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#allahar 
ettnamn

Bilden av svenskt 
bistånd i Afrika

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

 ”Jag heter  
Karioke Erik Kibe”



M
en spelar det nån roll då? Om vi publi
cerar namnet på människan vi har en 
bild på? Det är ju ändå för ett gott syfte: 
att fästa världens uppmärksamhet på 

nöden i utvecklingsländerna.

Jo, det gör ju det. När vi i vår del av världen, i 
tidningar, webbtexter eller broschyrer, publicerar 
bilder på människor utan att berätta vad de heter 
påverkar det alla läsare. Avståndet, som redan 
är stort, blir ännu större. Och vi vänjer oss vid att 
dessa människor bara är rekvisita till en text om 
fattigdom.

Detta vill vi belysa – och på sikt förändra. Svensk 
media brukar vara ganska bra på att diskutera 
perspektiv, etik och moral. Nu är det dags för ett 
samtal med global horisont och människovärdet i 
centrum.

Det handlar om respekt. Det handlar om FN:s barn
konvention som säger att alla barn har rätt till ett 
namn och en identitet.

Det handlar om perspektivet – att alla människor 
ska få bli sedda, vara subjekt och inte objekt.

Rekvisita till en 
text om fattigdom

Visst, ibland är det krångligt att få tag på namnet. 
Situationen och språket kan sätta hinder i vägen för 
reportageteamet. Och när bilden väl når Sverige är 
det nästan alltid för sent.

Men det funkar på svenska redaktioner. Att man 
skulle publicera ett porträtt på en person som befin
ner sig i Sverige, utan att skriva ut namnet, är näs
tan otänkbart. Här är respekten självklar. Om det är 
en eller ett par personer som syns tydligt på en bild 
får de namnet med. Har man inte namnet publicerar 
man inte bilden. 

Den respekten borde sträcka sig bortom Sveriges 
gränser. För alla har ett namn. Överallt i världen. 
Det är ett av de viktigaste bevisen för att vi är en
skilda individer. Att vi är människor.

Ola Richardsson, kommunikationschef We Effect
Stockholm, juni 2015

”Har man inte namnet publicerar man 
inte bilden. Den respekten borde 

sträcka sig bortom Sveriges gränser”
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För tredje året har Retriever och We Effect under-
sökt hur bistånd från Sverige till afrikanska länder 
söder om Sahara synliggörs i svenska tidningar. 
Fokus ligger på att analysera tidningsbilderna i 
rapporteringen.  
 
Underlaget till rapporten baseras på en medie
analys av 1 221 artiklar i tidningar och magasin. 
Från detta urval har 542 artiklar med bilder manu
ellt sorterats fram för analysdelen om namnpubli
ceringar. Bilderna har publicerats i anslutning till 
såväl nyhetsartiklar och reportage som ledare och 
insändare.  
 
I analysen undersöks bland annat hur ofta perso
ner får namn i tidningarna, vilken sorts bilder som 
används i artiklar om bistånd, vilka aktörer som 
uttalar sig om bistånd, och i vilka områden bistånd 
omnämns.

Tidsperioden för analysen är 1 januari till 31  
december 2014.

Om rapporten

Redaktör: Marcus Lundstedt/We Effect, marcus.lundstedt@weeffect.se, +46 (0) 70 107 43 17 

Medieanalytiker: Ioanna Lokebratt/Retriever, Ioanna.lokebratt@retriever.se, +46 (0) 76 000 10 30 

Formgivning: Christian Gård. Framsidesbild: Anders Hansson. Tryck: Botkyrka Offset AB 

ISBN: 9789197746762

Om We Effect: We Effect är en biståndsorganisa
tion som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt 
– för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp 
är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 24 länder i fyra 
världsdelar. 

Våra fokusområden är landsbygdsutveckling, bo
städer, jämställdhet och tillgång till mark. Bakom 
organisationen står ett sextiotal svenska företag och 
organisationer med rötter i den svenska kooperatio
nen. www.weeffect.se.

Om Retriever: Medieanalysföretaget Retriever är 
ledande i Norden inom mediebevakning, verktyg 
för redaktionell research, medieanalys och företags
information.

Retriever bevakar och analyserar information i soci
ala medier, webb, tidningar, magasin, radio och tv. 
Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska nyhets
byrån NTB.
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13 procent av alla privatpersoner från Afrika namn-
gavs i svenska tidningar under 2014. Det kan jäm-
föras med 18 procent under 2013, och 14 procent 
under 2012 och 2011. Bilder på svarta militärer, 
politiker och rebelledare utgör ett undantag, i den 
kategorin namngavs personerna i 97 procent av 
fallen under 2014.

BÄST PÅ KVINNOR
Bäst är tidningarna på att namnge kvinnor. Kvinnor 
från Afrika namnges nu i något högre utsträckning 
än tidigare, andelen har ökat från 21 procent 2013 
till 23 procent under 2014. Det var något fler artiklar 
i livsstilsmagasin nu jämfört med tidigare år.  
M agasin som Mama, Allas och MMagasin har i 
regel namn på alla kvinnor i olika biståndsprojekt  
de rapporterar om.  

SÄMST PÅ MÄN
Sämst är tidningarna på att namnge män. Bara sju 
av 100 män, ur kategorin privatpersoner, från Afrika 
får ett namn i tidningen. Under 2011–2013 var  
denna siffa 13 procent. 

ETT AV TIO BARN HAR ETT NAMN
Barn är fortfarande det vanligaste motivet på bild i 
rapporteringen. Men bara i tio procent av fallen får 
de ett namn i tidningen, vilket är samma siffra som 
året innan. 

VITA I EN KLASS FÖR SIG
93 procent av alla vita personer i rapporteringen 
från 2014 namnges, det är i paritet med statisti
ken från 2013.  Andelen män kontra kvinnor som 
namnges är även den ungefär densamma. Vita barn 
namnges dock i lägre utsträckning, 64 procent av 

HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Afrikanska män 
mest anonyma

barnen på bild i rapporteringen får sitt namn i tid
ningen. Under 2013 var motsvarande siffra 73. Det 
är framförallt artiklar med bilder av skolklasser som 
påverkar statistiken. 

KVÄLLSTIDNINGARNA I FRAMKANT
Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen namn
ger samtliga män och kvinnor från lokalbefolkning
en som förekommer på bilderna. Kvällstidningarna 
har vid ett flertal tillfällen under tidigare år använt 
genre bilder av offer för att illustrera bistånd men 
under 2014 lyser dessa anonyma genrebilder med 
sin frånvaro och samtliga personer på bilderna 
namnges. För morgontidningarna är bilden den 
omvända, här namnges endast sju procent av lokal
befolkningen. 93 procent blir anonyma.
Även när bredare sökningar görs, utanför under
laget som denna analys baseras på, förekommer 
namn på samtliga män och kvinnor som porträtteras 
på bild.

Även livsstils magasin är i regel bra på att namnge 
personer i sina publiceringar.

”Kvällstidningarna Aftonbladet och 
Expressen namnger samtliga män och 
kvinnor från lokalbefolkningen som 

förekommer på bilderna.”
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HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Norran 2014-03-18 Dala-Demokraten 2014-10-16

16 · nyheter

lokalt

NorraN · tiSDaG 18 MarS 2014

De små bidragen gör skillnad

Hemma igen i ett vårystert 
Skellefteå. Efter härliga 
dagar, konstant 30 grader, 
kärvänligt mottagande hos 
Rotaryfamiljer och många 
erfarenheter rikare.

– Inkomstklyftorna är 
stora i Sydafrika. Många 
är rika, andra mycket fatti-
ga, bor i fallfärdiga hus och 
har inte rinnande vatten. 
Att stötta familjerna känns 
väldigt viktigt, säger Mette 
Richardsson, en av de fyra.

Norran har tidigare be-
rättat om gruppens mål: 
att ge läsplattor till skolor 
i Sydafrika för att öka läs-
kunnigheten. Hittills har 
de fått ihop mer än 15 000 
kronor, men fortsättning 
följer, bland annat vid UF-
mässan i Umeå 27–28 mars.

Satsningen sker med 
hjälp av Rotary, barnböck-
er ska översättas och läggas 
över på läsplattor som do-
neras till skolor i Sydafrika.

Skellefteå kommun 
sponsrade gängets resa till 
Sydafrika. Vilket gruppen 
tyckte var fantastiskt.

– Vi fick tillfälle att träf-
fa medlemmar av Rotary-
familjen i Kapstaden och 
berätta om vårt projekt. Vi 
kände oss välkomna och 
vårt projekt är garanterat 
uppskattat, berättar Sofia 
Erinder.

Positiv attityd
Vad de gladdes mest över? 

Att alla barn var så posi-
tiva, så glada, trots att fat-
tigdom och svält är ett stän-
digt problem.

– Men det finns en här-
lig framtidstro, en vilja att 
förändra till det bättre. Och 
kan vi med vårt projekt bi-
dra till ökad kunskap i olika 
former är vi glada. Men vi 

behöver mer pengar, sam-
manfattar Linus Forssell.

När de tar examen på 
samhällsprogrammet/me-
dia till försommaren avslu-
tas projektet.

Och då hoppas de ha 
samlat ihop en avsevärd 
summa. 

Pengarna får de in via sin 
hemsida:  www.helpthe-
worldread.se

BO FUHRMAN 

TroTs faTTigdom
”det finns en  
härlig framtidstro, 
en vilja att förändra 
till det bättre.”
Linus Forssell.

TVÅ PoJKar, fEm År.
Bor i kåkstad, men genom rotarys försorg har de chans till 
gratis förskola. 

Kramas.
mette richardson och pojke, sex år, vid besöket i red Hill. 

KomPisar.
Nicklas Nilsson tillsammans 
med en femårig flicka.
Foto: Privat

SKELLEFTEÅ · Även små summor gör skill-
nad – och tacksamheten är enorm. Sju 
dagars besök i Kapstaden, Sydafrika, blev 
minnen för livet för fyra Skellefteungdo-
mar. Nu är de ännu mer motiverade och 
inspirerade.

HEmma igEN.
skelleftegänget: Linus forssell, sofia Erinder, mette  
richardsson och Nicklas Nilsson.  Foto: Bo FUHrMaN

Help the world  
read UF
■■ Mette Richardsson

Ålder: 18.
Bor: Ursviken.
Bäst med resan: Att få träffa 
de barn vi hjälpt och att få se 
att vi gjort skillnad.
framtidsmål: Att ha ett roligt 
jobb och i slutändan ge tillbaka 
till samhället.
■■ Linus Forssell

Ålder: 18.
Bor: Stämningsgården.
Bäst med resan: Att få träffa 
alla barn och se hur de bor. 
Underbart landskap!
framtidsmål: Skaffa mig en 
bra utbildning och bra jobb 
inom media. Bilda familj, resa 
runt lite.

■■ Sofia Erinder
Ålder: 18.
Bor: Ursviken.
Bäst med resan: Att få se 
hur stor skillnad man kan göra 
genom att engagera sig.
framtidsmål: Utbilda mig, 
skaffa familj och få en bra 
karriär. När jag blir rik ska jag 
engagera mig i välgörenhet.
■■ Nicklas Nilsson

Ålder: 18.
Bor: Skellefteå.
Bäst med resan: Svårt att 
välja en speciell upplevelse. 
Kanske främst att träffa barn/se 
byarna, det varma klimatet och 
oerhört vackra landskapet.
framtidsmål: Skaffa en bra 
utbildning som kan ge ett 
drömyrke.

FaKTa

torsdag 16 oktober 2014

o SKRIV!
Skriv till DD debatt. Men  
skriv kort, högst 3 500 nedslag. 
DD förbehåller sig rätten att 
korta och redigera.
Välkommen att mejla till: 
debatt@daladem.se

Skriv en insändare om stort
och smått. DD förbehåller sig 
rätten att korta och redigera.
Du får självklart vara anonym 
och skriva under signatur – men 
du måste uppge ditt namn när 
du skickar in insändaren till DD.
Direkt kritik av identifierbar 
person måste undertecknas 
med namn. Alla insändare mås-
te vara skriftliga. På sidan 2 
finns regler för publicering.
Välkommen att mejla tilll:  
insandare@daladem.se

o SKIcKa texteR VIa  
e-poSt  föR StöRRe chanS 
tIll publIceRIng

p Kontakt

Debatt
debatt@daladem.se

InSänDaRe
insandare@daladem.se

22 | Debatt/InsänDare

Idag, på Världshungerda-
gen, påminns vi om att det 
är långt kvar innan hungern 
är utrotad i världen. Trots 
att de flesta människor har 
fått det betydligt bättre, 
saknar fortfarande mer än 
800 miljoner tillräckligt 
med mat för att äta sig mät-
ta.

Enligt FN:s senaste hung-
errapport går utvecklingen 
åt rätt håll. Idag är ungefär 
var nionde människa un-
dernärd, förra året var det 
var åttonde.  

Samtidigt vet vi att bar-
nen är särskilt utsatta för 
undernäring. Enligt FN är 
var fjärde barn under fem 
år, 165 miljoner barn, un-
dernärt. Det innebär att av 
alla undernärda människor, 
är var femte ett mycket litet 
barn. 

Varje dag dör 18 000 barn, 
i hälften av fallen är under-
näring en starkt bidragande 
orsak.

Vi vet idag att undernä-
ring under en människas 
första 1000 dagar – från fos-
terutvecklingen och upp till 
två år – får allvarliga följder 
för resten av livet. Det allra 
viktigaste sättet att minska 
undernäring hos barn är att 
stärka mammornas och bar-
nens rättigheter. 

Det är sedan länge väl känt 
att ökad jämställdhet och en 
bättre ställning för kvinnor 
leder till minskad hunger. 
Särskilt viktig är kvinnors 
rätt att själva avgöra när de 
ska föda barn. Barn till 
mycket unga mödrar löper 
särskilt stor risk att drabbas 
av undernäring. Förutsätt-
ningarna för dessa unga 
mödrar att ge barnen nä-
ringsrik kost försämras 
dessutom av att de sällan 
får gå klart i skolan.

Svenska kyrkan motverkar 
mödra- och barnadödlighet 
genom att stödja lokala 
samarbetspartners arbete 
med så kallade mentor-

mammor i bland annat söd-
ra Afrika. Erfarna mammor 
anställs för att söka upp an-
dra mammor i behov av 
stöd. 

En mentormamma gör 
hembesök – väger och mä-
ter barn, utbildar om am-
ning, kost och hälsa. Hon 
uppmuntrar mammor att 
registrera sina barn och 
hjälper dem att få del av 
samhällets stöd. 

I mödravårdsprojekten i 
södra Afrika ser vi en klar 
skillnad mellan länder som 
inrättat barnbidrag och de 
som inte har det. I Sydafrika 
har fattiga mammor rätt till 
barnbidrag. I Swaziland 
saknas sådana bidrag helt, 
och det försämrar förutsätt-
ningarna avsevärt.

När den politiska viljan 
finns är det möjligt att mins-
ka hungern kraftigt, även 
när den ekonomiska tillväx-
ten inte är hög. Det visar er-
farenheter från framför allt 
Latinamerika, där en rad so-
ciala stöd har bidragit till 
kraftigt minskad hunger. 
Enligt FN har hungern i 
princip utrotats i Brasilien. 

Barnbidrag är ett fram-
gångsrikt sätt att minska 
fattigdom och sårbarhet 
bland barn. 

Detta är inte en nyhet för 
oss i Sverige – det generella 
barnbidraget har sedan 
1948 år varit en av de vikti-
gaste delarna i den svenska 
välfärdspolitiken.

Sverige deltar aktivt i det 
internationella samtalet om 

utveckling och för dialog 
med de länder vi ger bistånd 
till. 

Sverige bör uppmuntra till 
att stödja barn och mödrar 

genom direkta bidrag och 
genom att stärka kvinnors 
och barns rättigheter. Sveri-
ge bör också bidra med kun-
skap och pengar till att byg-
ga upp de system som krävs 

för att införa barnbidrag, 
och i vissa fall vara beredd 
att finansiera själva bidra-
gen. 

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan

Tack till Moderaternas HBT-
förbund. Tänk, äntligen kan 
detta skrivas, och uppriktigt 
menas också. 

Detta efter läsning av 
Fredrik Saweståhls insän-
dare den 26 september 
2014. 

Vadan detta, kanske nu 
undras. Du räknar upp flera 
frågor och projekt ni lägger 
fokus på, utmaningar att ar-

beta politiskt för och med 
inte bara politiska spörs-
mål, även kulturella och so-
ciala i idrottsrörelser, fören-
ingsliv, omsorg, omvårdnad 
och skolor med mera. 

HBT-certifiering inte bara i 
skolor och förskolor, också i 
andra samhälleliga sektorer 
behövs certifiering, till ex-
empel i bibliotek, socialför-
valtningar och allmännyt-

tan. Glöm inte friskolor och 
privatägda omsorgsboen-
den och vårdhem.  

Att det äntligen skrevs 
grundar sig på att senaste 
tjugofem åren, minst, har 
dessa spörsmål tagits upp 
av vänsterpartiet i vårt 
lands riksdag, landsting och 
kommuner till debatter. 

Vid i stort varenda omröst-

ning har M och C och KD 
röstat mot och sagt nej, 
senaste åren har också SD 
sagt nej. 

Därför mitt tack att ni nu 
ställer upp och engagerar 
er i viktiga och nödvändiga 
frågor för HBT-människor 
och människovärde. 

Hoppas ni också engage-
rar er för fristad i Sverige 
och för HBT-flyktingar.

Bosse Réen, 
medlem av Vänsterpartiet  

och Homosexuella Socialister

Tack Moderaternas HBT-förbund

DD 26 september.

 FOTO: TT

Fortfarande långt kvar i arbetet
att utrota hungern i världen

oVÄRLDSHUNGERDAGEN

Vården  
behöver fler 
invandrare
Var tredje läkare och var 
fjärde tandläkare är ut-
landsfödd. Även bland sjuk-
sköterskor, undersköter-
skor, biomedicinska analy-
tiker och andra yrkesgrup-
per inom vården är antalet 
utlandsfödda stort. 

Vården skulle inte klara sig 
utan våra invandrare. Varje 
vecka anländer nya männ-
iskor till Dalarna Många av 
dem har utbildning inom 
vården, men saknar språk-
kunskaper, och deras vård-
utbildning behöver också 
valideras, dvs. man ser vad 
som kan godkännas respek-
tive behöver kompletteras. 

I dag saknas ett tydligt sys-
tem för validering och 
språkutbildningarna är för 
få och för generella. Folk-
kampanjen för sjukvården 
vill att kommunen och 
landstinget i samverkan 
med Dalarnas högskola, 
Migrationsverket och Vård- 
och omsorgscollege ska va-
lidera nyanländas kunska-
per och utbildning, samt ge 
dem snabbare utbildning i 
svenska med fokus på vår-
dens terminologi. Vårdper-
sonalen ska behärska god 
svenska, det är viktigt för 
patienternas trygghet och 
för patientsäkerheten. Vi 
behöver få fler kunniga hän-
der i vården!

Ken Swedenborg (ffs)
Partiordförande 

”
Barnbidrag är ett  
framgångsrikt sätt 
att minska fattig-
dom och sårbarhet 
bland barn.

Män ur lokal-
befolkningen 
namnges sällan 
i svenska tid-
ningar

Vita namnges oftast
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VEM SYNS I AFRIKA?

Vita bistånds- 
arbetare vanligaste 

bilden
Sedan denna studie genomfördes för första gång-
en för tre år sedan har det skett en snabb ökning 
av bilder på vita biståndsarbete. Nu är det den 
vanligast förkommande bilden i rapporteringen. 
250 av de drygt 500 tidningsbilder som ligger till 
grund för denna analys sätter en eller flera vita 
biståndsarbetare i fokus. Under 2011 och 2012 var 
siffran 14 procent. 

Trots att en stor del av biståndsarbetet i afrikanska 
länder utförs av lokala organisationer förekommer 
afrikanska biståndsarbetare sällan eller aldrig på 
bild.

FRÄMST KVINNOR
Det är framförallt kvinnliga biståndsarbetare som 
porträtteras på bild, de förekommer på cirka 60 
procent av bilderna. Andelen bilder på manliga 
biståndsarbetare är lägre, cirka 40 procent.  Under 
2014 bryter Ebola ut i flera afrikanska länder och 
drygt 60 artiklar publiceras om svenska biståndsar
betare som hjälper till i de drabbade länderna. Det 
är framförallt bilder från Sverige där biståndsarbe
taren antingen gör sig redo att åka eller precis är 
hemkommen.

HÄLFTEN SÅ MÅNGA OFFER
Offerbilder i rapporteringen minskar. Från att ha 
dominerat rapporteringen, 30 procent av alla bilder 
under 20112012, står offerbilder nu för 15 procent 
av alla bilder. Trots halveringen är offerbilder näst 
mest vanliga efter vita biståndsarbetare. Det är i 

synnerhet barn som porträtteras i kategorin offerbil
der. Det handlar främst om bilder på svältande och 
gråtande barn som används i rapporteringar från 
krissituationer som hungersnöden i Sydsudan.

FÄRRE PERSONER PORTRÄTTERAS SOM AKTIVA
Sju procent av samtliga bilder som ligger till grund 
för analysen illustrerar privatpersoner från Afrika 
som verksamma och aktiva. Det ska jämföras med 
att framställas som ett offer för till exempel en 
katastrof. Mellan 2011 och 2012 steg andelen aktiva 
bilder från tio till 20 procent, men sedan 2013 har 
denna andel minskat. Aktiva personer förekommer 
främst i större reportage. I synnerhet är det kvinnor 
och barn som leker eller går i skolan som porträtte
ras på de aktiva bilderna. 

”Trots att en stor del av bistånds
arbetet i afrikanska länder utförs av 
lokala organisationer förekommer 
afrikanska biståndsarbetare sällan 

eller aldrig på bild.” 
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VEM SYNS I AFRIKA?

Diagrammet ovan illustrerar hur många artiklar som respektive agendasättare har 
uttalat sig i under de senaste fyra åren.

Västerbottens Kuriren 2014-07-21 Sydsvenskan, 2014-08-26

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

UMEÅ 
MÅNDAG 21 JULI 2014 11

HEMMA FRÅN KRIGET. Att se det döende barnet återhämta sig och börja leka igen. 
Den känslan motiverar Umeåläkaren Emma Westman att åka till krigets frontzoner 
och de värsta humanitära katastroferna. Nu är hon nyss hemkommen från Sydsudan. 

TIO FRÅGOR TILL EMMA WESTMAN SOM ARBETAT FÖR LÄKARE UTAN GRÄNSER I SYDSUDAN

1  Situationen i Sydsudan be-
skrivs, av flera organisatio-

ner, som en humanitär ka-
tastrof. Hur vill du beskriva 
situationen i landet?

– Vad som händer i Sydsudan 
är mycket allvarligt. Många pa-
tienter jag träffade i Lankien – 
samhället där jag arbetade – var 
undernärda och sköra. Bristen 
på rent vatten och hygien bidrar 
till spridning av infektionssjuk-
domar.  

2 Hur berörs Lankien av det 
inbördeskrig som skakat lan-

det sedan december i fjol?
– Samhället är isolerat och 

går endast att nå med flygplan. 
Fördelen är att det blivit en fre-
dad zon, samtidigt som andra 
team tvingats att evakuera an-
dra sjukhus i det närliggan-
de området. Det knepiga har  
varit att transporter av mate-
rial. 

3 Få hjälporganisationer har 
förmått upprätthålla sina  

insatser i Sydsudan. Varför? 
– Att föra dialog om vår neu-

tralitet är grunden till att Lä-
kare utan gränsers närvaro  
accepteras av de grupper som 
har vapen och makt. Skillnaden 
i Sydsudan är att sjukhusmiljön 
attackeras – trots internationel-
la lagar som förbjuder det. Lä-
kare utan gränser har rappor-
terat om patienter som skjutits 
i sina sängar och sjukhus som 
har förstörts. 

4 Du befann dig i Sydsudan 
under tre månader. Vad var 

din uppgift?
– Jag arbetade som medi-

cinsk ansvarig för parasitsjuk-
domen kala azar, en sjukdom 
som drabbar kroppens immun-
celler. Symtomen är feber, kraf-
tigt nedsatt immunförsvar och 
blodbrist.

5 Hur sprids kala azar och hur 
ser behandlingen ut?

 – Sjukdomen sprids genom 
bett av sandflugor och tar flera 
månader att utveckla. Patien-
terna kom ofta burna på bår på 
grund av sin svaghet. Behand-
lingen är lång: i minst sjutton 
dagar ges injektionsbehand-
lings som är effektiv, men inne-
bär stora toxiska risker.  

6 Hur kan kala azar komma att 
spridas framöver?

– Den tenderar att komma  
i epidemier, men epidemiologin 
är fortfarande rätt oklar. Allt 
sedan utbrottet i höstas har det 
fortsatt att strömma in patien-
ter. En förklaring kan vara att 
människor tvingas fly sina hem 
och sova utomhus – det ökar  
risken att bli biten. 

7 Hur kändes det för dig att  
arbeta i Sydsudan? 

– Jag jobbade hårdare än vad 
jag någonsin kunnat föreställa 
mig. Det är stressigt att ha an-
svar för så många patienter, att 
hålla koll på om patienter för-
sämrats. Det uppstår en känsla 
av att vara otillräcklig.  

8 Hur såg din arbetsdag ut?
– Vi inledde vid sjutiden 

på morgonen rapportering om 
de svårast sjuka. Därefter gick 
vi rond och bedömde våra, nära 
200, patienter som var inlagda. 
Dagen fortsatte med analyser av 
provsvar och insatser för de svå-
rast sjuka. Jag kom ofta i säng 
vid tiotiden på kvällen. Var 
tredje natt arbetade jag jour.  

9 Vad är det som motiverar 
dig att göra det här? 

– Jag drivs av att hjälpa de här 
människorna. Att se det döende 
barnet återvända till att le och 
leka är så otroligt givande och 

meningsfullt. Det känns bra att 
försöka hjälpa till i världen på 
det sätt jag kan. 

10 Kommer du – som tidiga-
re också arbetat i Jemen – 

att fortsätta dina insatser?
– Absolut, det är tanken. Nu 

stannar jag i Umeå under en pe-
riod. Jag måste hinna leva lite 
och ska dessutom slutföra min 
specialistutbildning i allmän-
medicin.

HUGO LINDKVIST
hugo.lindkvist@vk.se

– Jag arbetade hårdare än vad jag 
någonsin kunnat föreställa mig, sä-
ger Emma Westman som under tre 
månader arbetat med sjukdomen 
kala azar i Sydsudan.   FOTO: PRIVAT

”De har hittat patienter 
som skjutits i sina sängar”

Emma Westman
Ålder: 34
Bor: Yttre Åkulla, fem mil norr om 
Umeå.
Familj: Gift, hund och katt.
Arbete: Läkare vid Mariehems 
hälsocentral.
Aktuell: Har från mars till juni ar-
betat som läkare för Läkare utan 
gränser i Sydsudan. Under novem-
ber till februari arbetade hon för 
samma organisation i Jemen.

Sedan december i fjol pågår ett 
inbördeskrig i Sydsudan. Sam-
tidigt hotas befolkningen av en 
svältkatastrof och epidemier. FN 
rapporterar att fyra miljoner män-
niskor behöver hjälp med mat och 
50 000 barn under fem år riske-
rar att dö i år om de inte får be-
handling för akut undernäring. 

■■ Läkare på  
Mariehem i Umeå
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SYDSUDAN

■ Barnen dör innan de hinner ta sina 
första steg. Föräldrar tvingas till fruk
tansvärda val.

Sydsudan är på väg mot en svält
katastrof och som så ofta är det de allra 
yngsta som drabbas hårdast.

Åttaåriga Bols leende har 
återvänt. När sjukvårds-
personalen först träffade 
honom i ett flyktingläger 
i FN:s regi i Bentiu i nor-
ra Sydsudan var han kraf-
tigt undernärd och hade 
drabbats av tuberkulos, 
den sjukdom som tog hans 
mammas liv.

Vanligen har barn i Bols 
situation små chanser att 
överleva, men tack vare 
snabba insatser kunde han 
räddas.

– Den här lille killen är 
på bättringsvägen nu, han 
kom till oss i tid, säger den 
nyazeeländska sjukskö-
terskan Vanessa Cramond 
som arbetar för Läkare 
utan gränser, på telefon.

Vanessa Cramond var ny-
ligen i flyktinglägret i Ben-
tiu, ett av de områden som 
drabbats hårdast av det 
inbördeskrig som bröt ut 
i december i fjol. Samtidigt 
står landet på randen till 
en svältkatastrof. Nästan 
en miljon barn under fem 
år hotas av akut undernä-
ring, enligt FN:s mat- och 
livsmedelsprogram (WFP) 
och FN:s barnfond Unicef.

Bol lider fortfarande  av svi-
terna av sina sjukdomar, 
men Vanessa Cramond be-
rättar att han gör framsteg 
varje dag – och att han nu 
ler igen. För honom finns 
det hopp, till skillnad från 
många andra.

– Många av dem kom 

fram för sent. Vissa dog 
bara en timme efter att de 
anlänt. Små barn är särskilt 
utsatta och många av dem 
drabbas av diarré vilket 
snabbt förvärrar deras till-
stånd. För dem som överle-
ver innebär undernäringen 
att deras tillväxt hämmas 
och alla viktiga milstolpar, 
som att ta sina första steg, 
försenas.

En normalviktig  tvååring 
bör väga omkring 14 kilo 
men barnen i den åldern 
som Cramond och hen-
nes kollegor har tagit emot 
i flyktinglägret väger oftast 
bara hälften av det.

Även för en erfaren och 
rutinerad sjuksköterska 
som Cramond stockar sig 
rösten och vid ett tillfälle 
måste hon samla sig innan 
hon kan fortsätta:

– Vi träffar hela tiden 
människor som är precis 
som du och jag, mammor, 
föräldrar och makar som 
önskar sig precis samma 
saker för sig själva och sina 

Svältkatastrof hotar efter 
inbördeskrig i Sydsudan

På läkare utan gränsers sjukhus i Bentiu i Sydsudan vårdas svårt undernärda barn.

barn. Bara för att de befin-
ner sig i den situation som 
de gör betyder inte att de 
slutar önska sig detta. De 
drömmer om att få börja 
leva ett normalt liv igen.

Föräldrarna tvingas 
många gånger till fruktans-
värda beslut. En ensamstå-
ende mor måste kanske 
välja mellan att ta med sig 
sitt sjuka barn och uppsöka 
vård eller stanna kvar för 
att kunna ta hand om sina 
andra barn.

–  Jag brukar tala om de 
outhärdliga valen. Just nu 
finns för människorna här 
inga goda val. Det finns 
bara svåra val, tunga val 
och... outhärdliga val, sä-
ger Vanessa Cramond.

Regnperioden har dess-
utom gjort situationen än 
svårare. I Bentius FN-läger, 
ett muromgärdat fält be-
stående av träskmark, gräs 
och lera, samsas 40 000 
flyktingar på en yta på om-
kring 1,5 kvadratkilometer.

– Människor tvingas leva 

tätt inpå varandra, i leran, 
medan regnet öser ner. De 
försöker bara överleva, sä-
ger Cramond.

Den pågående maktkam-
pen mellan presidenten 
Salva Kiir och hans rival 
Riek Machar ser dessutom 
inte ut att mattas av, trots 
påtryckningar från omvärl-
den.

Tusentals människor har 
dött i samband med inbör-
deskriget och närmare 1,5 
miljoner människor är på 
flykt undan striderna.

Sydsudan blev självstän-
digt den 9 juli 2011, efter 
att norra och södra Sudan 
utkämpat Afrikas längsta 
inbördeskrig 1983 till 2005.

2013 sparkade Sydsudans 
president Salva Kiir sin vi-
cepresident Riek Machar, 
som startade ett uppror. 
I december var ett inbör-
deskrig mellan regeringen 
och rebellerna ett faktum. 
Striderna väckte också et-
niskt våld. TT

HELENA NORDENBERG

Sydsudan nära svält-
katastrof
■ Matsituationen i landet är 
”den värsta i världen”, enligt 
FN.
■ Runt en tredjedel av landets 
befolkning, nästan 4 miljoner 
människor, kan i dag inte äta sig 
mätta.
■ 235 000 människor lider av 
akut undernäring.
■ Nästan en miljon barn under 
fem år hotas av akut undernä-
ring.
■ Tusentals människor har dött 
i samband med inbördeskriget 
och runt 1,5 miljoner människor 
är på flykt undan striderna. 
Källa: FN:s samordningsorgan 
Ocha (TT)

FAKTA

FO
TO

: M
ATTH

EW
 A

BBO
TT

Samtliga bilder 2011–2014

2011 2012 2013 2014

Bistånds 
arbetare

0

50

100

150

200

250

300

Offerbild Övrig bild Politiker Bistånds 
tagare

Vardagsliv Insaml.org. Bistånds 
resultat

Enskilda 
insaml.proj.

Sjukhuspers. 
ebola



- 8 -

Under 2014 publicerades 1 221 artiklar om svens-
ka bistånds- och hjälpinsatser i Afrika, söder om 
Sahara. Det är en ökning med 28 procent från åren 
innan och en ökning med 75 procent från 2011 då 
denna analys genomfördes för första gången.  

FLER MEN FÅ RESULTAT
Det sker en positiv ökning i artiklarna om bistånds
resultat under åren. Anledningen till denna ökning 
är att fler biståndsorganisationer själva aktivt går 
ut med de resultat och förbättringar deras insatser 
bidragit till. Bland de drygt 500 artiklar som public
eras med bilder av bistånd under 2014 förekommer 
resultat av bistånds och hjälpinsatser på tio bilder. 
Denna siffra motsvarar två procent av alla bilder och 
är densamma som för åren 2012 och 2013. 

MEST NYHETER OCH MINDRE TYCKANDE
Majoriteten av publiciteten om bistånd består av 
nyhetsrapportering, under 20112014 är i genom
snitt 19 procent av alla artiklar nyhetsartiklar. Sett till 
antalet ord som används har dock nyhetsartiklarna 
blivit kortare för varje år. Under 2012 stod åsiktsma
terial, främst i form av ledare och debattartiklar, för 
hela 27 procent av biståndspubliciteten. För 2014 är 
motsvarande siffra 15 procent. 

VAD OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Ökad rapportering 
men utan resultat

POLITIKEN ALLT VIKTIGARE
Intresset för biståndspolitik har ökat varje år se
dan 2011, i synnerhet under 2014 sker en markant 
ökning. Det är främst biståndet till Uganda som 
påverkar statistiken. Av de nära 400 artiklarna som 
berör biståndspolitik handlar drygt 70 procent av 
Ugandabiståndet, som från och med mars hålls inne 
på grund av landets nya antihomolag. 

BISTÅND PÅ HEMMAPLAN
Tidningarna fortsätter skriva många artiklar om 
biståndsarbetare och andelen stiger något under 
2014. I likhet med tidigare år är det främst den 
svenska biståndsarbetaren i Sverige som berättar 
om sin bakgrund och väldigt kort om sina upplevel
ser i det besökta landet. 

”Intresset för biståndspolitik har ökat 
varje år sedan 2011, i synnerhet  

under 2014 sker en markant ökning.” 
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Åsikter

Vill du kontakta oss?
Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
Viveka Hedbjörk 
Hallandsposten är en del av Stampen 
Local Media AB, vd: Lena Larsson
Halmstad: 035-14 75 00
Strandgatan 1,  301 81 Halmstad.
Redaktionen: tel. 010–471 51 50. 
Nattredaktionen:  
tel. 010–471 51 51 
Webbredaktionen:  
tel. 010-471 50 18 

Laholm: tel. 010–471 50 55.  
Östertullsgatan 12, 312 30 Laholm.  
Hylte: tel. 010–471 50 50.  
Storgatan 20, Box 23,  
314 21 Hyltebruk.

Vill du annonsera?
Annonsavdelningen är öppen  
vard. kl. 08–17.  
Företagsannonser:   
Halmstad: tel. 010–471  51 02,  
telefax: 035-10 97 42.

Laholm: tel.  010–471 50 50.  
Hylte: tel.  010–471 50 70. 
E-post: annonser@hallandsposten.se. 
Privatannonser:  
tel. 010-471 51 01, vard. kl. 08–15. 

Vill du prenumerera?
Prenumerationer: tel. 010-471 51 01  
kl. 08 –16. 
Kundtjänst i Halmstad har öppet för 
besök kl. 08 –15.   

E-post:  prenumeration@hallands-
posten.se
Prenumerationspriser:  
Gäller från och med 2014-10-01
6-dagar + digitalt 225 kr/mån
12 mån   2 620 kr
2 dagar + digitalt 170 kr/mån
Digitalt paket 120 kr/mån
Månadspriserna är inklusive 6 procent 
moms och gäller vid webbeställning 
eller autogiro. Eventuella fakturerings- 
och påminnelseavgifter tillkommer. 

Upplaga och tryck
TS-kontrollerad upplaga: 29 000 ex
Tryckt på V-TAB:s tryckeri i Halmstad.

Digital lagring
För insänt icke beställt material ansva-
ras ej. Allt material i HP lagras digitalt 
och publiceras och tillhandahålls i digi-
tala medier liksom i en arkivdatabas. 
Den som sänder material till HP anses 
medge sådan digital lagring och publice-
ring samt sådant tillhandahållande. 

Ingen HP i lådan?
Vid förseningar eller utebliven tidning 
– ring något av följande nummer:  
Halmstad tätort: tel. 035–16 07 50, 
mån-fre kl. 07–12, lör kl. 07–11. 
Laholm tätort: tel. 035–16 07 50, 
mån-lör, kl. 07–11. 
Hylte tätort: tel. 035-16 07 50, 
vard. kl. 07–08.45, lör. kl. 07–11. 
Utanför tätorter: tel. 035-16 07 50 
mån-fre kl. 07–08.45, lör kl. 07-11 
E-post: reklamation@vtd.se.

 
Tipsa oss! SMS/MMS: HP tips <text> till 720 99 eller mejla till tipsahp@hallandsposten.se

lördag 27 december 2014

Det finns anledning att nyansera 
bilden av hur svenska staten 
hanterar svenska skattemedel för 
bistånd.

HP Ledare 27/12. En över-
väldigande majoritet av 
svenskarna är stolta över 
det svenska biståndet, visar   
biståndsorganet Sidas årli-
ga undersökning. 66 pro-
cent av de tillfrågade vill 
behålla bidragen som 2013 
uppgick till 38,3 miljarder 
om året, eller utöka det. I 
jämförelse var försvarsbud-
geten inkluderat samhäl-
lets krisberedskap 2013 på 
46,2 miljarder. Inte sedan 
1980-talet har svenskarnas 
välvilja varit så hög. Endast 
16 procent vill minska 
biståndsnivåerna.

Anledningarna till den 
höga siffran är flera. Dels 
är det för många svenskar 
uppenbart att behovet i 
omvärlden är stort, dels är 
svenskarnas uppfattning 
om den svenska ekonomin 
i grunden positiv. Det är ett 
markant avståndstagande 
från socialdemokraternas 
valparoll om att ”någonting 
har gått sönder”. Hade den 
verklighetsuppfattningen 
varit sann så hade svensk-
arna troligen inte ansett att 
riket har råd med att dela 
med sig av vårt odiskutabla 
överflöd. Svenskarnas väl-
vilja baserar sig dock även 
på en delvis felaktig upp-
fattning: sakernas tillstånd 
är inte fullt så eländiga som 
svenskarna överlag tror. 
Sida ger ett tydligt exem-
pel: de tillfrågade tror att 
läskunnigheten i Tanzania 

är mindre än 50 procent 
i gruppen 15-24. I själva 
verket kan 80 procent i 
nämnda åldersgrupp läsa 
och skriva.

Inte minst inom vän-
stern finns det en förkärlek 
för att utmåla tillståndet 
för världen bortom rikets 
gränser som på gränsen till 
total undergång. En aning 
mer nyanserad bild baserad 
på fakta gynnar samtliga 
inblandade.

I samma undersökning 
uppger en ökande andel att 
de har förtroende för den 
svenska statens hantering 
av biståndsmedlen på ett 
effektivt vis. På Sidas hem-
sida konstaterar man eufo-
riskt att ”Aldrig tidigare har 
så höga betyg delats ut till 
FN, Sida och EU, och även 
för ideella organisationer är 
det snudd på rekord.”

Det är en uppfattning 
som kraftigt bör ifrågasät-
tas. I själva verket är stora 
delar av svenska statens 
hantering av bistånds-
medel tillnärmelsevis 
skandalöst usel. Även om 
Sida hanterar merparten av 

bistånden, hanteras en inte 
så liten del på 12 miljarder 
i bilateralt bistånd av Utri-
kesdepartementet. Bland 
mottagarna återfinns bland 
annat FN-organet UNHCR, 
Världsbanken och Afri-
kanska utvecklingsbanken.

Så sent som i november 
riktade Riksrevisionen för-

ödande kritik mot hur UD 
hanterar svenskt bistånd. 
Eller, för att vara precis, hur 
det inte hanteras. Kritiken 
är omfattande, och rekom-
mendationen är att UD helt 
ska fråntas hanteringen.

Svenskarna hade kanske 
haft en bättre bild över hur 
biståndet hanteras om Sida 

varit lite mer ärliga i sin 
rapportering och inklude-
rat även Riksrevisionens 
kritik i sina frågor till all-
mänheten.

Tf politisk redaktör: Csaba Bene Perlenberg, tel: 010-471 51 29    
E-post: ledare@hallandsposten.se  Telefax: 035-10 97 42  
Ledarredaktionen företräder inget politiskt parti  
men har en oberoende liberal grundsyn.

Fredrik Nejman: 
”Årets flopp är 
TV4:s nedlägg-
ning av lokal-TV.”
Tidningen Scoops redaktör delar ut 
ris och ros i tidningen Journalisten. 

Carl Bildt (M): 
”Han får leva med sin 
bitterhet alldeles själv.”
Förre utrikesministern i Dagens Nyheter 
kommenterar samma tidnings intervju med 
ambassadören Lars Danielsson som riktar 
kritik mot Bildts behandling av honom efter 
tsunamikatastrofen.

Firar man jul  
i Göteborg?
Andreas Ericson, VD för 
magasinet Neo, twittrar. Vi 
ser fram emot ett rafflande 
undersökande reportage  
i frågan i kommande num-
mer av tidningen.

För en ideologiskt rättro-
gen nordkoreansk politiker 
är det nämligen en helt 
främmande tanke att stat 
och samhälle kan vara 
skilda enheter. Där finns 
ingen sådan gräns. Att poli-
tiker i demokratiska länder 
hänvisar till principer, 
grundlagar och självstän-
diga företag spelar ingen 
roll.
Den nordkoreanska 
regimen ser det som en 
aktiv handling varje gång 
demokratiska stater som 
USA och Sydkorea väljer 
att inte tysta aktörer som 
förolämpar Nordkorea. 
Individer har ingen 
betydelse – allt som sker 
i samhället är statens 
ansvar.
Benjamin Katzeff  
Silberstein  
i Svenska Dabladet (ob m)

Vill Löfven kan han fort-
sätta regera utan extraval, 
om än med en borgerlig 
budget. Vindarna kan 
vända och politiska minnet 
är kort. Och möjligheten 
att utlysa extraval senare 
finns ju kvar.
Robert Sundberg 
i Dala-Demokraten (ob S)

KlippBiståndssystemet måste reformeras

Allmänhetens bild av 
svenskt bistånd är fel

NYaNSerING. Biståndspolitiken är en viktig del av den svenska självbilden. Den bör nyanseras. 
 Bild: John McConnico/TT

 ’’ I själva verket 
är svenska 

statens hantering 
av biståndsmedlen 
tillnärmelsevis 
skandalöst usel. 

Håller du med? Tyck till på 
hallandsposten.se

DET HÄR TROR VI
Mätning gjord av Novus/Gapminder 2014 i en

riksrepresentativ panel med ett slumpmässigt urval.

SÅ HÄR SER DET UT
I Sverige har målet om att ge 
en procent av BNP i utveck-
lingsbistånd förmedlats av 
politiker och medier i många 
decennier, och det verkar ha 
förankrats väl hos svenskarna. 
Som gra�ken intill visar tror 
över hälften att biståndet 
motsvarar en eller två procent 
av BNP. När Gapminder och 
Novus ställde frågan om 
biståndets storlek till folk i 
USA visade sig kunskaperna 
vara betydligt sämre: de esta 
amerikaner tror att andelen av 
skattepengarna som går till 
utvecklingsbistånd är tiotals 
gånger större än den verkligen 
är (rätt svar är 0,6 procent av 
statens utgifter eller 0,2 
procent av BNP).

Ändå har det amerikanska 
biståndet stor praktisk 
betydelse. De nordiska 
länderna får ofta beröm i 
biståndskretsar för sitt 
omfattande bistånd till fattiga 
länder. Men storleken på 
givarländerna spelar en 
avgörande roll. Allra mest 
bistånd i pengar räknat ger 
USA, följt av Storbritannien 
och Tyskland. Sverige ligger på 
sjätte plats.

En annan intressant jämförelse 
är den mellan �lantropiska 
miljardärer och enskilda 
länder. Den kanske mest 
kända är Bill Gates. Biståndet 
från Gates stiftelse motsvarar 
ungefär 60 procent av Sveriges 
bistånd eller hela biståndet 
från Schweiz eller Danmark.

Det sammanlagda utvecklings-
biståndet från västländer 
minskade era år i rad efter 
�nanskrisen. Från 2013 har det 
skett en liten återhämtning.

Om du tänker på de totala sjukvårdskostnaderna i Afrika söder om Sahara, hur stor 
procentandel tror du betalas med biståndspengar från andra, rikare länder?

0–10% av sjuk-
vårdskostnaden

11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100%

11% 7% 10% 7% 9% 11% 7% 5% 91–100%20%

SEYCHELLERNA
521 8%

GAMBIA
26 49%

MALI

42 31%

BURKINA FASO
38 31%

NIGERIA

139 5%

KAMERUN
59 9%

CENTRAL-
AFRIKANSKA
REPUBLIKEN
18 29%

EKVATORIAL-
GUINEA
1 138 1%

GABON
397 
1%

REPUBLIKEN
KONGO
100 8%

DEM.REP.
KONGO
15 50%

GHANA
83 11%

TOGO
41 
18%

BENIN
33 32%

ELFENBENS-
KUSTEN
88 9%

GUINEA
32 10%

SENEGAL
51 19%

GUINEA
BISSAU
30
34%

SIERRA
LEONE
96
13% LIBERIA

578
35%

NIGER
25 20%

TCHAD
25 15%

SUDAN
115 2%

ETIOPIEN
18 50%

KENYA
45 42%

UGANDA
44 29%

BURUNDI
20 46%

RWANDA
66 47%

TANZANIA
41 38%

MOÇAMBIQUE
37 56%

MALAWI
25 54%

ANGOLA
190 2%

NAMIBIA
473 8%

BOTSWANA
384 16%

ZIMBABWE
(Uppgifter
saknas)

SYDAFRIKA
645 2%

LESOTHO
138 30%

SWAZILAND
259 22%

ZAMBIA
96 32%

SOMALIA

DJIBOUTI
129 13%

SYDSUDAN
27 30%

MADAGASKAR
18 21%

KOMORERNA
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AFRIKA SÖDEROM SAHARA

Snitt

1%: Lägst andel har Ekvatorialguinea och Gabon

Källa: WHO

Andel av hälso- och sjukvårdskostnaden
som betalas med bistånd

Kostnad för hälso- 
och sjukvård per

person i dollar

25%

Det är de fattigaste länderna som är mest 
beroende av bistånd för sin hälso- och 
sjukvård. Den faktiska 
sjukvårdskostnaden skiljer 
stort mellan länderna
i Afrika söder om 
Sahara.

Andel av sjukvårdskostnaden
som betalas med bistånd i Afrika 
söder om Sahara

(Uppgifter saknas)

56%: Högst andel har Moçambique

Världens största fakta. Rosling föRklaRaR

Hans Rosling:
”De fattigaste länderna har bara  
en procent av den vård vi har i Sverige, 
och biståndet betalar endast en fjärdedel 
av denna ynka procent.”
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○○Även om den ekonomiska 
tillväxten kommit i gång också i 
Afrika söder om Sahara betyder 
utvecklingsbistånd fortfarande 
väldigt mycket för de allra fat-
tigaste länderna. I länder som 
Kongo och Burundi utgör det 
uppemot en tredjedel av BNP. 
Runt 20 procent av allt bistånd 
från de rika länderna går till 
utbildning, hälso- och sjukvård.

I Afrika söder om Sahara – 
där huvuddelen av världens 
fattigaste länder ligger – 
 betalas i genomsnitt en fjärde-
del av hälso- och sjukvårds-
utgifterna med biståndspengar. 
Resten finansieras av folket 
och staten. Men skillnaderna 
 mellan länderna är stora. I 
mycket fattiga Malawi och 
 Moçambique är bistånds-
andelen över hälften, men i 
oljeländerna Angola och Sudan 
står bistånd för bara 2 procent 
av sjukvårdskostnaderna.

Vi talar om helt andra 
summor än de vi i länder som 
Sverige är vana vid. I de rikaste 
länderna används ungefär 
hundra gånger mer pengar 
per person och år för all hälso- 
och sjukvård än i de fattigaste 
länderna.

En annan stor skillnad är hur 
mycket de sjuka och deras fa-
miljer måste betala själva. I de 
rikaste länderna sker finansie-
ringen främst via skattsedeln 
eller försäkringar och bara en 
liten andel av kostnaderna tas 
ur egen ficka. I de fattigaste 
länderna är andelen runt 50 
procent, sjukdom blir ofta för-
ödande för familjeekonomier.

De flesta människor lever 
dock i medelinkomstländer, 
där det finns en bassjukvård 
för alla. I exempelvis Thailand 
är sjukvårdskostnaderna per 
person tio gånger högre än i 
Etiopien.
anders.bolling@dn.se 

johan.andersson@dn.se

bistånd ger afrika vård
Bistånd ännu  
viktigt för  
hälso- och sjuk-
vård i Afrika.
Text Anders Bolling  
Grafik Johan Andersson

lörDag 3 maJ 20144

Nyckeltal de senaste fyra åren

År 2011 2012 2013 2014

Antal artiklar 699 679 955 1221

Antal artiklar med bild 441 380 484 607

Sammanlagt antal läsare 113 miljoner 100 miljoner 105 miljoner 131 miljoner

Vanligaste typen av bild Offerbild Offerbild Biståndsarbetare Biståndsarbetare

Största agendasättare Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Mest omskrivna land Somalia (214 art) Uganda (80 art) DR Kongo (121 art) Uganda (286 art)



- 10 -

Biståndsarbetare och biståndsorganisationer fort-
sätter vara de aktörer som uttalar sig mest i artik-
larna om bistånd. Fördelningen är dock mer jämn 
under 2014 jämfört med tidigare år. Det beror 
främst på att personporträtten av biståndsarbetar-
na ökar i lokaltidningarna. 

Från att biståndsarbetare uttalade sig i fem procent 
av artiklarna 2011 står de nu för 26 procent, det vill 
säga i drygt var fjärde tidningsartikel. 

Politiker är mer medialt aktiva i biståndsfrågan nu 

jämfört med de tre förevarande åren. Under 2012 
och 2013 uttalade sig en politiker i färre än var tion
de artikel, medan de under 2014 ökar sin närvaro 
i biståndsfrågan i media och uttalar sig i var fjärde 
artikel. Det beror till stor del på att biståndsminister 
Hillevi Engström förekom i ett stort antal artiklar om 
det indragna biståndet till Uganda. 

Personer från Afrika får knappt komma till tals alls i 
medierapporteringen om bistånd. Deras uttalanden 
står för en halv procent av alla uttalanden. 

VEM SNACKAR?

Biståndsarbetarna 
sätter agendan

Insaml. och 
biståndsorg.

0

50

100

150

200

250

300

Bistånds 
arbetare

Sida Politiker Ledar
skribent och 

krönikör

Övriga Privat 
personer

FN Lokal 
befolkning

Företag Militär Bistånds
ministern

2011 2012 2013 2014

Diagrammet ovan illustrerar hur många artiklar som respektive agendasättare har 
uttalat sig i under de senaste fyra åren.

Samtliga agendasättare 2011–2014
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VEM SNACKAR?

Antal artiklar för  
respektive agendasättare

Biståndsarbetare Insaml.- och biståndsorg. Ledarskribent och krönikörPolitikerÖvriga

Dagbladet Sundsvall 2014-10-16

14 Insändare & debatt Dagbladet torsdag 16 oktober 2014

Välkommen 
med din  
insändare
Vi ser helst att du mejlar 
din insändare/debatt- 
artikel till oss.

Vi vill alltid ha ditt 
namn, adress och/ eller 
telefonnummer till  
redaktionen men själv-
klart kan du vara anonym 
i tidningen. 

Men kom i håg att den 
som undertecknar med 
namn har större trovär-
dighet.

Tänk på att en kortare 
skriven insändare lättare 
får plats i tidningen.

Personligt skrivna  
insändare undertecknade  
av privatpersoner har  
företräde. 

Redaktionen förbehåll-
er sig rätten att redigera i 
insändaren.

Insändarredaktör
Tobias Jonsson 
060–66 35 87
insandare@dagbladet.se
sms och mms:  
DB TIPS till 72001

Tyck till på webben: 
dagbladet.se

odagens korta

Trött på  
punktering
mIljö  Jag tycker det är 
mycket bra att kommunen 
satsar på bättre förutsätt
ningar för det ökande an
vändandet av cykel för att 
förflytta sig – som gör både 
miljö och människor frisk
are.

Med detta följer ett an
svar att underhålla och hål
la rent på dessa vägar. I dag 
finns det brister i detta – 
grus och sten, glaskross 
 etcetera medför punkte
ringar, missnöje och kan 
göra att man ledsnar på att 
cykla och då är satsningen 
bortkastad!

                                                                       Anders L

rättvIsa I dag uppmärk
sammas Fairtrade Chal
lenge över hela Sverige 
 under rubriken Hej då fat
tigdom! Kampen för rätt
visa villkor är grunden för 
svensk fackföreningsrörel
se, men kan inte bara be
drivas i Sverige. Även löner 
och arbetsvillkor globalt 
måste vara i fokus för vårt 
arbete med att skapa en 
mer rättvis och jämlik 
värld. 

LO består av fjorton fack
förbund med 1,5 miljoner 
arbetare. Arbetare i Sverige 
har gemensamma intressen 
med arbetare över hela värl

den. Löner och arbetsvillkor 
måste garanteras – inte  bara 
i Sverige utan i hela världen. 
Utnyttjande av arbetskraft i 
ett land riskerar att leda till 
utnyttjande av arbetare i 
nästa land och så vidare. Vi 
är alla beroende av varandra 
och arbetet för rättvisa mås
te bedrivas över hela värl
den. 

Den oberoende produkt
märkningen Fairtrade om
fattar 1,3 miljoner odlare 
och anställda i 70 länder. 
Med deras familjer berörs 
fler än 5 miljoner. LO bi
drog till att Rättvisemärkt 
etablerades i Sverige slutet 

av 1990talet och är nu 
mycket aktiv inom Fairtra
de Sverige. 

Arbetare ska inte spelas ut 
mot varandra. Det är grun
den för den fackliga solida
riteten och den känner inga 
landsgränser. I dag produce
ras många varor som vi kon
sumerar i länder med ut
bredd fattigdom under oac
ceptabla förhållanden för 
människor och miljö. Långa 
arbetsdagar utan rast och vi
la till en lön som inte går att 
leva på. Bekämpningsmedel 
och kemikalier som förbju
dits inom EU,  används utan 
skyddsutrustning. Barnar

bete och tvångsarbete borde 
ligga på historiens skräphög 
men är än i dag verklighet i 
stora delar av världen.

Att handla Fairtrade
märkt (Rättvisemärkt) är ett 
viktigt steg för att bidra till 
bättre löner och arbetsvill
kor för dem som produce
rar vårt kaffe, te, choklad 
etc. Det ersätter inte den 
fackliga kampen för kollek
tivavtal och bättre löner 
men det är ett komplement. 
Genom att använda oss av 
vår konsumentmakt kan vi 
sätta press på företag och 
nationer för att förbättra 
villkoren i arbetslivet. 

En handel utan hållbar

het exploaterar människor 
och natur.

LO vill uppmana till aktiv 
konsumentmakt. En rättvis 
handel gynnar alla. Det lyf
ter miljoner ur fattigdom 
och bidrar till ökat välstånd. 
Vi vill från fackets sida upp
mana dig till att ta ställning 
för rättvis handel. Att hand
la ”Fairtrademärkt” är ett 
viktigt steg på vägen mot en 
mer rättvis värld. För vi vill 
säga hej då fattigdom!

Karin Näsmark
Ordförande LO distriktet  

i Mellersta Norrland

I dag, på Världshunger
dagen, påminns vi om att 
det är långt kvar innan 
hungern är utrotad i värl
den. Trots att de flesta 
människor har fått det be
tydligt bättre, saknar fort
farande mer än 800 miljo
ner tillräckligt med mat för 
att äta sig mätta.

Enligt FN:s senaste hung
errapport går utvecklingen 
åt rätt håll. I dag är ungefär 
var nionde människa un
dernärd, förra året var det 
var åttonde.  

Samtidigt vet vi att barnen 
är särskilt utsatta för un
dernäring. Enligt FN är var 
fjärde barn under fem år, 
165 miljoner barn, under
närt. Det innebär att av  
alla undernärda människ
or, är var femte ett mycket 
litet barn. Varje dag dör  
18 000 barn, i hälften av 

fallen är undernäring  
en starkt bidragande  
orsak.

Vi vet i dag att undernä
ring under en människas 
första 1000 dagar – från 
fosterutvecklingen och 
upp till två år – får allvarli
ga följder för resten av liv
et. Det allra viktigaste sät
tet att minska undernäring 
hos barn är att stärka mam
mornas och barnens rättig
heter. Det är sedan länge 
väl känt att ökad jämställd
het och en bättre ställning 
för kvinnor leder till mins
kad hunger. Särskilt viktig 
är kvinnors rätt att själva 
avgöra när de ska föda 
barn. Barn till mycket unga 
mödrar löper särskilt stor 
risk att drabbas av under
näring. Förutsättningarna 
för dessa unga mödrar att 
ge barnen näringsrik kost 
försämras dessutom av att 

de sällan får gå klart i sko
lan.

Svenska kyrkan motver
kar mödra och barnadöd
lighet genom att stödja 
 lokala samarbetspartners 
arbete med så kallade men
tormammor i bland annat 
södra Afrika. Erfarna mam
mor anställs för att söka 
upp andra mammor i be
hov av stöd. En mentor
mamma gör hembesök – 
väger och mäter barn, ut
bildar om amning, kost och 

hälsa. Hon uppmuntrar 
mammor att registrera sina 
barn och hjälper dem att få 
del av samhällets stöd. 

I mödravårdsprojekten i 
södra Afrika ser vi en klar 
skillnad mellan länder som 
inrättat barnbidrag och de 
som inte har det. I Sydafri
ka har fattiga mammor rätt 
till barnbidrag. I Swaziland 
saknas sådana bidrag helt, 
och det försämrar förut
sättningarna avsevärt.

När den politiska viljan 
finns är det möjligt att 
minska hungern kraftigt, 
även när den ekonomiska 
tillväxten inte är hög. Det 
visar erfarenheter från 
framför allt Latinamerika, 
där en rad sociala stöd har 
bidragit till kraftigt mins
kad hunger. Enligt FN har 
hungern i princip utrotats i 
Brasilien. Barnbidrag är ett 
framgångsrikt sätt att 

minska fattigdom och sår
barhet bland barn. Detta är 
inte en nyhet för oss i Sve
rige – det generella barnbi
draget har sedan 1948 år 
varit en av de viktigaste 
delarna i den svenska väl
färdspolitiken.

Sverige deltar aktivt i det 
internationella samtalet 
om utveckling och för dia
log med de länder vi ger bi
stånd till. Sverige bör upp
muntra till att stödja barn 
och mödrar genom direkta 
bidrag och genom att stär
ka kvinnors och barns rät
tigheter. Sverige bör också 
bidra med kunskap och 
pengar till att bygga upp de 
system som krävs för att 
införa barnbidrag, och i 
vissa fall vara beredd att 
 finansiera själva bidragen. 

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan

oVärldshungerdagen

Vi vill säga hej då till fattigdom

”
I dag är var nioende 
människa under-
närd, förra året var 
det var åttonde.

Sverige bör bidra med kunskap
Barnen är särskilt utsatta för undernäring. Enligt FN är var fjärde barn under fem år, 165 miljoner barn, undernärt. Foto: tt
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Underlaget till analysen baseras på all tryckt press 
under 1 januari– 31 december 2014 som handlar 
om Sveriges bistånd till länder i Afrika söder om 
Sahara. För att hitta ett grundmaterial att utgå från 
har det gjorts en sökning i Retrievers artikeldatabas 
där söksträngen till höger har legat till grund för det 
första urvalet. Detta första urval resulterade i drygt 
2 300 artiklar som sedan har lästs igenom manuellt 
för att endast inkludera artiklar som omnämner 
bistånd från Sverige till Afrika (söder om Sahara) på 
ett relevant sätt. Publiciteten belyser allt från exem
pelvis myndighetsbaserade projekt till biståndspoli
tik och enskilda insamlingsprojekt.

 
Totallista länder:  
Sid 11 och 12 i ppt Bilden av svenskt bistånd i  
Afrika 2014

Appendix 
– underlag till  

analysen
Följande sökord i samband med myndigheten 
SIDA eller någon av de svenska biståndsorga-
nisationerna ligger till grund för grundurvalet i 
undersökningen:
flyktingläger, mat, maten*, matpris*, matkris*, 
hunger*, svält*, mikrolån*, rättvis*, fattigdom*, 
”land-grabbing”, bistånd*, utvecklingssamar-
bet*, jordbruk*, vatten*, kvinn* i närheten av 
jämställd*, utbild* i närheten av skol*, millen-
niemål*, utveckl*, sjukvård*, mänsklig* rättig-
het*, tillväxt*, investering*, skörd*, korrupt*, 
jämställdhet*, resultat, korruption*, tillväxt*, 
budgetstöd*, demokrati*, ansvarsutkrävande* 
i samband med samtliga länder söder om Saha-
ra.

* För att få med alla ändelser på respektive 
sökord har trunkeringar använts. Exempelvis 
betyder utbild* att alla artiklar som innehåller 
utbildning, utbildningen, utbildningar, utbild-
ningens osv. har tagits med i det första urvalet. 
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Sizani Mavundla bär 
vatten, luckrar jorden, 
mal och krossar blad 
som hon använder som 

insektsmedel. Hennes träd-
gård är en motståndsrörelse 
mot den apati och uppgiven-
het som präglar ett land där 
varannan kvinna riskerar att 
bli våldtagen, där 30 procent 

Sydafrika är ett rikt land där var tredje invånare lever i extrem 
fattigdom. Klyftorna är stora. Änkan Sizani har lyckats bryta sig 
ur eländet med hjälp av ett projekt för självförsörjning.
AV MAJKEN ÖST-SÖDERLUND  FOTO: HANS-JÖRGEN  RAMSTEDT

                          
hoppet om ett bättre  liv

lever i extrem fattigdom och i 
ett område där våldet och kri-
minaliteten ständigt ökar.

Sizani verkar först en aning 
besvärad över delegationen 
som kommit i bilen, som 
granskats och beskådats me- 
dan den långsamt guppat fram 
längs den gropiga by gatan. 
Barnen trycker nyfikna näsor 

mot bilrutorna. Vilka är vi 
som ska besöka den 53-åriga 
änkan, en kvinna som med 
råge hunnit passera den för-
väntade livslängden för en 
kvinna i Sydafrika?

Sizani bor i en sluttning 
precis där vägen tar slut. Hu-
set är litet, direkt innanför 
ytterdörren finns det kombi-

I Sizanis trädgård växer   

nerade vardagsrummet och 
köket, bakom två rödmålade 
dörrar döljer sig de båda sov-
rummen. I det ena sover hon 
själv, i det andra sover barn-
barnet och systerns son som 
hon tagit hand om. Möble-
ringen är enkel, ett matbord, 
några stolar, två fåtöljer och 
bokhyllan med en bild på 

Tre gånger om 
dagen går Sizani 
runt och vattnar 
sina plantor.

42 Allas 32/14

ALA1432-042-045-Utblick.indd   42 2014-07-04   09:50

Allas 2014-07-30. Bilder där 
människor framstår som aktiva är 
ytterst sällsynta i bevakningen av 
svenska biståndsinsatser i Afrika.  

12 ulricehamns tidning7 augusti 2014torsdag

L Ulricehamn

Samuel Theoboldt 
är nitton år och har 
hunnit bo i tre länder. 
Tyskland, Skottland 
och nu Sverige. Och i 
höstas tillbringade han 
tre veckor i Kenya.
– Det var den största resan 
jag gjort i mitt liv. Men det 
var en riktig kulturchock i 
början. Bara åka bil var ett 
äventyr, det var kaos i trafi-
ken, säger Samuel Theo-
boldt.

Det var han och sju andra 
elever från Tingsholmsgym-
nasiet som åkte till Voi i Ke-
nya för att praktisera, bland 
annat på en förskola.

Eftersom Samuel gick for-
dons- och transportpro-
grammet jobbade han på en 
bilverkstad, Homeboys Ga-
rage.

– Vi hade med oss en massa 
verktyg ner som vi inte an-
vände och som vi gav dem. 
De blev jätteglada och det var 
välkommet eftersom de pre-
cis hade haft inbrott och bli-
vit av med mycket, säger han.

Samuel är uppvuxen i söd-
ra Tyskland men familjen 
flyttade till Skottland när 
han var sex år. Bland annat 
ville föräldrarna att barnen 
skulle bli bra på engelska. 
När Samuel var tretton år 
bytte de land igen, den här 
gången Sverige. 

– Det var rätt svårt. I den 
åldern är det viktigt med 
kompisar och man håller på 
att skapa sin omgivning, sä-
ger han.

I början bodde de hos vänner, 
så småningom hamnade de i 
Ulricehamn.

För att lära sig svenska or-
dentligt gick han ett förbere-
dande år innan programmet 
på Tingsholm. Att det blev 
fordon och transport beror 

på ett stort bilintresse och att 
han tror att det alltid kom-
mer att vara stor efterfrågan 
på bilmekaniker.

I sommar är det jobb på To-
veks bil som gäller. 

– En bra början. Jag lär 
mig mycket, det är som att gå 
i skolan igen, säger han.

Framtiden är som en öp-
pen bok.

– Jag har livet framför mig, 
jag vet inte vad det blir. Fun-
derar nu på om jag ska jobba 
eller plugga. Men jag ska 
börja med att vara lite ledig i 
höst.

Men han har några tankar 
om framtiden. Han vill jobba 
som bil- eller lastbilsmekani-
ker eller helikopterpilot. 
Dessutom är han intresserad 

av datorgrafik och IT-teknik. 
Och det kan också bli var 

som helst i världen.
– Just nu trivs jag väldigt 

bra i Sverige, men jag kan 
tänka mig Australien eller 
Spanien.

När han gick ut studenten 
fick han stipendium från Ro-
tary.

– Det var bland annat för 
att de tyckte jag hade lyckats 
väl med att till exempel lära 
mig svenska fort, från ett 
kanske inte så bra utgångs-
läge. Och att jag har bra in-
ternationella kontakter, i och 
med Kenya, säger han.

Samuel vill återvända till 
Kenya så snart det bara är 
möjligt. Kanske jobba som 
helikopterpilot eller safari-
vakt där.

– Jag lade märke till att 
många var riktigt glada trots 
att de levde väldigt enkelt. 
Det var en annan stämning 
och de är mycket gästvänli-
ga. Efter resan dit uppskat-
tar jag asfalt som de inte har 
så mycket av där nere, det 
var väldigt guppiga vägar, 
säger Samuel Theoboldt.

Sandra Wennergren
sandra.wennergren@ut.se • 0321-262 00

Ålder: 19 år
Bor: Vasared
Familj: Föräldrar och tre bröder.
Intressen: Motorsport, datorer, träning och volleyboll (men spelar 

inte just nu).
Äter helst: Inte så petig med mat, men tycker om en bra pizza. 

Mamma lagar även god mat från Schwaben, till exempel spätzle.
Senast lästa bok: His Majesty’s Dragon –”jag läser inte så mycket 

böcker men den här var bra”.
Senast sedda film: Herr Peabody & Sherman – ”den såg vi till-

sammans med hela familjen igår”.

Samuel pratar oftast engelska med sina bröder men med föräldrar-
na blir det schwabiska, vilket är dialekten från Schwaben i södra 
Tyskland där Samuel är född. Men han kan också vanlig högtyska 
och skotska. 

– Även om tyskan börjar försvinna mer och mer, ju mer svenska jag 
lär mig, säger han.

släkt&vänner
FödElSEdagSBarN, ExaMEN EllEr Nytt joBB?

Skicka in text och bild till:
namn@ut.se

På besök hos masajerna. ”De bodde i enkla hyddor, men var så stolta”, säger Samuel Theoboldt. FOTO: PrivaT

 Tysk skotte från Ulricehamn 
åkte på praktikresa till Kenya

AA Samuel Theoboldt i korthet

AA  Flerspråkig

Verkstadsgropen på Homeboys auto garage i Voi, i Kenya.  
 FOTO: PrivaT 

FOTO: Sandra Wennergren

Ulricehamns tidning 2014-08-07. 
Vita biståndsarbetare finns på  

hälften av bilderna i rapporteringen. 
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F
ör sjutton år sedan drabbades Sudan av en 
svältkatastrof. Reportern Petter Karlsson och 
jag reste dit. Det var en resa in i ett mänskligt 
mörker. Tusentals miste livet och många offer 

var barn. För att låna Petters ord: ”… ett Sudan där 
små knyten ligger på vita plastsäckar och väntar på 
den eviga tystnaden.” 

En dag kom en äldre kvinna krypande till lägret som 
Läkare utan gränser upprättat i bushen. Hon hade 
krupit i fyra dagar. Bakom henne låg ett land, ett liv 
i ruiner. Soldater hade bränt hennes hem och alla 
barnen hade dött. Med knän fulla av skrapsår och 
överarmar tunna som pinnar satte hon sig långsamt 
upp, rätade ut sitt förlamade vänsterben och drack 
ur en framsträckt mugg. Sedan log hon ett tandlöst 
leende och frågade om vi hade några cigaretter. 
”Jag är grymt röksugen. Min man var förresten 
livvakt åt hövdingen.” 

Det är inte alla intervjuer som startar på samma 
sätt. Pratstunden med denna stolta, starka kvinna 
glömmer jag aldrig. 

När jag en gång besökte en berömd fotofestival 
ställde en bildbyrå ut sina bästa bilder. Fotografer

Ett namn  
kan riva murar

KRÖNIKA

na presenterades på affischer och längs väggarna 
hängde fotografier av världsklass. Men efter några 
få steg slog det mig att något saknades. Var var 
bildtexterna? Vilka var det jag såg på bilderna? 
Människorna hade – trots att de spelade huvudrol
lerna – reducerats till namnlösa statister i sin egen 
pjäs. 

Enligt filmaren Roy Andersson är fördomar, genera
liseringar och förenklingar ondskans byggstenar och 
jag instämmer helt i det. Om huvudrollsinnehava
rens identitet i ett mänskligt drama inte anses vara 
värd namnet skapas just klichéer och förenklingar 
som lätt blir byggstenar i muren som delar upp oss i 
ett ”vi” och ”dom”.

Det minsta vi kan göra som journalister är att visa 
respekt. Att kliva åt sidan och ge motiven sin be
rättelse åter. Jag är helt säker på att en äldre, stolt 
och röksugen kvinna i Sudan hade uppskattat det. 
Hennes namn är Alloel Akot.

Paul Hansen,
fotograf, Dagens Nyheter 

”Om huvudrollsinnehavarens  
identitet i ett mänskligt drama inte 
anses vara värd namnet skapas just 

klichéer och förenklingar som lätt blir 
byggstenar i muren som delar upp 

oss i ett ’vi’ och ’dom’.”



Alloel Akot, 
porträtterad av 

Paul Hansen



Tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir 
en stark röst i samhället. Därför hjälper We Effect människor att 
gå samman och skaffa sig nya kunskaper. Resultatet blir att fler 

får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder  
– och kan ta sig ur fattigdomen. 

Vi-effekten? När människor tillsammans hjälper sig själva.  
Med lite hjälp från dig.

www.weeffect.se

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM


