer gjennom FN-sys-

temet kan synes litt idealistisk i disse dager hvor USA viser at makta rår. Men alt i alt er det mye

inspirasjon å hente og mye å tenke på i denne boka. Både introduksjonskapitlet og annet stoff fra

IFG ligger på nettstedet http://www.ifg.org

$ bøker utenfra
omtalt av Tore Linné Eriksen

Støttekomitéen for Vest-Sahara
(SKVS) 
• Arbeider for solidaritet med det 

saharawiske folket i dets kamp for 
selvbestemmelse i henhold til 
anerkjente FN-resolusjoner. 

• Er en medlemsorganisasjon. 
Enkeltpersoner kan søke personlig 
medlemsskap, organisasjoner kan bli 
støttemedlemmer.

• For mer informasjon se 
www.saih.no/skvs.

• Kan kontaktes på wsahara2@online.no

Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH) 
• Er studenters og akademikeres egen 

solidaritets- og bistandsorganisasjon. 
• Støtter utdanningsprosjekter i land i 

Afrika og Latin-Amerika. 
• Driver informasjonsarbeid i Norge om 

nord-sør-spørsmål.
• Informasjonskampanjen for skoleåret 

2002-2003 er ”Fritt Vest-Sahara”. 
• Har lokallag på høyere læresteder over

hele landet, og student- og akademiker
organisasjoner som medlemmer.

• For mer informasjon se www.saih.no
• Kan kontaktes på saih@saih.no

Les mer om Vest-Sahara:

http://groups.yahoo.com/group/Sahara-update Den største nyhetstjenesten om 
Vest-Sahara på engelsk.
www.wsahara.net Store mengder informasjon om blant annet historie, kultur og krigen.
www.arso.org Fungerer som solidaritetmiljøets mer eller mindre offisielle hjemmeside.
www.sahara-occidental.com Franskspråklig side om saharawisk kultur.
www.pagina.de/afapredesa AFAPREDESA, organisasjonen for familier til savnede og
fengslede saharawier.
www.arso.org/UNFS-Homepage.htm UNFS, Vest-Saharas nasjonale kvinneunion.
www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso MINURSO, FNs operasjon i Vest-Sahara. 
www.mincom.gov.ma Den marokkanske stats offisielle hjemmeside.
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Langt nord i Afrika, der Gibraltarstredet er på det smaleste, ligger byen Tanger. Fra utsikten
på havna ser George over på de forlokkende åsene i Spania. Han håper at et nytt og bedre
liv venter på den andre siden av stredet. For å nå dit er han villig til å risikere livet.

– Da vi gikk gjennom ørkenen var jeg heldig.

Jeg vet om mange som får problemer med grense-

vakter. En del bryter sammen fordi de har for

lite å drikke og spise. Noen dør, sier George.

Han er 25 år gammel og kommer fra Nigeria For

fem måneder siden kom han fram til Tanger.

Turen fra hjemlandet var lang og farefull.

Sammen med sin bror, en venninne og hennes

spedbarn, bor han nå på et rom med plass til

tre madrasser og ingenting mer. Han er først

skeptiske til å snakke, men han forteller snart i

bytte mot informasjon om Norge.

KAMERATEN DØDE
George er bare en av de mange flyktningene

fra Afrika som setter kursen nordover på leting

etter en bedre framtid. En del når helt fram til

Tanger. Byen, som før annen verdenskrig var

treffsted for rike europeere og som på 60-70

tallet ble invadert av hasjrøykende hippier og

kjendiser, er i dag siste holdeplass for mange

afrikanere som drømmer om et liv i Europa.

Men for George og de andre som kommer seg

til Tanger, venter et vanskelig liv. De er nesten

framme ved målet, men er blakke og slitne.

Raskt oppdager de at Marokko er et vanskelig

land for svarte. De fleste i Marokko er skeptiske

til menneskene som kommer sørfra og mange

forakter dem. For flyktningene er hverdagen

preget av frykt og sult. De fleste har lite penger

til mat og bak hvert gatehjørne kan det skjule

seg en patrulje fra immigrasjonspolitiet. 

– Hjemme hadde jeg egen bil og hadde det

egentlig ikke så verst. Dette er ikke noe liv for

meg, sier George irritert. 

Om nettene går det massevis båter over til

Spania. George er utålmodig etter å dra, men

som så mange av de andre flyktningene venter

han på penger fra familien sin. En god del bor

derfor ulovlig i Tanger over et år. Det er ikke

ufarlig. George forteller at en god kamerat av

han døde for to dager siden. Han ble tatt av

marokkansk politi og sendt tilbake til grensa

ved Algerie uten penger, mat eller dokumenter.

Der begynte han på den lange veien tilbake til

Tanger. 

– Han klarte å komme seg hit, men var døden

nær av sult og tørst. Vi la han på et hotellrom og

ga ham mat. Jeg var sikker på han var på bedring-

ens vei, men så bare døde han, sier George og

ser ned. – Han var blitt syk, men sa det ikke for

å spare oss for problemer. Alle dokumentene våre

er på det hotellrommet. Fordi politiet kanskje

kommer og henter kroppen, tør vi ikke gå dit.

Rommet de fire deler har verken strøm eller

vann. De tre madrassene blir om dagen lagt

oppå hverandre og fungerer som sofa. Georges

venninne tenner et lite bål på betonggulvet.

Hun skal lage grøt til den lille. Alle er sultne. En

medbrakt kylling letter på stemningen. – Det

kunne ha vært verre, forteller de. – Han hjel-

per oss, sier George og peker på Muhammed

som står og følger med i hjørnet. Den lokale

gutten har bestemt seg for å hjelpe de fire

flyktningene mot litt betaling. Mens andre

flyktninger i Tanger bor på hotellrom til 20-30

kroner natta, tilbyr Muhammed billigere husly

og hjelper dem med mat og kontakter i den

marokkanske mafiaen som kan hjelpe dem over

stredet. 

GJENNOM SAHARA
Georges historie er typisk for flyktingene i

Tanger. Veldig mange kommer fra den kristne

delen av Nigeria og de kommer fra familier som

har penger. Fattige har ikke råd til å flykte.

George har selv en god utdannelse i forret-

ningsadministrasjon, og moren hans er lærer

ved universitet. – Jeg hadde vanskeligheter med

å finne arbeid hjemme og jeg fikk høre at det

skal være lett å få arbeid i Europa. En dag, når

jeg har bygd meg opp i Europa eller i Canada,

vil jeg dra hjem for å bygge mitt eget firma.

Kanskje kan jeg eksportere kakao.

Det er syv måneder siden han bestemte seg for

å rette kursen mot de rike landene nord for

Gibraltar. Først forsøkte han å komme seg

nordover på lovlig vis ved å få visum gjennom

europeiske ambassader i Nigeria. Det kostet for

mye. Rundt 6000 dollar, forklarer han. Da gjorde

George som de fleste andre; han la ut på turen

mot Europa uten visum. Det er to måter å reise

på. Den ene er på egenhånd. Det er farligst,

men koster minst. Den andre er i regi av mafiaen.

Det koster rundt 1000 dollar, men er tryggere.

George dro alene. – Jeg dro gjennom Togo,

Burkina Faso og Algerie. På veien oppsøkte jeg

venner og familie. De hjalp meg videre og for-

klarte meg veien. Nå er jeg her, men livet er et

helvete, skjønner du?

TIL DRØMMELANDET
Vi kommer inn på framtida. George løfter

hodet og ser optimistisk ut. – Jo, det blir bra.

Jeg er en god mann og driver ikke med ulovlige

ting. Jeg vil studere og jobbe hardt. I Europa vil

man nå langt hvis man jobber hardt. Etter

noen år vil jeg dra videre. Kanskje til Canada.

Kanskje hjem. Hva med Norge? Kan du hjelpe

meg å få en bra jobb der?

Det er vanskelig å fortelle George hvor mange

hindringer som står mellom han og et godt liv i

Europa. Den dagen han får de 800 dollarene

det koster å krysse Gibraltar, sendt fra hans

mor i Nigeria, starter et nytt og enda usikrere

liv. Først skal han krysse det 15 kilometer brede

stredet. I ly av nattens mørke pakker menneske-

smuglerne små gummibåter med store påhengs-

motorer fulle av flyktninger. Kystvakten uten-

for Marokko er betalt for å holde seg unna.

Men i det båten når spansk territorium kan alt

skje. Den spanske marinen plukker opp mange.

Da blir båtføreren arrestert og flyktningene

sendt tilbake eller til spanske sykehus og asyl-

mottak. Uansett er sjansen liten for at de får bli

i Spania. Klarer smuglerne å lure kystvakten

hender det allikevel ofte at de nekter å kjøre

båten helt inn på stranden på grunn av risikoen

for å bli tatt. Da må flyktningene svømme i land.

Mange drukner. De som klarer seg og kommer

seg i land på strendene i Spania må leve fra hånd

til munn. Innenfor Schengen samarbeidets gren-

ser håper de å finne seg et land som de kan

klare seg i. 

Det er Muhammed som forklarer hvordan

smuglingen til Spania fungerer. Han legger ikke

skjul på at han har gode kontakter med mafiaen

som driver smuglingen. Uten at de andre i rommet

skal høre det, forteller han gjerne; – I Spania

utvikler de et moderne overvåkningssystem som

skal stoppe smuglingen. Men det vil ikke stoppe

oss. Det vil alltid være metoder. Kanskje blir det

farligere og dyrere, men det vil alltid være

metoder. 

SKJÆRER SEG INN
Også mange marokkanere forsøker å flykte til

Spania. De prøver å være smarte og vil ikke

betale mafiaen de store summene det koster å

krysse stredet med dem. På et hustak rett over

ferjehavna sitter tre unge gutter. Muhammed

forklarer hva de driver med. – De studerer

bevegelsene på havna. Hvis de får sjansen kutter

de seg inn i en lastebil som har pressennings-

vegg, syr igjen og blir med ferja over til Spania.

Han der har gjort det. Muhammed peker på en

kamerat som står bak oss. Kameraten smiler

stolt. – Jeg satt baki helt til Barcelona. Så tok

de meg og nå er jeg hjemme igjen.

George sitter alene igjen. For syv måneder

siden var han sikker på at han kom til å være

vel framme i Europa på denne tiden. Nå vet

han ingen ting. – Jeg håper mor sender peng-

ene snart sier han og sukker tungt. Det blir det

siste han sier til X. Barnet vil sove og det er på

tide å forlate den lille gruppen.

Ved Europas
STENGTE PORT

T A N G E R r e p o r t a s j e   t e k s t  o g  f o t o :  J o  E g i l  T o b i a s s e n

På et hustak sitter tre ungdommer og studerer bevegelsene på havna. De venter på

en mulighet til å gjemme seg i en av trailerne som skal med ferja til Spania. 

Hvert år finner den spanske kystvakten mellom 50 og 100 druknede flyktninger.

Frivillige organisasjoner har beregnet at om lag 4000 flyktinger har omkommet i

havet mellom Afrika og Spania de siste fem årene

I 2001 ble 18 000 flyktninger tatt i forsøk på å komme inn til Spania på ulovlig vis

via sjøen, 45 000 flyktninger utvist eller nektet adgang i Spania. 400 menneske-

smuglere ble arrestert. Mørketallene er store

Kilde: United Against Racism 

ffaakkttaa::

George 25 år
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Rundt 15 millioner mennes-
ker i det sørlige Afrika trues
av sult, og landene tilbys nå 
genmodifisert mat som nød-
hjelp. – USA bruker sultka-
tastrofen til å fremme gen-
modifisert mat, sier
Amadou Kanoute, direktør
for Consumers
Internationals avdeling for
Afrika til X. Zambias regje-
ring har sagt blankt nei til
tilbudet, og flere andre land
nøler. 

I Afrika kan rundt 38 millioner mennesker bli

rammet av sult i løpet av 2003 hvis de ikke får

hjelp utenfra, i følge Verdens matvareprograms.

Organisasjonen må stadig oppjustere beregning-

ene over antall mennesker som risikerer å lide

sultedøden. De om lag 15 millioner sultrammede

i den sørlige delen av kontinentet har fått ekstra

oppmerksomhet, fordi de har blitt tilbudt gen-

modifisert mais. Det er særlig seks land i denne

regionen som er hardt rammet av sult: Lesotho,

Malawi, Mosambik, Swaziland, Zambia og

Zimbabwe. Etter sterkt press, særlig fra USA,

har landene, med unntak av Zambia, nå godtatt

maisen etter at den har blitt oppmalt. Hvorfor

er landene skeptiske til genmodifisert mais (GM)

selv om befolkningen sulter? Og hvorfor får de

tilbudet?

HELSEFARE
Hovedinnvendingen mot genmodifisert mais er

risikoen for negative helse- og miljøkonsekvenser.

Vi vet i dag svært lite om hvordan GM-mat virker

inn på folks helse over tid. Det er hovedsaklig i

Nord-Amerika folk har spist slik mat, og det kun

i noen få år. Det er derfor alt for tidlig å kunne

konkludere sikkert om maten er helseskadelig

eller ikke, og eventuelt hvordan. Amadou

Kanoute, direktør for Consumers Internationals

regionale avdeling for Afrika, er bekymret for

helseeffektene når landene i det sørlige Afrika

nå tilbys genmodifisert mais som nødhjelp: 

– Det er stor forskjell på å spise litt mais nå og da

som tilbehør til annen mat slik som amerikanerne

A F R I K A b a k g r u n n   a v B e l l  B a t t a  B j ø r n s t a d

GENMODIFISERT  NØDHJELP
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Mais er en viktig del av kostholdet i flere afrikanske land. Her fra Zambia.



har overskudd av mais som kan eksporteres. Og det

finnes annen mat som ikke er genmodifisert, for

eksempel afrikansk kassava. Amerikanerne velger å

sende sin egen subsidierte overskuddsmais, framfor

å gi penger slik at landene selv kan kjøpe den best

egnede maten, hevder Kanoute. Blant europeiske

regjeringer er det vanligst å gi penger, slik at regje-

ringer i land med matmangel kan kjøpe det som er

billigst. Ofte er det lokalt produsert mat eller fra

nabolandene. 

Kanoute mener hovedårsaken til amerikansk press

ligger et helt annet sted. 

– Amerikanerne har en økende produksjon av GM-

mat, men det er et synkende marked for disse pro-

duktene, sier han. Forbrukere og myndigheter i

Europa og Asia er skeptiske til GM-mat, og Kanoute

mener USA nå bruker sultkatastrofen i det sørlige

Afrika til å fremme bruken av genmodifisert mat.

USA gir mais fra sine overskuddslagre til Verdens

matvareprogram, og maisen blir distribuert videre

av bistandsorganisasjoner. I Kirken Nødhjelp ser

man problemet, men har organisasjon valgt en

pragmatisk holdning.

– Hittil har vi ikke dokumentasjon på at det er hel-

sefarlig å spise GM-mat, men vi veit at folk dør uten

mat, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt.

KAMP MELLOM USA OG EU
EU og USA har svært ulik politikk når det gjelder

genmodifisert mat. Mens USA er det landet i ver-

den der GM-mat er mest utbredt, har EU et mora-

torium, det vil si et midlertidig forbud, mot salg av

slik mat. Dessuten krever EU at produkter med gen-

modifiserte ingredienser merkes, et krav som ikke

finnes på andre siden av Atlanteren. Amerikanerne

har i lang tid vært irritert på EUs moratorium, og

hevder det strider mot handelsreglene i WTO. Men

den amerikanske trusselen om å bringe EU inn for

WTO-domstolen er lagt på is for øyeblikket, muli-

gens fordi amerikanerne ønsker å dempe spenning-

ene i forholdet til EU for å få dem med på en Irak-

krig. Som en ansatt i Det hvite hus sa: – Det er

ingen vits i å teste europeerne i matspørsmål når

de blir testet på Irak. Dessuten går EUs midlertidige

forbud mot GM-mat snart ut, og i følge nyhetbrevet

Gennytt sysler EU-kommisjonen med planer om å til-

late dyrking av GM-organismer, slik at konflikten

mellom EU og USA kanskje snart vil ta slutt uansett.

Men striden om det er riktig å bruke genmodifisert

mat som nødhjelp fortsetter. Norge har sammen

med Belgia besluttet å stille krav om at pengene de

gir til WFP kun skal brukes til kjøp av ikke-genmo-

difisert mat. 

– Enten du er norsk forbruker eller afrikaner som

trenger hjelp, skal du ha den samme rett til infor-

masjon og fritt valg om hvilken mat du skal spise,

mener utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Hun

møter motbør fra Verdensbanken. 

– Indirekte understøtter Norges linje den urett-

messige frykt som visse grupper og organisasjoner

har skapt for genmodifisert mat, uttaler Robert L.

Thompson, direktør i Verdensbanken, til Aftenposten

Og mens debatten fortsetter er leveransene av

både genmodifisert og ikke-genmodifisert nødhjelp

til Afrika langt fra nok til å dekke behovet. Fortsatt

trues 38 millioner mennesker i Afrika av sult. 
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gjør, og det å ha mais som basismat. Mais, og da

gjerne i form av grøt, er for mange mennesker

i det sørlige Afrika hovedbestanddelen i kost-

holdet, påpeker Kanoute. Han mener også at

folks immunforsvar kan ha betydning for

potensielle helsevirkninger av å spise GM-mat.

Mennesker som har vært underernært over lang

tid har svekket motstandskraft, og immunfor-

svaret svekkes av hiv og aids. Landene i det sør-

lige Afrika er blant de hardest rammede av

epidemien.

– Selv om det så langt har gått greit for ameri-

kanerne å spise GM-mat, er det ikke sikkert det

vil være like trygt for under- og feilernærte

afrikanere, sier Kanoute.

Organisasjonen hans krever at nødhjelpen blir

merket, slik at det går an å skille GM-mais fra

konvensjonell mais. 

MILJØTRUSSEL
Genetisk mangfold er svært viktig for framtidig

matvaresikkerhet. Når man planter GM-mais,

kan arvestoff fra disse plantene spres med pollen

til lokale maissorter. Slik kan tradisjonelle sorter

bli forurenset av den genmodifiserte maisen.

På sikt kan det bety at lokale og tradisjonelle

sorter forsvinner slik at det genetiske mangfoldet

blir sterkt redusert. Fattige bønder dyrker ofte

en rekke sorter med ulike egenskaper, slik at de

er garantert at i hvert fall noe av avlingen vok-

ser opp om det skulle bli tørke, skadedyr- eller

sykdomsangrep. Variasjonen i arvemateriale

gjør plantene motstandsdyktige mot forskjellige

trusler. Dersom noen få moderne, genmodifiserte

sorter fortrenger mangfoldet av lokale varian-

ter, er dette mangfoldet tapt for alltid. Dette er

dillemaet for myndighetene i de landene som

tilbys genmanipulert mat. De må velge mellom

mat her og nå og framtidig matvaresikkerhet.

Dersom GM-mais sprer seg og forurenser tradi-

sjonelle sorter, frykter landene også at dette

kan få alvorlige konsekvenser for deres framtidige

eksport. Når den nåværende matkrisa er over,

ønsker de å selge landbruksprodukter, men vik-

tige markeder som EU og Japan er svært skeptiske

til GM-mat. Kan ikke landene i det sørlige Afrika

garantere at deres produkter er ”rene” for GM-

ingredienser, kan de trolig se langt etter kjær-

komne eksportinntekter.

MATSIKKERHET VERSUS 
MATSUVERENITET
Matvaresikkerhet dreier seg om folks tilgang til

tilstrekkelig og riktig mat. Matsuverenitet der-

imot handler om folks kontroll over matsystemet.

Patentrettigheter til såkorn begrenser folks kon-

troll over matproduksjonen. Generalsekretær i

Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt mener

motstanden mot GM-nødhjelp skyldes den gene-

relle motstanden folk i sør har mot patenter på

såkorn. 

– Patenter vil overføre kontrollen over maten

til store selskaper, sier Sommerfeldt og peker

på at land i sør som har gitt fra seg sine gen-

ressurser gratis, til blant annet internasjonale

genbanker, kan ende opp med å måtte kjøpe

dyre, patenterte såkorn tilbake. 

– Det er en frykt for at land skal bli fanget i en

ond sirkel hvis de godtar GM-nødhjelp, sier

Sommerfeldt. Kirkens Nødhjelp har også distri-

buert GM-mais, men støtter da tiltak for å male

opp maisen til mel, slik at arvestoffet ikke kan

spre seg via pollen. 

VIL MYTENE TIL LIVS
Amadou Kanoute mener det er flere myter som

må avlives i striden om genmodifisert nødhjelp,

ikke minst myten om at bioteknologi er løsningen

på verdens sultproblemer.

– Den er bare en av flere potensielle løsninger,

sier han. Kanoute avviser ikke moderne biotek-

nologi, men understreker at det må stilles krav

til alle typer teknologisk utvikling. Genteknolo-

gien må ha en sosial og økonomisk nytte som

kommer hele befolkingen til gode. – Det er viktig

å ikke bare tenke på profitt eller umiddelbare

gevinster av investeringer. Man må tenke på

hvordan man kan gi folk bedre levekår, mener

han. 

– En ting jeg har lært i Norge er at dere har en

genteknologilov som sikrer nettopp dette, sier

Kanoute og sikter til bestemmelsen om at gen-

teknolgi må ha ”samfunnsmessig nytte” for å

bli godkjent. Ingen av de sultrammede afrikanske

landene har per i dag et godt regelverk for å

kontrollere bruk av moderne bioteknologi og

utsetting av genmodifiserte organismer. 

Videre tilbakeviser Kanoute kritikken om at de

afrikanske landene ikke har vitenskapelig kunn-

skap nok til å vurdere spørsmålet om genmodi-

fisert nødhjelp. 

– Kritikerne hevder at Zambias motstand mot

GM-mais skyldes mangel på kunnskap, forteller

Kanoute. Myten sier at Zambias myndigheter er

blitt manipulert av GM-mat-motstandere. USAs

handelsrepresentant Robert Zoellick, uttalte

tidlig i januar at europeiske myndigheter har

truet afrikanske land med å trekke tilbake bistand

hvis de godtar GM-mat. Påstanden er imidlertid

blitt blankt avvist av EU. Zoellick har videre sagt

til journalister både i USA og afrikanske land at

han syns det er umoralsk å ikke sørge for mat

så folk kan overleve i Afrika, bare fordi noen

mener at det er farer knyttet til bioteknologi. 

– Ja, debatten blir manipulert – men fra begge

sider!, slår Kanoute bestemt fast. Han hevder at

Zambia tok en velbegrunnet avgjørelse, selv om

landet ble utsatt for mye press. Zambia sendte

en gruppe eksperter både til Europa og USA for

å undersøke argumentene i debatten. Ifølge

Kanoute var dette eksperter som alle hadde

utdannelse fra Vesten, og like gode kunnskaper

som de som kritiserer zambierne. Konklusjonen

var klar, og rådet de ga til Zambias regjering

var utvetydig: si nei til GM-maisen. Blant de

sult-rammede landene er Zambia alene om å ha

nektet å godta GM-nødhjelp. Malawi har god-

tatt GM-mais, mens Zimbabwe og Mosambik

krever at den blir oppmalt først. 

AMERIKANSK MAIS
Mais er sammen med soya den vanligste gen-

modifiserte planten. Over 90 prosent av alle

GM-avlinger i verden er plantet i to land: USA

og Argentina. Det er førstnevnte som nå er

pådriveren til å få land i det sørlige Afrika til å

godta GM-mais. 

– USA gir oss to alternativer, sier Kanoute, – enten

må vi godta GM-mat eller så må vi sulte. Dette

forsøker de å rettferdiggjøre ved å hevde at det

ikke finnes ikke-genmodifisert mat. Men det er

tull. Både Uganda, Kenya, Tanzania og Sør-Afrika
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USA avviser kritikk
Erica Barks-Ruggles, fungerende politisk og økono-

misk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i

Oslo, avviser kritikken fra Kanoute.

X: Tror dere det kan være skadelig for underernærte

mennesker å spise GM-mais som eneste ernæringskilde?

– Nei, alle genmodifiserte avlinger i USA har blitt

vitenskapelig testet og mat som kommer fra slike

avlinger har vist seg å være like trygge som tilsva-

rende ikke-genmodifiserte produkter. GM-mat har

blitt spist i USA siden de først kom på markedet for

mer enn sju år siden. Amerikanske myndigheter kjen-

ner ikke til noen forhold som skulle tilsi at ameri-

kansk matvarehjelp kan være utrygg for folk i andre

land. Vi tror at når mat kan konsumeres trygt i USA,

så kan det også spises trygt i andre land.

X: Hvorfor merker ikke amerikanske myndigheter

GM-mais slik at det blir mulig å skille den fra kon-

vensjonell mais?

– Noen land har oppfordret USA til å tilby ikke-gen-

modifisert mathjelp. Imidlertid er det ikke krav om å

skille GM-mat fra ikke-GM-mat i USA. Følgelig kan

ikke amerikansk nødhjelp bli klassifisert som ”gen-

modifisert-fri” siden blanding av avlinger forekommer

rutinemessig.

X: De fleste europeiske donorer gir pengestøtte til

World Food Program. Hvorfor velger amerikanerne å

gi egenprodusert mais framfor å gi penger?

– USA, som står for 75 prosent av all matvarehjelp til

det sørlige Afrika, er veldig bekymret for matmangel

i fattige land rundt omkring i verden og prioriterer

høyest å skaffe tilveie nødvendig mat i regioner med

matmangel. Den kjappe leveringen av mais, som er

basis mat i regionen og utgjør derfor hovedandelen i

amerikansk matbistand, kan utgjøre forskjellen

mellom liv og død for millioner av mennesker i det

sørlige Afrika.

X: USA har trua med å bringe EU inn for WTO-dom-

stolen på grunn av EUs moratorium mot GM-mat. I

hvilken grad har GM-nødhjelpen sammenheng med

USA's ønske om å eksportere sine GM-produkter?

– Det finnes overhodet ingen slik sammenheng.

Tradisjonelt har planteforedling foregått på gårds-

brukene til millioner av bønder verden over. De

siste tiårene har imidlertid mer og mer av plante-

foredlingen blitt flyttet inn i laboratoriene til store

internasjonale selskaper, og deres få, moderne

arter fortrenger i økende grad et mangfold av lokale

arter. Fem store selskaper: Aventis, Dow, DuPont,

Monsanto og Syngeta, dominerer nå såkornindus-

trien på verdensbasis. De moderne sortene selska-

pene tilbyr er uniforme og ofte lite tilpasset lokale

forhold. Ved å iverksette planteforedlingsprosjekt

der bonden selv har kontrollen, vil den filippinske

organisasjonen Southeast Asia Regional Initiatives

for Community Empowerment (SEARICE) gjøre lokal-

samfunn i Sørøstasia mindre avhengige av gigant-

selskapene.

MANGFOLDIG RIS
– Myndighetene i mange land fremmer bruk av nye

varianter fordi de ikke forstår betydningen av bio-

logisk mangfold, sier Ngo Tien Dung, som jobber i

landbruksdepartementet i Vietnam, og nylig besøkte

Oslo. Han fremhever dette som hovedårsaken til

tap av plantegenetiske ressurser i jordbruket. BUCAP

(Biodiversity, Use and Conservation in Asia Program)

er et regionalt program som gjennomføres av Searice

i Bhutan, Laos og Vietnam. Gjennom skolering skal

bøndene lære å bevare, utvikle og bruke sitt eget

såkorn. Dung understreker betydingen av mang-

fold. – Hvis det i et område bare blir dyrket en sort

ris, og denne dukker under ved sykdom eller frost,

vil ikke bonden ha noe å leve av, forteller han. 

SYKDOMSBEKJEMPELSE UTEN 
SPRØYTEMIDLER
BUCAP-prosjektet fremmer integrert sykdomsbe-

kjempelse. –Det første prinsippet er “sunn avling”,

forteller Dung. –Med ”sunne frø” tilpasset lokale

forhold kan vi unngå bruk av kunstige sprøytemidler

og kunstgjødsel. Moderne varianter, ofte hybrider,

krever for eksempel mye nitrogen, og man blir

avhengig av kunstgjødsel som gjerne selges av de

samme selskapene som selger såfrøene. 

Også det andre prinsippet, ”beskytt de naturlige

fiendene”, reduserer bruk av sprøytemidler. Edder-

kopper er for eksempel en naturlig fiende til skade-

dyr. – Bøndene lærer at dette er en venn og at de

ikke må sprøyte, for da dør edderkoppene, sier

Dung. Han har flere slike eksempler som viser at

økt kunnskap reduserer bruken av sprøytemidler

betraktelig, noe som er bra både for miljøet og

bøndenes lommebøker. Etter opplæringen blir bon-

den ekspert, og han eller hun kan videreformidle

sin nyervervede lærdom til andre i lokalsamfunnet.

Dung anslår at så mange som 90 prosent av alle

landsbyer i Vietnam benytter seg av integrert syk-

domsbekjempelse. Dette har gjort dem langt mindre

avhengige av kjøp av sprøytemidler.

PLANTESORTSBESKYTTELSE EN 
TRUSSEL MOT BØNDER
Det blir ikke dyrket genmodifiserte planter i Vietnam

i dag. 

– Vi kan lære av Kinas erfaringer, sier Dung.

Kineserne dyrker såkalt bt-bomull, en bomull som

er genmanipulert slik at den inneholder en bakterie. 

– Denne bomullen er motstandsdyktig mot noen

sykdommer, men andre utvikles raskt, sier Dung,

og tror derfor ikke at dette er veien å gå for fattige

bønder i Vietnam. Dessuten er ofte genmodifiserte

planter patentert, eller omfattet av andre former

for plantesortsbeskyttelse. Slike systemer omfatter

ikke foredlingsarbeidet slik det foregår blant bønder,

men beskytter sorter som er utviklet i laboratorier

og stimulerer dermed virksomheten til multinasjo-

nale selskap. Da Brasil innførte plantesortsbeskyt-

telse i 1997 var ikke selskapet Monsanto inne på det

brasilianske markedet. To år senere hadde Monsantos

markedsandel på 60 prosent på maiskorn. 

– Gjennom patenter og plantesortsbeskyttelse blir

bondens tilgang til såkorn begrenset, forteller

Wilhelmina R. Pelegrina, som er koordinator for

BUCAP i SEARICE. Hun håper at de skal klare å gjøre

bønder mer selvberget på såkorn for å begrense

virkingen av Monsanto og de andre internasjonale

gigantenes inntog. Alle land som vil være med i WTO

må innføre plantesortsbeskyttelse som følge av TRIPS-

avtalen – Dette gjør det ennå viktigere å etablere

lokale systemer for foredling og utveksling av

såkorn, slår hun fast. 

Bell Batta Bjørnstad er redaksjonsmedlem i X
bellbatta@hotmail.com

For mer informasjon om BUCAP:

http://www.searice.org.ph/

http://www.utviklingsfondet.no/

Selvstendige bønder 
sikrer matvaresikkerhet
Planteforedlingen må flyttes fra de multinasjonale selskapenes høytek-
nologiske laboratorier og tilbake til bøndene. Det er de som har kunn-
skap om lokale forhold og som kan frambringe de best tilpassede mat-
plantene, mener den sørøstasiatiske organisasjonen Searice.

Av Bell Batta Bjørnstad

TRIPS avtalen (Agreemnet on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)  ble etter flere

undertegnet i 1994 som et resultat av den såkalte Ururguay-runden WTO.  Avtalen er blitt kritisert

for å for å overføre inntekter fra fattige til rike land fordi den strengt beskytter patentrettighetene.  
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Korleis skal eg greia å brødfø dei tre jentene

mine, kona og meg sjølv?

João Santos reiser seg frå plaststolen. Røysta

brest. Santos vert berre ståande og hytte med

neven mot Mariano Sabino.

Parlamentsrepresentant Sabino har kome frå

hovudstaden Dili for å lytta til folket i Tutuala,

ein landsby lengst aust i Aust-Timor. Fire månader

har gått sidan førre gongen ein politikar frå

hovudstaden vitja Tutuala.

- Ingenting har skjedd sidan sist. Ingenting har

vorte betre, seier Santos innstendig.

- Kva har du tenkt å gjera, Herr Sabino? 

FATTIGAST I ASIA
Den unge faren João Santos fortvilar. Han som

resten av austtimoresarane trudde på eit betre

liv etter at dei indonesiske okkupantane rømde

landet i 1999. Men mindre enn eit halvt år etter

at Aust-Timor vann det endelege sjølvstendet i

fjor vår, set fattigdom og arbeidsløyse den skjøre

demokratiseringsprosessen i fare.

Santos har inga fast inntekt. Den lagnaden deler

han med mellom 50 og 65 prosent av innbyg-

gjarane i landet.

FN slår fast at Aust-Timor er den fattigaste

nasjonen i Asia. Halvparten av austtimoresarane

tener mindre enn fem kroner om dagen. Sjølv

om Australia og Aust-Timor arbeidar med å  bli

samde om ein avtale om fordelinga av dei inn-

bringande petroleumsressursane i Timorhavet,

vert Aust-Timor heilt avhengig av bistand i fleire

år framover.

Så kva svarar ein utsending frå parlamentet når

innbyggjarane spør kvar det blir av arbeids-

plassane, elektrisiteten og vassverket? Og kva

med helsetenestene, matmangelen og dei øyde-

lagde vegane?

- Eg kan ikkje lova noko, seier Mariano Sabino.

- Regjeringa er prisgitt dei utanlandske donorane.

OPPRØR I DESEMBER
Svara frå Sabino døyver nok ikkje den veksande

frustrasjonen og aggresjonen over dei mange

problema som Aust-Timor slit med, og over den

manglande evna regjeringa har til å løysa desse.

Den djupe misnøya utløyste kraftige opptøyar

i Dili i desember i fjor.

Etter fleire veker med demonstrasjonar og saman-

støyt mellom politi og tidlegare geriljasoldatar,

eksploderte det. Opprørspolitiet skaut og drap

to ungdomar. Unge demonstrantar svara med å

setja fyr på mellom anna butikkar, restaurantar

og bustaden til statsministeren.

Samanstøytane i hovudstadsgatene var den

verste valden sidan folkerøystinga for sjølv-

stende i 1999, då det indonesiske militæret og

pro-indonesiske militsgrupper drap mellom 2.000

og 5.000 austtimoresarar og øydelagde 80 prosent

av infrastrukturen i landet.

Opprøret i desember er det siste Aust-Timor

treng, eit land som er desperat etter utanlandske

investeringar. President Xanana Gusmao seier

det på denne måten:

- Om du brenn husa til folk og stel eigedomen

deira, reiser dei. Då kjem me til å verta åleine

med fattigdomen vår, utan hjelp, i gløymsle.

STERK SENTRALMAKT
Opptøyane sette den skjøre demokratibygginga

fleire steg attende. Det tok dagar frå Dili vart

sett fyr på til folket i Tutuala fekk vita om det.

I Tutuala har knapt nokon radio. Informasjon om

viktige avgjersler i hovudstaden får dei som

regel når einkvan frå landsbyen kjem att frå ei

reise i Dili, eller når folkevalde, som Sabino,

kjem på vitjing.

Det siste skjer berre unntaksvis. Parlamentet står

fjernt frå folket. 13 av dei 88 seta i parlamentet

er reservert til distriktsrepresentantar som var

tenkt å ha ei spesiell oppgåve i å reisa attende

til distrikta sine for å ta folket sitt med på råd.

- Dei fleste gir blaffen, seier ein politisk analytikar

i FN-administrasjonen som ønskjer å vera anonym.

- Halvparten av distriktsrepresentantane har

enno ikkje vitja heimstadene sine, snart to år

etter at dei vart valt inn i den grunnlovsgivande

forsamlinga, seier den sentrale FN-funksjonæren

som også rettar kritikk mot UNTAET, FNs over-

gangsadministrasjon frå 1999 til 2002, som ikkje

bygde inn krav i grunnlova om at distrikts-

representantane skulle vitja heimstadene sine.

FORDERVANDE KORRUPSJON
Mariano Sabino er eit heiderleg unntak, i så

måte. Den tidlegare studentleiaren, som for fire

år sidan vart nominert til den norske Studentenes

fredspris, svarar grundig på alle spørsmåla.

Sabino, som også var ein av leiarane av under-

grunnsrørsla under den indonesiske okkupasjo-

nen, greier ut om grunnlova, om maktfordelinga

mellom presidenten, regjeringa, parlamentet og

domstolane. Han fortel om arbeidet og sakene i

nasjonalforsamlinga og om veikskapane i kon-

stitusjonen, om korleis sjølvstendet til dom-

stolane er truga og om den veksande korrup-

sjonen, den fordervande arva etter indonesia-

rane, som mange fryktar kjem til å auka i omfang

når olje- og gassinntektene frå Timorhavet byrjar

å pumpa inn i statskassa, forhåpentlegvis om

to-tre år.

OLJEFORBANNINGA
Olje og gass har vore ei forbanning for mange

utviklingsland. Det er statsminister Mari Alkatiri

klar over.

- Me tek korrupsjonsproblemet særs alvorleg,

seier han til X.

- Eg gjer kva eg kan for at Aust-Timor ikkje skal

verta eit land avhengig av olje. No prøver me å

setja opp eit system, mellom anna med hjelp frå

Noreg, slik at petroleumsinntektene skal koma

framtidige generasjonar til gode.

Det overraska likevel mange analytikarar at

Alkatiri i fjor haust flaug til Angola, også ein

tidlegare portugisisk koloni, for å få oljeråd frå

eit land der ein tredjedel av petroleumsinntek-

tene forsvinn i lomma på korrupte politikar.

Utanriksminister Jose Ramos-Horta refsa stats-

ministeren sin etter at Alkatiri signerte ein avtale

med det angolanske oljeselskapet Sonangol same

dagen som Verdsbanken offentleggjorde ein

rapport om at ein milliard oljedollar forsvinn

kvart år.

Alkatiri seier at han ikkje ønskjer å kopiera sys-

temet til Sonangol.

- Eg gjer berre ein samanliknande studie av

ulike forvaltningssystem, forklarar han. Stats-

ministeren nektar å vurdera kvaliteten på det

angolanske selskapet han søkte oljeråd hjå.

GUBBEVELDE
Tutuala, langt vekke frå det air condition-svale

statsministerkontoret til Alkatiri i Dili, gløder

sola i senit. Sabino har søkt skugge under taket

på pousadaen, det ein gong så fasjonable her-

berget frå kolonitida som berre dei velståande

portugisarane ferierte på.

Innbyggjarane sit i ly av eit frodig eukalyptus-

tre. Møtet har vara i to og ein halv time då det

går ei elding gjennom dei frammøtte. Ei av dei

få kvinnene i forsamlinga reiser seg. Ho skal

stille eit spørsmål! Mennene ser vantru på Elisa

Freitas som stiller seg opp føre Sabino.

- Eg har ingen pengar til å betala skuleavgifta

for dei to gutane mine, fortel den høgreiste

Knuste draumar
Medan fattigdom og arbeidsløyse set det skjøre demokratiet på Aust-Timor i fare, trugar
mannsveldet draumen til kvinnene om eit betre liv.

kvinna. Medan Elisa Freitas gjer greie for den

vanskelege utdanningssituasjonen, ser mennene

vekk. Dei byrjar demonstrativt å snakka.

På den austtimoresiske landsbygda skal ikkje

kvinnene ta ordet. Dei skal stella heime, koka,

vaska, passa på ungane. På den austtimoresiske

landsbygda er det mennene som rår i det offent-

lege rommet, dei eldre mennene.

KVINNER SNAKKAR TULL
Slik har det alltid vore, i alle fall så lenge José

Lopes kan hugsa. Lopes er 47 år og landsbysjef

i fjellbyen Maubisse.

- Alle har respekt for dei eldre mennene. Når

dei snakkar, lyttar folk.

- Kvifor får ikkje kvinnene få vera med å ta

avgjersler?

- Me må bruka dei som har kunnskap.

- Og kvinner har ikkje denne kunnskapen?

- Kvinnene snakkar berre tull. Dei seier ting som

ikkje vedkjem saka. Dei forstår ikkje. Dei veit

ikkje korleis ein løyser problem. Dei greier ikkje

ein gong løysa sine eigne problem.

Landsbysjef Lopes tøysar ikkje. Han snakkar roleg

med mørke alvorlege augo medan han slurpar

te som døtrene har varta opp med.

- Med sjølvstendet i fjor kom også demokratiet,

held han fram.

- Me vil ha demokrati, som i Vesten. Demokratiet

seier at kvinnene skal snakka fritt, men det tillet

ikkje tradisjonen. Dessutan; i Vesten har kvinner

utdanning. Her kan dei fleste verken lesa eller

skriva. Me kan difor ikkje samanlikna Aust-Timor

med Europa, USA og Japan. Ikkje enno.

SAKTE ENDRINGAR
José Lopes er ikkje åleine om desse meiningane.

Spesielt for dei eldre er det vanskeleg å akseptera

kvinner i politikken. Ein som truleg snakkar på

vegne av mange i sin eigen generasjon, er

Fransisco Xavier do Amaral, som vart den fyrste

presidenten i Aust-Timor, i 1975 før Indonesia

invaderte landet.

- Eg hadde ei mor og ei bestemor som begge var

glade i familielivet. Sjølv om dei var analfabetar,

visste dei å respektera far og bestefar. Og dei

var nøgde med livet. Dei visste ikkje om noko anna,

fortel Amaral.

- Tradisjonen seier at kvinnene skal vera heime,

ta vare på familie og hus. Eg ønskjer ikkje at dette

systemet skal halda fram, men endringane må

skje sakte.

José Ramos-Horta manar også til tolmod.

- Ja, Aust-Timor er framleis eit patriarkalsk og

konservativt katolsk samfunn, der kvinner fram-

leis er på botn når det gjeld velstand, politiske

rettar og sjansar til utdanning, vedgår nobel-

prisvinnaren til X.

- Sjølv om det er 27 prosent kvinner i parla-

mentet, speglar det ikkje den politiske makta

kvinner har det timoresiske samfunnet. Men gi

oss ti-tjue år. Då har me kanskje fått den fyrste

kvinnelege presidenten i landet, seier Ramos-

Horta.

For at spådomen til nobelprisvinnaren skal verta

røyndom, trengst det fleire kvinner som Elisa

Freitas. Fleire modige kvinner som trassar manns-

veldet som i dag effektivt knuser draumen til

kvinnene om eit betre liv. U
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Opprørspolitiet

skaut og drap to

ungdomar under

opptøyane 3. og 4.

desember i hovud-

staden Dili i fjor.

Unge demonstrantar

svara med å setja

fyr på butikkar, 

restaurantar og

bustaden til stats-

ministeren.

Aust-Timor
• 1512-1974: Portugisisk koloni

• 1975: Borgarkrig, følgt av erklæring om sjølvstende

• 1975-1999: Meir enn 200.000 timoresarar, ein tredel

av den opphavlege folkesetnaden, vert drepne eller

døyr som ei følgje av den indonesiske okkupasjonen.

• 1999-2002: FN-protektorat, de facto kolonistyre

• 20. mai 2002: Sjølvstendig nasjon, den fyrste i det 

nye hundreåret

• Folketal: 800.000

• Det fattigaste landet i Asia.

• Norsk bistand: Om lag 50 millionar årleg

ffaakkttaa::

Aust-Timor: Utanriksminister 

Jose Ramos Horta
Fransisco Xavier

do Amaral
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ffaakkttaa:: 3 ternt Redigert av Jo Egil Tobiassen og Jens Aas-Hansen

A f r i k a / M i d t - Ø s t e n

Angola
Første karneval i fredstid
Befolkningen i Angola feiret i mars for første gang sitt årlige

karneval under fredelige omstendigheter. Karnevalet har

blitt arrangert hvert år siden Angola ble selvstendig for 25

år siden, og i år kunne befolkningen nyte festlighetene i

omgivelser preget av fred og forsoning. Deltakerne i år har

et spesielt ansvar for å vise hvordan mennesker i et land

med store kulturelle og ideologiske motsetninger kan leve

sammen i fred, mener Angola Press Agency.

JAH

Kongo
Brazzaville «verdens verste by»
Brazzaville, hovedstaden i Kongo, er verden verste by å bo

i. Det er konsulentselskapet Mercer Human Resources

Consulting som hevder dette. Selskapet har gradert verdens

byer etter kriterier som blant annet forurensing, politisk

stabilitet og  infrastruktur. I følge BBC skal rundt halvparten

av husene i Brazzaville fortsatt ligge i ruiner etter i år med

borgerkrig, og vann- og strømfasilitetene er svært upålitelige

og dårlig utbygd. Som en god nummer to fra bunn ble Iraks

hovedstad Bagdad plassert, mens Bangui, hovedstaden i den

Sentralafrikanske Republikk, ble nummer tre. Sistnevnte by

ble for øvrig kåret til verdens farligste by i en beslektet ana-

lyse. Kongo (som for øvrig ikke må forveksles med den

Demokratiske Republikk Kongo) har ifølge undersøkelsen

også verdens fjerde verste by, nemlig Pointe Noire. Ifølge

Mercer Human Resources Consulting er Zürich verdens beste

by å bo i.

JAH

Nigeria
Voldelig før valget
I Nigeria drepte bevæpnede menn i mars den ledende oppo-

sisjonspolitiker Harry Marshall, etter å ha brutt seg inn i hans

hjem. Marshall samarbeidet tett med opposisjonens fremste

presidentkandidat Muhammadu Buhari, i følge den sør-

afrikanske avisa Mail & Guardian. Krasse beskyldninger

hagler nå mellom de to hovedfraksjonene før det kommende

valget 19. april, som er det første valget etter at militærsty-

ret ble kastet for fire år siden. En talsmann for opposisjons-

partiet All Nigeria People's Party (ANPP), beskylder regje-

ringspartiet People's Democratic Party (PDP) for å bevæpne

sine medlemmer og for å være ansvarlige for drapene på

flere ANPP-medlemmer den siste tiden. 

– Ingen har monopol på vold. Hvis situasjonen fortsetter,

kan vi ikke gjøre annet enn å oppfordre folk til å forsvare

seg selv, uttalte en representant fra ANPP.

PDP fraskriver seg alt ansvar for voldsbølgen, og understreker

at de ikke kan ta kollektivt ansvar for individuelle handlinger.

JAH

Zimbabwe
Cricket-VM preget av protester
I alt 68 cricketfans ble arrestert og mange av dem fengslet i

løpet av en knapp uke i Zimbabwe på grunn av fredelige

protester mot Mugabe under kampene, melder sørafrikanske

Mail & Guardian. På tross av iherdig juridisk innsats fra

flere advokater ble de arresterte nektet løslatelse i løpet av

mesterskapet. Demonstrantene brakte med seg bannere

med politiske budskap inn på tribunene. Blant annet hadde

et banner påskriften ”Mugabe er som Hitler”. Politiet

begrunner arrestasjonene med at politiske meninger ikke

hører hjemme på arenaer for sosiale arrangementer.

Demonstrantene hadde heller ikke søkt om tillatelse sier

politiet. Også to av spillerne på det zimbabwiske landslaget

brukte arrangementet til å protestere mot det sittende regi-

met, ved å gå med svarte bånd rundt armen under en kamp

mot Namibia.

JAH

Palestina
Kutt i bistanden
I kjølvannet av krigen i Irak lider de palestinske flyktningene

på Vestbredden og i Gaza. Inter-nasjonale donorer holder

tilbake økonomisk støtte for å se hva som er nødvendig i

Irak. Peter Hansen, generalkommissær i FNs særorganisasjon

for palestinske flyktninger (UNRWA) opplyste i en presse-

melding i februar at organisasjonens budsjetter er forventet

å tømmes i slutten av mars og at de er desperat avhengige

av hjelp fra resten av verden for å fortsette sitt nødhjelps-

arbeid. Dessverre lar den konkrete støtten vente på seg.

Behovet for hjelp i de palestinske områdene blir ikke mindre

selv om mediefokuset er blitt rettet mot Irak. Behovet øker

stadig i takt med husødeleggelser, portforbud og veisper-

ringer som gjør det umulig å leve et vanlig liv. Langt over

halvparten av befolkningen er på dette tidspunkt uten

arbeid, 22 prosent av barna lider av feilernæring og UNRWA

står i fare for å måtte kutte ut sitt matprogram som hjelper

1,1 million av befolkningen. De trenger også ressurser til å

kunne gjennomføre nødvendig medisinsk hjelp.                    

Kilde: UNRWA Maria Langaas Gossé

Befolkningen i Angola vet hva krig er. Borger-

krigen har drept en million av landets 12 millioner

innbyggere, og har drevet over en tredel av

befolkningen på flukt. 

Angola ble som de andre portugisiske koloni-

ene selvstendige i 1975, etter en lang frigjørings-

krig. Men gleden over selvstendigheten ble kort,

Angola gikk direkte over i en borgerkrig, hvor

USA og Sør-Afrika støttet opprørsbevegelsen

Unita, og Sovjet og Cuba støttet regjerings-

partiet MPLA. Sør-Afrika okkuperte de sørlige

delene av Angola.

Samtidig med at Sør-Afrika led militære tilbake-

slag i Angola i 1988, begynte avspenningen

mellom Sovjetunionen og USA. Dette førte til

en avtale om sørafrikansk og kubansk tilbake-

trekning og fred mellom partene i konflikten.

MPLA vant det første frie valget i september

1992, men resultatet ble ikke anerkjent av den

tapende part, Unita, som gjenopptok sin krig-

føring. En ny fredsavtale ble inngått i Lusaka i

1994. FN satte inn en fredsbevarende styrke i

1995, men de relativt fredelige årene ble brukt

til å ruste opp både fra regjeringens og Unitas

side. I 1998 blusset konflikten mellom Unita og

regjeringen opp igjen med full styrke og året

etter trakk FNs internasjonale fredsstyrke seg

ut av landet på grunn av kamphandlingene. 

I februar 2002 omringet regjeringstyrkene Unita,

og Jonas Savimbi ble drept i kamphandlingene

som fulgte. Våpenhvile ble inngått i april 2002.

Trolig ble sofistikert militært utstyr fra CIA brukt

til å finne Savimbi. USA gjorde helomvending

og støttet regjeringshæren de siste årene av

borgerkrigen da de skjønte at Unita ikke ville

vinne verken en krig eller et eventuelt valg. 

Som takk for hjelpen krever USA nå lojalitet fra

den angolanske regjeringen, selv om en offisiell

støtte til USAs krig trosser posisjonen den afri-

kanske unionen (AU) og Non Aligned Movement

(NAM) har tatt mot krigen.

Angola er avhengig av både matvareimport og

nødhjelp og søker finansiering fra Verdensbanken

og Det internasjonale pengefondet, som begge

er sterkt påvirket av amerikansk utviklings-

politikk.

Den angolanske regjeringen har ikke erfaring

med å styre i fredstid. Lov og orden eksisterer

ikke, den økonomiske styringen foregår på paral-

lelle plan uten innsyn, og sosiale tjenester har

brutt sammen. Verdiene fra naturressursene

landet er så rikt på er ført utenom statskassen

både av regjeringen og opprørsbevegelsen Unita.

Ifølge den britiske organisasjonen Global Witness

har Angolas maktelite stjålet rundt en milliard

dollar fra oljeinntekter hvert år de siste seks åra.

Transparency International rangerte nylig Angola

på topp over verdens mest korrupte land. 

Forholdet mellom IMF og den angolanske regje-

ringen er fastlåst. Regjeringen viser ingen vilje til

å bekjempe fattigdom eller gi innsyn i penge-

transaksjoner. For den angolanske befolkningen

vil det være et stort tilbakeskritt om regjeringen

får lettet på kravene fra finansinstitusjonene

hvis de viser lojalitet til USA. 

Angola har så langt ikke kvalifisert seg til handels-

fordeler under USAs program African Growth

and Opportunity Act (Agoa) fordi USA har hatt

innvendinger mot landets mangel på menneske-

rettigheter og korrupte styresett. USA er Angolas

største handelspartner og kjøper godt over halv-

parten av de 900 000 fat olje landet produserer

per dag. 

I tillegg til olje har Angola også store diamant-

forekomster, og er rikt på andre mineraler.

Til tross for naturressursene er Angola blant de

fattigste landene i verden og den humanitære

sitasjonen i landet er vanskelig. Ifølge Verdens

matvareprogram er mellom 1,7 og 2,5 millioner

mennesker avhengige av mat og nødhjelp for å

overleve. Utviklingshjelp står for 13,9 prosent

av bruttonasjonalproduktet. Det vil si det dob-

belte av hva landets jordbruk står for, i et av

Afrikas mest fruktbare land. Bare tre prosent av

dyrkbar jord blir brukt.

Bare 0,79 prosent av statsbudsjettet på 358 mil-

lioner amerikanske dollar er satt av til helse og

1,33 prosent til sosiale tjenester i et land hvor

60 prosent av befolkningen lever under fattig-

domsgrensa. 

Når angolanerne går til valg, tidligst i begyn-

nelsen av 2004, er deres valg sannsynligvis

begrenset til to hovedkandidater. Det regjerende

MPLA og det reintegrerte Unita: Ledersjiktet i

begge partiene har tjent på tiår med krig og

ikke gjort stort for folket.

Angola 
I Angola lemlestes folk fortsatt av landminer som ligger
igjen etter 27 år med borgerkrig, de fleste plassert av
opprørsbevegelsen Unita, med støtte fra USA. I mars pres-
set USA på for at Angola skulle støtte deres krig mot Irak
ved å stemme for USAs forslag i Sikkerhetsrådet. 

Hovedstad: Luanda

Folketall: 12 millioner

Språk: Pourtugisisk (offisielt), umbundu,

kimbundu, kikongo

Religion: Kristendom og lokale relgioner

Forventet levealder: 45 år for menn og 49

år for kvinner

Pengeenhet: Kwanza

Eksport: Olje og diamanter er hovedeksport-

vare, men også andre mineraler, kaffe, fisk

og tømmer

BNP per capita: 1000 USD

Kilde: BBC country profiles Fellesrådet 
for Afrika

Fellesrådet for Afrika er
en videreføring av den
norske anti-apartheid-
bevegelsen. Med over
600 enkeltmedlemmer
og 25 medlemsorgani-
sasjoner representerer
Fellesrådet et bredt
spekter av det norske
samfunnsliv.
Organisasjonen driver
solidaritets- og informa-
sjonsvirksomhet overfor
organisasjoner, skoler,
myndigheter, politikere,
media og folk generelt.

Fellesrådet har som for-
mål å formidle forstå-
else og kunnskap om
og fra Afrika; fra de helt
grunnleggende fakta
om kontinentet, til
kunnskap om ramme-
betingelsene som i dag
står i veien for utvikling
og rettferdighet.

Fellesrådet samarbeider
med partnere i Sør-
Afrika og Uganda om
utdannings- og opplæ-
ringsprosjekter, i sam-
arbeid med og med
støtte fra Operasjon
Dagsverk, FOKUS
(Forum for Kvinner og
Utvikling) og NORAD.

Fellesrådet gir ut Afrika-
årbøker med et aktuelt
tema, landprofiler og
nyttige opplysninger for
alle Afrika-interesserte.
En høy andel av forfat-
terne er afrikanere.

Ønsker du medlemskap
i Fellesrådet ta kontakt
med oss i Osterhausgt.
27, 0183 OSLO
Tlf: 22 98 93 11/12
Faks: 22 98 93 01
e-post:
afrika@afrika.no

Medlemskontingent:

• Vanlig med Verdens- 
magasinet X: 295,-

• Vanlig med X og 
årbok: 400,-

• Vanlig uten X: 250,-
• Student/trygdet 

med X: 240,-
• Student/trygdet: 

195,-
• Støtte/familie 

(med X): 500,-

www.afrika.no

% landprofil
Tekst & foto: Nina Monsen

70 000 angolanere har måttet amputere på grunn av land-

miner og ytterligere 30 000 mennesker er mineofre, ifølge

mineryddingsorganisasjonen Halo Trust. Gutten på bildet må

stå og se på mens kameratene spiller fotball i byen Luena. 
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Hvis du synes det er for mye snakk om brød og belgfrukter for tiden og ikke føler deg
ordentlig mett før du har fått noen reale proteiner i magen – look to Argentina!

Kjøtt, og da særlig okse, er basisdietten i dette

gigantiske søramerikanske landet. Så er da

også det argentinske kjøttet noe helt utenom

det vanlige i verdenssammenheng. Naturfor-

holdene har gjort det mulig med frittgående

okser på de enorme pampas’ene. Derfor er

Argentina et av de få landene i verden som kan

tilby nærmest økologisk storfekjøtt. Likevel kan

man kanskje si at argentinerne er rammet av

kugalskap.

Okse har en helt sentral plass i de argentinske

magene. En argentinsk kvinne fortalte at da hun

vokste opp blandet man kjøttsaftene fra biffen

i barnemelka fra barna var 4 måneder gamle.

Og vegetarianere har blitt sett på og behandlet

som avvikere. De få som fantes tidligere hadde

heller ikke noe sted å gå for å få noe annet enn

sidesalaten til kjøttet. Som overalt i verden endres

matvanene i Argentina også, og i disse dager

fins det både vegetarianere og restauranter som

tilbyr et alternativ til kjøttfestene. Den økono-

miske krisen har også tvunget mange til å mode-

rere kjøttinntaket. Likevel har oksene beholdt

sin hovedrolle og det er ikke til å unngå å snakke

om kjøtt når temaet er argentinsk mat.

Det er ikke så lenge siden karnevalsfeiringen

verden over, og den symboliserer starten på

den kristne fasten. Ordet karneval betyr egentlig

”farvel til kjøttet”, noe som er svært naturlig i

en argentinsk sammenheng. For å ikke spise mat

betyr å ikke spise kjøtt. Tradisjonelt har kjøtt

blitt spist til både frokost, lunsj og middag.

Argentinerne er heller ikke feiginger når det

gjelder porsjoner. Kjøttstykker på mellom en

halv og en hel kilo er helt vanlig og går ned hos

både kvinner og menn. Argentinas beste fotball-

spiller i mellomkrigstiden – den store Moreno –

fortærte alltid en halv kilos biff og en flaske vin

før han spilte kamper. Man kan jo lure på om

Argentinas begredelige innsats under sist fotball-

VM er resultat av at de mange utenlandsproffene

har gått over til kyllingsalat, pastaretter og annen

internasjonal idrettskost.

Argentinerne lar det ikke være mye igjen til

bikkjene. På de store grillfestene, kalt parillada,

grilles hele dyret, med nyrer, hjerne, lever og

magesekk, noe som ikke faller like lett i smak

hos alle andre. Morgan Kane for eksempel,

nektet å spise kumage da han ble servert det på

en av sine ensomme tokter. Begrunnelsen hans

var imidlertid at han hatet grønnsaker, noe mage-

sekken til kua var full av. Men til en argentinsk

kjøttfest er salat – ensalada mixta – et selvføl-

gelig følge. Det serveres også ofte grillede

grønnsaker. Og er du lei av Fedon Lindberg-

dietten skal du vite at det er det helt vanlig å

spise pommes frites til, selv om dette er sekun-

dært og valgfritt.

Den argentinske maten er veldig enkel og ujålete.

Enkelte begrunner det med de fantastiske rå-

varene. Når maten smaker perfekt med salt og

pepper, er det ikke nødvendig å utvikle avanserte

preparasjonsmetoder og sauser. Derfor vil du

ikke finne vaniljemarinader og champagnegeléer

i maten. I en norsk sammenheng er det ikke alltid

man får tak i like godt kjøtt og enda sjeldnere

like mørnet, så da kan det være greit å marinere

kjøttet først. Men vær klar over at det er juks

og anses som unødvendig kludring i tangoens

hjemland. Skal du ha en ekte argentinsk fest, så

bør du jo prøve å få tak i noe ordentlig godt

kjøtt hos slakteren. Noen ganger er det faktisk

mulig å få tak i argentinsk eller brasiliansk kjøtt,

men du må passe på å spørre slakteren om kjøttet

er godt mørnet.

Mens vi venter på våren, foregriper jeg grillfes-

tene med denne menyen. I stedet for et helt

dyr, som man trenger en stor grill for å få til,

bruker jeg entrecôte stekt i panna. Chorizo-

pølser må også med. Bruk spanske ettersom de

ekte argentinske innvollspølsene ikke er å få

tak i. Den obligatoriske salaten er svært lett-

vint - salat, tomat og løk med en enkel vinaig-

rette. Grønnsakene for øvrig griller jeg i steke-

ovnen eller på en grillpanne. Det er helt essen-

sielt med en Chimichurri-saus ved siden av.

Chimichurri består hovedsaklig av persille,

hvitløk, eddik og olje. Hver familie har sin variant

og man kan ha safran, timian og oregano som

smakssetter. Etter å ha prøvd ut forskjellige

landet jeg på en ganske enkel en, med masse

hvitløk. Men  her må hver og en famle seg fram

og smake til. Sausen bør imidlertid få tid til å

stå noen timer, for at smaken ”skal sette seg”.

Til gjengjeld tar den bare et par minutter å lage.

1 STK ENTRECÔTE PR PERSON, STØRRELSE
ETTER APPETITT, SALT, PEPPER

Brun smør i en varm stekepanne. Når smøret er nøt-
tebrunt legger du i kjøttet, som må være romtem-
perert. Stek kjøttet 1, 2 eller 3 minutter på hver side
etter hvor gjennomstekt du vil ha det. Entrecôte har
fine fettmarmoreringer som skal smeltes for å gi
den saftige smaken, og  tåler derfor å bli stekt mer
enn indrefilet. Etter at stykkene er ferdig skal de
hvile i noen minutter så kjøttsaftene får satt seg.
Pakk dem i sølvfolie så holder de seg varme.

Chorizo-pølsene grilles i ovnen eller i stekepannen.
Får du tak i rå pølser hos en god slakter må de ste-
kes i 15 minutter. Bruker du pølser som er kokt på
forhånd holder det med drøye 5 minutters grilling.

CHIMICHURRI-SAUS
8 skrelte hvitløksfedd, 
1 bunt flatbladet persille, kutt av stilkene
4 dl olivenolje
6 ss rødvinseddik
3 ss presset sitron
salt, pepper (du bør bruke minst 1 ts)

Alt has i en mikser, gjerne med bladpersillen underst
og mikses til en litt grov dressing.

ENSALADA MIXTA
1 hode romanosalat
tomater (gjerne cherrytomater eller plommetoma-
ter)
1 rødløk i ringer

DRESSING:
1 dl rødvinseddik
2 dl olivenolje
salt, pepper

GRILLEDE GRØNNSAKER
6 plommetomater (eller vanlige), del i to og fjern
frømassen
2 squash, skjær i tynne skiver på langs, bruk evt.
ostehøvel
2 paprika, del 6 i lengden, fjern frø og ”hinner”
1 aubergine, del i to på langs (la stilken og enden
sitte på)
olivenolje
1 ss basilikum
hakket hvitløk
salt, pepper

Bruk grillpanne eller grill i stekeovn med høy varme
(i verste fall: Bruk vanlig stekepanne. Grønnsakene
blir ikke grillet, men det smaker godt likevel). Smør
inn grønnsakene med olivenolje. Aubergine og papri-
ka skal grilles lengst og legges derfor på først. Stek
ca. 4 minutter på hver side. Tomatene skal stekes ca.
3 minutter på hver side og squashen bare 1 minutt
eller 2 (dette er avhengig av hvor tykke skiver du
lager – ostehøvelskiver trenger bare 1 minutt på
hver side, hvis du deler squashen i to –  gi skivene 3
minutter på hver side).
Når grønnsakene er ferdig grillet legger du dem på
et fat, drysser over olivenolje, basilikum, finhakket
hvitløk og salt og pepper. 

heidilyng@hotmail.com

Saftig argentiner «Kjøttstykker på mellom en halv
og en hel kilo er helt vanlig og går
ned hos både kvinner og menn»

SSaaffttiigg aarrggeennttiinneerr
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Latin-Amerika 
Gruppene
i Norge (LAG)

Latin-Amerikagruppene i Norge
(LAG) er en partipolitisk uav-
hengig solidaritetsorganisa-
sjon. En av våre viktigste opp-
gaver er å støtte de som kjem-
per for en bedre framtid i Latin-
Amerika. Vi samarbeider med
en rekke latinamerikanske, 
folkelige organisasjoner, og i
Norge driver vi informasjons-
arbeid om forholdene på konti-
nentet.  For LAG er det viktig å
støtte arbeidet for å finne
alternativer til markedslibera-
lismen, følge opp demokratise-
rings- og fredsprosesser og
arbeide for grunnleggende
menneskerettigheter. LAG har
lokallag og undergrupper
spredt over hele landet, og vi
har rundt 700 medlemmer.
Lokallagene drives av frivillige
aktivister som bl.a. jobber med
informasjonsspredning.

To ganger i året sender vi soli-
daritetsbrigader til land i Latin-
Amerika, der deltagerne i fem
måneder bor hos familier og
jobber på prosjekter i samar-
beid med lokale organisasjo-
ner. Vi sender også fredsobser-
vatører til Chiapas i Mexico.

LAGs Latin-Amerika årbok er
den eneste oppdaterte boka
om Latin-Amerika på norsk.
2000-utgaven, «Maktens kana-
ler», ser på maktforholdene i
Latin-Amerika i tillegg til land-
artikler. 2002-utgaven "Åpne
brev, hemmelige dokumenter"
tar latinamerikansk presse på
pulsen.

På hjemmesidene våre finner
du daglig oppdaterte nyheter
fra Latin-Amerika, samt artikler,
linker o.l. om situasjonen i hvert
av landene på kontinentet.

Hvis du ønsker å bli medlem,
bestille Latin-Amerikaårboka
eller vil ha mer informasjon om
LAG, solidaritetsarbeid e.l., ta
kontakt med oss. Medlemskap
koster 250 kr. inkl. abonnement
på X. 
Latin-Amerikagruppene i

Norge, Solidaritetshuset, 

Osterhausgt. 27, 0183 Oslo. 

Tlf: 22 98 93 20, fax: 22 98 93

01

E-post: lagnorge@online.no
http://www.solidaritets-
huset.org/lag/

L a t i n - A m e r i k aA s i a

Burma
Tobakksgigant under press
Verdens nest største tobakksselskap, British American

Tobacco (BAT), blir hardt presset av menneskerettighets-

organisasjoner både i og utenfor Asia melder nyhetsbyrået

IPS. Årsaken er BATs samarbeid med militærjuntaen i Burma.

Den australske arbeiderbevegelsens hjelpeorganisasjon,

Union Aid Abroad/Apheda, har organisert store protester

i forbindelse med selskapets generalforsamling. Organi-

sasjonen krever at British American Tobacco trekker

investeringene sine og bryter samarbeidet med den bur-

mesiske militærjuntaen. Bakgrunnen er en rapport fra

International Labour Organisation (ILO) som dokumenterer

økt bruk av tvangsarbeid i Burma. British American Tobacco

forsvarer selskapets investeringer

med å si at økte inntekter leg-

ger grunnlaget for en bedret

menneskerettighetssituasjon

på sikt. Dette avvises blankt av

burmesiske flyktninger i

Thailand. De hevder at alle

landets inntekter i større eller

mindre grad går rett i juntaens

lommer, noe som styrker de

militæres grep om makten.

JAH

India
Vil innføre Tobin-skatt
Den indiske statsministeren, Atal Bihari Vajpayee, ønsker

å fremme kampanjen for den omdiskuterte ”Tobin-skatten”

på internasjonal kapitalflyt, ifølge nyhetsbyrået IPS. Stats-

ministeren kom med uttalelsene på et møte i ”Gruppen av

uavhengige stater” i Kuala Lumpur i februar, og vil sette

gruppen i spissen for en reformering av hele den interna-

sjonale finansielle arkitekturen. Vajpayee peker på at en

skatt på en kvart prosent av alle valutatransaksjoner vil

generere 300 milliarder dollar årlig. 

– Hvis dette kunne utgjort et fond for å bekjempe fattigdom,

ville vi tatt et dramatisk skritt fremover i arbeidet med å

løse problemene i utviklingslandene, sa statsministeren. 

Vegard Hole, leder i Attac Norge, mener Tobin-skatten er

et reelt forslag til hvordan man kan møte utfordringene

ved den globaliserte økonomien.

– Dette har Attac skjønt, og dette skjønner myndighetene i

stadig flere land. For hvert nye land som går inn for skat-

ten, blir det mer realistisk at skatten kan bli innført. Det

at et stort og fattig land som India går inn for skatten,

styrker forslaget betraktelig når det skal opp til vurdering

i andre land, sier Hole.

JAH

Nicaragua
Abortdebatt
Historien til en ni år gammel jente fra Nicaragua har sjok-

kert hele Latin-Amerika. Mens niåringen og foreldrene

bodde i nabolandet Costa Rica ble den lille jenta voldtatt.

Noen uker senere viste det seg at hun var blitt gravid. I

følge Miami Herald er en abort blitt gjennomført, men det

har ikke skjedd uten protester. Den lille jenta, eller ”La

niña Rosa” som hun nå bli kalt, har skapt store overskrifter

og utløst en rekke debatter og til og med demonstrasjoner

i Nicaragua. Abort er forbudt i landet, men hvis det er fare

for morens liv, kan det utføres lovlig. Mange leger mente

at det var fare for Rosas liv, men abortmotstandere krevde

at fosteret skulle få sjansen til å bli født. La niña Rosa var

selv med å ta avgjørelsen. En 22 år gammel costaricaner er

fengslet for voldtekten. 

JET

Chile/Peru
Spritkrangel
Den populære brandyen Pisco er årsaken til en heftig

krangel mellom Chile og Peru. Begge landene hevder de

har rettighetene til brennevinets navn og mener de kan

bevise det. Peru har historien på sin side. Da den spanske

kongen forbød vin fra koloniene på 16. hundretallet, gikk

mye av overskuddet fra Perus drueproduksjon til å lage

brandy. En spesiell type ble fraktet til den peruanske havnen

Pisco, og drikken har båret dette navnet helt siden den

gang. Chile har imidlertid kvantiteten på sin side. Chilenerne

produserer, eksporterer og drikker det mangedobbelte av

peruanerne. I tillegg påpeker chilenerne at Chile og Peru

tross alt var deler av den samme spanske kolonien da

Piscoen ble oppfunnet. Det omsettes Pisco for flere titalls

millioner kroner hvert år.

JET 

Bolivia
Gatekamper
Bolivia opplevde i februar og mars de voldeligste opptøy-

ene på mange tiår. En skattereform gjorde at flere tusen

protesterte i gatene i La Paz. Politiet gikk ut i streik og del-

tok i demonstrasjonen. Militæret ble kalt inn og brukte til

slutt makt for å kontrollere massene, noe som førte til

kamper mellom politiet og militæret. 33 personer ble

drept. Skattereformen, som utløste protestene, var et ledd

i nedbetalingene til IMF. Etter opptøyene så president

Sanchez de Lozada seg nødt til å skifte ut store deler av

regjeringen, som hadde innført den nye inntektsskatten.

Reformene ble også stanset. Dette vil skape ytterlige pro-

blemer for Bolivia i forhold til IMF. President Lozada håper

at USA er villig til å hjelpe med nye lån ettersom Bolivia er

kjent som en av amerikanernes mest lojale samarbeid-

spartnerne i kampen mot narkotika.                             JET

Brasil/Argentina

Lula som president i
Argentina?

I april skal det være valg i Argentina. Så langt har ingen

kandidater fått et klart overtak, selv om Peronist-partiet

har et lite favoritt stempel. I følge en ny meningsmåling

hadde det hele vært mindre komplisert hvis den brasilian-

ske presidenten Lula hadde fått stille i valget. Hele 56 pro-

sent av argentinerne sier de ville ha stemt på Lula. Med det

resultatet hadde Lula vunnet valget uten at det ble nød-

vendig med flere runder. Det er nyhetstjenesten Ananova

som skriver dette. Ananova opplyser at argentinerne liker

Lula først og fremst på grunn av hans kamp mot fattigdom

og fordi han er ærlig. Ingen av de argentinske kandidatene

fikk mer enn 20 prosents oppslutning i meningsmålingen.

JET

Mayariket
Nytt mayaår
24. februar feiret mayaindianernes nyttår. I følge den før-

colombianske mayakalenderen er vi nå inne i år 5119.

Dette året står i de fire lysstrålenes tegn og skal bli bedre

enn året som gikk. Avisen Prensa Libra i Guatemala skriver

at det nye året ble feiret på tradisjonelt vis over hele lan-

det. Ved de mange ruinene var aktiviteten spesiell høy.

Seremoniens høydepunkt var antenningen av den hellige

røyk mens presten ba til himmelen og jordens hjerte om at

det skulle bli et godt år. Det er i dag stort sett bare i

Chiapas og Guatemala det bor mayaindianere som lever på

tradisjonelt vis. 

JET

Studentenes og 
akademikernes 
internasjonale hjelpefond

SAIH har i 40 år vært stu-
dentenes og akademiker-
nes egen solidaritets- og
bistandsorganisasjon.
Organisasjonen har lokal-
grupper på universiteter og
høgskoler over hele landet,
og har de fleste store stu-
dent- og akademiker orga-
nisasjoner som medlem-
mer. Under mottoet
«Utdanning for frigjøring»
støtter SAIH omlag 40 ulike
utdannings- og opplærings-
prosjekter i Sør-Afrika,
Zimbabwe, Nicaragua og
Bolivia. 

Som student- og akademi-
ker organisasjon er det
naturlig for SAIH å foku-
sere på utdanning. Et
utdannet folk er en av sam-
funnets vitale bærebjelker,
og er en avgjørende kataly-
sator for positiv samfunns-
utvikling. Utdanning er et
av de viktigste midlene til å
styrke demokrati og utvik-
ling, og til å frigjøre seg fra
låste økonomiske og sosia-
le forhold.

SAIH ønsker å fremme en
utvikling som angriper
årsakene til problemene,
og skal ikke bare være en
bistandsorganisasjon som
fokuserer på problemene i
sør. I en tid med en stadig
mer omfattende globalise-
ring av økonomi, politikk
og kultur, er opplysning og
debatt i nord en avgjø-
rende faktor i arbeidet for
en mer rettferdig verden. I
tillegg til den konkrete pro-
sjektstøtten i land i sør,
handler solidaritet om å
skape bevissthet om vår
egen rolle i verdenssam-
funnet og å nyansere det
ensidige bildet av «den tre-
dje verden».
Informasjonsarbeid i Norge
og nettverksarbeid med
andre frivillige organisasjo-
ner er derfor en viktig del
av SAIHs virksomhet.

For mer informasjon om

SAIH, se våre hjemmesider:

www.saih.no

SAIH, Osterhausgt. 27,
0183 Oslo. 
Tlf. 22 98 93 40. 

E-post: 
saih@saih.no

Kina

Ny statsminister vil tjene
folket
Kinas nye statsminister, Wen Jiabao, har i sine første

offentlige taler etter utnevnelsen lagt vekt på å framstille

seg som folkets tjener som er opptatt av skjebnen til de

mange arbeidløse og til de fattige på landsbygda. Wen har

tidligere vært partisekretær i Tibet, som er en av de fat-

tigste provinsene i gigantlandet. – Jeg er en helt vanlig

person som vet hvor vanskelig livet kan være for fattige,

uttalte Wen   til pressen.   60 år gamle Wen står sammen

med kommunistpartiet ovenfor en rekke gigantiske utfor-

dringer i åra som kommer. Arbeidsløsheten i byene er

rekordhøy og det har vært voldsomme demonstrasjoner

en rekke steder i landet, særlig i det såkalte rustbeltet i

nordøst i landet. I tillegg til en voksende ledighet i byene

må Wen også forsøke å gjøre noe med den økende fattig-

dommen på landsbygda. Den økonomiske veksten i Kina

de siste 20 årene har stort sett skjedde langs kysten. De

nærmere 700 millioner bøndene i landet har ikke tatt del i

velstandsøkningen på samme måte som folk som bor i

byene langs kysten og misnøyen er stor. Wen kom ikke

med noen kommentarer som kunne tyde på en oppmyking

av det politiske systemet. Snarere tvert i mot. – Nå vi

snakker om politiske reformer, da snakker vi om reformer

for Partiet, understreket Wen. 

TAB

Sri Lanka
Tamiltigrene søker hjelp 
hos ANC
Etter nærmere tjue år med borgerkrig på Sri Lanka ser det

ut til at fredsprosessen er godt i gang. De tamilske tigrene

(LTTE ) ber nå sørafrikanske ANC om råd. LTTE, som tidli-

gere ble regnet for å være en av verden mest effektive mili-

tære organisasjoner, forsøker å omstille seg fra å være en

kamporganisasjon til å bli en politisk bevegelse. Lederen

for Tamiltigrenes fredssekretariat, S. Puleedevan, sier til BBC

at LTTE har mye å lære av ANC. De ønsker å søke støtte,

hjelp og ekspertise fra ANC fordi Sør-Afrikas nåværende

regjeringsparti maktet overgangen fra kamporganisasjon

til politisk parti. 

JAH
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