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#allahar 
ettnamn

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

  ”Jag heter  
Atupele John”

Bilden av svenskt  
bistånd i Afrika 2015



A
lan Kurdi. Bilden av hans döda kropp, 
som spolats iland på en strand i Turkiet, 
vände vår världsbild. En av vår tids stora 
katastrofer inträffade på stränder där 

många av oss har semestrat.

Det blev så tydligt med Alan Kurdi. Krisen var inte 
längre bara en otydlig mängd okända människor, 
den hade fått ett namn.

Det här är fjärde rapporten där We Effect under
söker hur svenska medier rapporterar kring  bistånd 
i Afrika. Vi fortsätter att analysera detta, efter
som medierapporteringen lägger grunden för 
hur många av oss ser på svenskt bistånd och de 
människor som får ta del av det. 

I årets rapport gläds vi försiktigt åt att det har blivit 
lite bättre. Fler personer som är med på bild namn
ges. Färre bilder framställer människor som offer. 
Det är bra, och värt beröm.

Våra tidigare rapporter har nu tagits upp till diskus
sion i mediebranschen, de utgör referensmaterial 
för universitetsstudenter och debatten har tagits 
vidare internationellt. Redaktioner berättar att de 
har tagit intryck och ser över sin bildpolicy.

Men det kan, och måste, bli ännu bättre. Det är 
fortfarande en slående ojämlikhet i bildtexterna. 

Ett namn kan  
förändra världen

En vit kvinna i Afrika får ha sitt namn under bilden 
i 96 procent av fallen. Ett svart barn på bild namn
ges bara i 17 procent av artiklarna. Alltför ofta får 
obetänksamheten vara bildredaktör.

Redaktionerna kan välja bort namnlösa bilder. Vara 
ännu tydligare i sin bildpolicy och i sina beställning
ar av bilder från fotografer och bildbyråer. Det är 
svårt. Det kan finnas undantag. Men det går.

Och biståndsbranschen måste också bättra sig. 
Vi ska inte förse redaktioner med bilder där inte 
människor har ett namn. Inte producera annonser 
eller stortavlor på stan med namnlösa ansikten.

Även en människa som behöver vår hjälp har rätt till 
sitt namn. De är inte rekvisita till en text om fattig
dom eller för en insamlingsannons. De människor vi 
skildrar ska stå i centrum för sina egna berättelser. 
Det handlar i slutänden om mänskliga rättigheter.

En bild på en kropp på en strand en dag i septem
ber, den kunde ha passerat förbi och snabbt fallit 
i glömska. Men när världen fick reda på att det var 
Alan Kurdi, 3 år… I det 
ögonblicket fick kata
strofen en identitet. 

Ola Richardsson,  
kommunikationschef  
We Effect, juni 2016

”Alltför ofta får obetänksamheten 
vara bildredaktör.”
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För fjärde året i rad har Retriever och We Effect 
undersökt hur bistånd från Sverige till afrikans
ka länder söder om Sahara synliggörs i svenska 
tidningar. Fokus ligger på att analysera tidnings
bilderna i rapporteringen. 

Underlaget till rapporten baseras på en kvalitativ 
medieanalys av 978 artiklar i tidningar och maga
sin. Från detta urval har 609 artiklar med bilder 
manuellt sorterats fram för analysen av namn
publiceringar. Bilderna har publicerats i anslutning 
till såväl nyhetsartiklar och reportage som ledare 
och insändare. 

I analysen undersöks bland annat hur ofta namn 
på fotograferade människor redovisas, vilka sorts 
bilder som används i artiklarna om bistånd, vilka 
aktörer som uttalar sig om bistånd, och i vilka 
 områden bistånd omnämns. 

Tidsperioden för analysen är 1 januari 2015 till 31 
december 2015.

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

På omslaget: Atupele John, 14, bor i södra Malawi – en region hårt drabbad av torka och matbrist.  

Genom We Effects skolmatsprogram får hon lunch lagad av traktens bönder. Foto: Marcus Lundstedt

Formgivning: Torino Tidningsform Tryck: Botkyrka Offset AB

ISBN: 9789197746786

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  
kooperationen. 

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

Retriever bevakar och analyserar information i 
 sociala medier, webb, tidningar, magasin, radio 
och tv. Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska 
nyhetsbyrån NTB.
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Under 2015 publiceras betydligt fler namn på 
afrikaner i rapporteringen om bistånd i Afrika 
än tidigare år. Men hudfärgen är fortfarande en 
vattendelare. Vita presenteras nästan alltid med 
sitt namn i tidningen. 

Under 2015 anges namn i 24 procent av artiklarna 
där afrikanska människor porträtteras. Under 2014 
var denna andel 13 procent. 

KRAFTIG ÖKNING FÖR KVINNOR
Under 2015 är 36 procent av alla kvinnor namn
givna i rapporteringen. Det är en kraftig ökning 
från året innan då motsvarande siffra var 23 pro
cent. Ökningen beror främst på att svenska tid
ningar nu skriver mer om kvinnornas vardagsliv.  

MÄN OCH BARN OFTAST NAMNLÖSA
Under 2015 namngavs 17 procent av de afrikanska 
männen i rapporteringen. Det är en stor ökning 
från året innan då endast sju procent av männen 
fick sina namn redovisade i tidningen. Motsvaran
de siffra 20112013 var 13 procent. När afrikanska 
män namnges är det främst på bilder som är tagna 
i Sverige i samband med att de besöker svenska 
biståndsorganisationer.  

Barn i afrikanska länder namnges i lika stor ut
sträckning som män. Under 2015 namngavs barnen 
i 17 procent av artiklarna, under 2014 var siffran 10 
procent. 

HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Fler afrikaner  
får namn i svenska 

tidningar
VITA VUXNA HAR ETT NAMN
Vita människor presenteras med namn i 93 pro
cent av fallen. Tidningarna är bäst på att namnge 
kvinnor, vilket sker i 96 procent av publiceringarna. 
Sämst är de på barn. Namn på vita barn förekom
mer dock i högre grad än tidigare. Nu namnges 75 
procent av barnen i rapporteringen. Likt tidigare 
är det framförallt bilder på svenska skolklasser som 
påverkar statistiken.

NOT. Bilder som porträtterar fler än fem personer 
har inte tagits med i underlaget för analysen över 
namnpubliceringar.

”När afrikanska män namnges  
är det främst på bilder som är tagna  

i Sverige i samband med att  
de besöker svenska bistånds- 

organisationer.”
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HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Expressen, 2015-08-03
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ARUSHA
TANZANIA

GEO.SE DIN NYA SAJT 
FØR UTRIKESREPORTAGE

Jennifer, 37, sitter i blå stickad kofta och 
svart hårnät utanför sin några kvadrat-
meter stora butikslokal på Kijenge, den 
gamla alkoholmarknaden i staden. Flu-
gorna gör sina räder medan Jennifer 
trär tre bitar marinerat kött på varje trä-
sticka. I kväll ska hon som vanligt grilla 
och säljer till nattfolket för 500 shilling 
spettet (2 kronor).

För ett år sedan fick hon ett mikrolån 
och kunde sluta brygga öl. Faith hjälpte 
henne. Om tiden dessförinnan svarar Jen-
nifer enstavigt. Sålde i fem år. Dålig verk-
samhet. Varför? Alltför många mutor, 
säger hon och ser bort.

– När jag sålde alkohol kom folk hem till 
mig. De slogs. Barnen var inte lyckliga. 

Så vad har förändrats nu?
– Nu får mina barn tre mål mat om 

dagen, och jag får respekt från gran-
narna.

Respekterade grannarna dig inte förut?
– Det berodde på drinkarnas dåliga 

vanor. Som att de slogs, säger Jennifer 
kort.

”Ölet” är en alkoholtung mäsk snabbt 
tillverkad på majsmjöl. Många fattiga 
kvinnor ser det som ett sätt att försörja 
sig och sina barn när de lämnas ensamma 
– kapitalinsatsen är liten, pengarna 
snabba. Nackdelen, vid sidan av att hysa 
en lönnkrog i sitt hem, är alla mutor efter-
som hembränning är förbjuden.

Och så finns andra baksidor som Jenni-
fer inte vill tala om.

För lånet, runt 6 000 kronor, köpte hon 
kolgrill, ingredienser och hyrde en liten 

lokal på marknaden. Hon har redan planer 
på att utöka och drömmer om en servering 
inomhus. Men först måste hon betala till-
baka lånet – pengarna från Sverige.

Kapital nödvändigt för förändring
Tänk de där flosklerna som våra barn 

får höra. ”Allt går, bara du vill tillräck-
ligt mycket.” Eller: ”Du kan bli allt du 
vill, bara du anstränger dig tillräck-
ligt mycket”. Tänk vilken privilegie-
rad bubbla av välstånd som krävs för att 
kunna säga sådant.

Fattigdomens natur däremot, är en mur 
av praktisk omöjlighet. Det är: ”Ingen idé 
att du försöker förändra ditt liv, 
för var skulle du få pengarna 
ifrån?”

För att förändra ett 
liv krävs kapital. Kan-
ske inte mycket, ibland 
bara några tusenlap-
par. Fattigdom innebär 
att även ett litet kapi-
tal är omöjligt att få 
fram – om inte en ängel  
stiger ner framför dig och 
erbjuder dig att ett lån utan 
krav på säkerhet. 

I Arusha heter den ängeln Faith, 
och hennes magi är mikrolån med 
svenska biståndspengar.

Den gamla baren blev en ölfabrik
Den sura jäststanken växer sig allt star-

kare för varje steg vi tar efter Faith Wil-
liam Swai in genom den smala gränden 

bakom Kijengemarknaden. I ett fat på 
gårdsplanen kokar vatten över öppen eld. 
Runt oss kretsar några magra, rödögda 
skuggor av män. De jobbar här gratis mot 
ett par liter mäsk om dagen. Inne i skju-
len på innergården skymtar några kvin-
nor och småbarn, alla magra.

Neema, 38 år, är lite rund och har nära 
till skrattet. Det är tidigt på dagen och de 
flesta kunderna har inte kommit än, men 
fickorna på hennes förkläde buktar redan 
av sedlar. Ölfabriken är hennes och hen-
nes systers. 

Vi går bakvägen in i huset. Det visar 
sig vara en gammal bar – bardisken finns 
kvar, och på väggarna finns fortfarande 
gamla reklamaffischer för New Tusker 
light. Numera är dörren ut mot gatan till-
bommad. I stället för bord och gäster är 
lokalen fylld av plasttunnor med lock. I de 

mindre rummen innanför ligger 
stinkande högar med majsdeg 

och jäser direkt på betong-
golvet. 

– Och sedan filtreras 
det alltså? frågar jag för 
att begripa processen.

Neema visar en 
skummande hink i kor-
ridoren och glasfiber-

säcken de använder som 
filter.

Drottningen av ölfabriken
Hon är ensamstående och har fyra 

barn – men i ölfabrikens illegala lilla 
värld av sur jäststank och stickande ved-
rök är Neema oemotsagd drottning. Just  
i dag säljer hon 48 liter för 250 000 shil-
ling (drygt 1 000 kronor) – minus omkost-
naderna: Två anställda vid sidan av de 
spöken som arbetar mot gratis öl, och så 

de två säckar majsmjöl som hon kokar 
upp varje dag. Säckarna väger 105 kilo 
och kostar 7 000 shilling styck.

Den förtvivlan som syns i Faiths ögon 
beror inte bara på att hon, trots alla 
besök, ännu inte har lyckats nå Neema. 
Majsgröt är bulkvaran i ett Tanzania där 
extrem fattigdom fortfarande är utbredd.

– Tänk vad mat det hade kunnat bli, stö-
nar hon.

Upprörd över hiv-stigmatiseringen
År 1999 började elva välutbildade kvin-

nor träffas i skuggan under ett träd i Aru-
sha. Faith William Swai, nu snart 50 
år, var en av dem. De elva var upprörda 
över stigmatiseringen som drabbade hiv-
smittade kvinnor. Så gott som alltid var 
det mannen som smittade sin fru – ändå 
betraktades kvinnan ofta som prostitu-
erad och fick bära skulden när hennes 
man dog. Barnen omhändertogs av man-
nens familj, och kvinnorna blev utstötta 
även av sin egen släkt.

– Så vi började hjälpa andra kvinnor. Vi 
tog en tiondel av vår lön, och i stället för 
att ge den till kyrkan gav vi den till andra 
kvinnor, säger Faith.

Efter att de elva kvinnorna hade bildat 
organisationen Women and Child Vision, 
WOCHIVI, så märkte de ett mönster bland 
dem som sökte hjälp.

– De svarade att de var hiv-positiva på 
grund av att de sålde alkohol. Ofta var 
de skilda eller separerade ensamstående 
kvinnor. De sa att alkoholförsäljning var 
det enda de kunde, och att det inte kräv-
des något kapital för att starta.

Ölbrygd är en del av traditionen. Men 
att driva en illegal lönnkrog och sälja 
mäsk till kunder som sista anhalten  
i deras alkoholistkarriär, det är något 

Mikrolån förändrar allt  för kvinnorna i Tanzania
ARUSHA, TANZANIA. De brygger majsöl, deras hem blir lönnkrogar och de 
har sex med kunderna för att klara konkurrensen.

Men med hjälp av svenska biståndspengar kan kvinnorna i Tanzania 
komma bort från misären.

GRUNDAREN. Faith William Swai, grundare och ledare för organisationen Women and Child Vision,                  WOCHIVI, som arbetar med att informera unga om alkoholen som hinder för utveckling. Här står hon utanför organisationens första kontor.
EGENFØRETAGARE. Esters affärsidé är att sälja skalade matbananer 
till restauranger – vilket hon kunde börja med efter mikrolånet.

Neema rör i grytan där den 
jästa majsdegen kokas.

Hinkar med vatten till 
majsölframställningen.
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annat. Ofta säljer kvinnorna på krita 
med löfte om att männen ska komma till
baka med pengar. Krav om betalning slu
tar inte sällan med misshandel. Många 
ölbryggerskor ligger också med sina kun
der, mot löfte om att männen ska ta med 
sig fler kunder till just henne nästa dag.

– Ligger hon med två eller tre män om 
dagen kanske hon får femton kunder 
nästa dag. Och så får hon hiv. Kvinnorna 
har inte mat eller medicin eller skola för 
barnen, så de ligger med män för att klara 
sig. Och männen… när män är fulla så lig
ger de med vilka kvinnor som helst, och 
tar smittan vidare. Så alkoholen dödar. Vi 
är så trötta på den här verksamheten.

Kämpar mot misär och fattigdom
Jag säger att det var likadant en gång  

i tiden med brännvin i Sverige, och jag 
minns äldre tiders brännvinsmadamer 
och tänker att historien upprepar sig.

– Jaså? säger Faith. 
Hur som helst – skolbar
nen har svårt att tala 
med sina föräldrar. Det 
är emot traditionen att 
tillrättavisa sina föräld
rar. Så de sjunger i stäl
let. Vi sjunger sånger 
om hur alko holen påver
kar. Det hjälper barnen 
att kommunicera med 
sina föräldrar.

För Faith handlar inte kampen mot 
ölen om moralism, utan om att bryta 
misär och fattigdom. Sedan 2006 har de 
arbetat med mikrolån, svenska bistånds
pengar, för att ge kvinnor möjlighet att 
starta en annan verksamhet. Faith säger 
stolt: Hittills har alla betalat tillbaka, 
utom en som dog – resten har betalat 10 

procents ränta. Kapitalet för nya mikro
lån har växt från 15 miljoner shilling (ca 
64 000 kronor) till 25 miljoner shilling 
(runt 107 000 kronor).

5 000 kronor räckte för ett nytt liv
På väg till Neema i ölfabriken besöker 

vi Ester, 60 år.
Hon sitter utanför sin några kvadrat

meter stora butikslokal bakom en hög 
gröna bananstockar. Hennes företagsidé 
är att skala matbananer till hotell och 
restauranger. Alkohol sålde hon för att få 
mat – hennes make var nämligen inte sär
skilt ansvarig av sig, säger hon lakoniskt 
medan händerna mekaniskt skalar bana
nerna som lämnar smulor på hennes hän
der. Hon sålde alkohol från 1974 till 2006. 

– Kapitalet är inte stort och pengarna är 
snabba, säger hon. Men det var en väldigt 
hård verksamhet. Det handlar om män 
som inte betalar och att du inte kan ta 

betalt. Jag blev fängs
lad tre gånger. Och  
i fängelset förekommer 
sexuella övergrepp.

Ester skrattar för att 
avdramatisera det hon 
nyss sa.

– Det här är inte lika 
lönsamt, men nu slip
per jag vara rädd.

Ett lån på motsva
rande 5 000 kronor 

räckte för att starta ett annat liv. Ester 
jobbar hårt med sina bananer, från sju på 
morgon till sju på kvällen, utom på sön
dag när hon går till kyrkan först.

Neema har bryggt öl i 15 år
Faith har bearbetat och tjatat på 

Neema länge nu. Det gäller att inte döma. 

Det går inte att nå dessa kvinnor om de 
inte först blir vänner, förklarar hon. Nu 
sitter vi på plaststolar mellan det som en 
gång var ingången från gatan och bar
disken. 

Neema har bryggt sedan 1997, i 18 år. 
Hon började som tjugoåring.

Varför började du?
– Billigt kapital. Bra business.
Hon ändrar sig.
– Eller, jag kan inte säga att det här är 

dåligt, för jag har ingen annan business.
Känner du dig trygg?
– Den situationen är borta, svarar hon 

kort.
Verksamheten är stor. Männen utanför 

är vakter.
Om du fick låna kapital, skulle du 

kunna tänka dig att starta en annan verk
samhet då?

– Det skulle vara okej.
– Hur mycket skulle du behöva? frågar 

Faith.
– Alltså, jag funderar fortfarande på 

vilken business jag i så fall skulle starta. 
Men visst, den här verksamheten är hård. 
Varannan månad blir jag sjuk i bröstet, 
säger hon och visar med 
handen mot luftrören.

Å andra sidan har peng
arna från alkoholen räckt 
till att sätta dottern, som 
är 15 år, på college. Dot
tern läser om massmedier.

Neema kommer på ett 
sätt att bordlägga upp frå
gan:

– Jag ska sätta mig med 
henne och höra om hon 
har några idéer.

Sedan ställer Neema 
upp på bild med lillasyster 

i korridoren där stanken från majsdegen 
på jäsning är som starkast. Hon ler och är 
drottning. Hon visar hur hon blandar en 
ny sats och rör med en träpåk i järntun
nan på gården.

Dricker du någonsin av det själv? 
– Nej, aldrig!

Bara de ansvarsfulla får låna 
Faith är upprörd när vi går därifrån. 

Att låna ut till någon som måste fråga 
sin femtonåriga dotter om råd går ju 
inte. Alla får inte låna. Bara de som kan 
ta ansvar, och som har en affärsplan och 
seriös betalningsplan – och en plan B, och 
C om de inte genast lyckas. 

– Och sedan måste det ändå finnas en 
övervakare – annars glömmer de genast 
bort att betala tillbaka och säger att det 
ändå bara är vita européers pengar. Men 
vi säger alltid: Detta är svenska skatte
betalares pengar, så använd dem med 
ansvar.

Att bara att arbeta med attityder 
räcker inte. Att alkohol krossar famil
jer och liv fattar folk. Vill man ha verklig 
förändring måste man också kunna visa 

på alternativ. Folk frågar 
vad alternativet till att 
sälja alkohol är. Och det 
är där som mikrolånen 
kommer in.

– Man kan inte hjälpa 
alla. Men min bror 
hjälpte mig, och om jag 
hjälper fyra eller fem så 
växer det. Regeringen 
gör ingenting åt fattig
domen, det handlar i stäl
let om att arbeta hårt och 
att hjälpa varandra, säger 
Faith.

Mikrolån förändrar allt  för kvinnorna i Tanzania

De sa att 
alkoholför-

säljning var det 
enda de kunde.
FAITH WILLIAM SWAI om varför  
så många kvinnor säljer alkohol.

GRUNDAREN. Faith William Swai, grundare och ledare för organisationen Women and Child Vision,                  WOCHIVI, som arbetar med att informera unga om alkoholen som hinder för utveckling. Här står hon utanför organisationens första kontor.

Afrikanska kvinnor 
namnges nu 
väsentligt oftare. 
Män och barn 
förblir anonyma.

Vita kvinnor namnges oftast
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VEM SYNS I AFRIKA?

Färre offer  
och fler aktiva

Bilder på biståndsarbetare dominerar fort
farande rapporteringen. Men nu ligger mer 
fokus på jobbet som utförs, snarare än på dem 
själva. Samtidigt minskar antalet offerbilder. 

Trots att biståndsarbetare förekommer mer sällan i 
rapporteringen under 2015 är det ändå den do
minerande gruppen bland dem som finns med på 
bild. Nu förekommer de på 35 procent av alla bilder 
i rapporteringen, vilket är en minskning från 45 
procent året innan. 

KVINNOR SYNS MEST
Likt tidigare är vita kvinnliga biståndsarbetare mest 
porträtterade. De förekommer på över hälften av 
bilderna på biståndsarbetare. Manliga bistånds
arbetare förekommer i drygt en fjärdedel av bilderna. 
Trots att en stor del av biståndsarbetet i afrikanska 
länder utförs av lokala organisationer förekommer 
afrikanska biståndsarbetare sällan eller aldrig på 
bild.

En trend som syns i artiklarna om biståndsarbetarna 
är att mer fokus nu ligger på arbetet som utförs och 
mindre på dem själva. 

Under 2014 låg fokus på själva biståndsarbetaren 
i 49 procent av artiklarna de medverkade i. Mot
svarande siffra för 2015 är 22 procent, vilket innebär 
att insatsen som biståndsarbetaren gör får större 
uppmärksamhet nu än tidigare.

FLER AKTIVA PÅ BILD
Offerbilderna fortsätter att minska i bistånds
rapporteringen. Under 2011 användes de i 40 
procent av alla artiklar om bistånd. 2015 var mot
svarande andel nere på tio procent. 

Bland offerbilderna är det främst rapporteringen 
från Sydsudan och flyktingsituationen i Kenya som 
utmärker sig. I nära hälften av alla offerbilder är det 
fler än fem personer som porträtteras. Det är en 
tydlig skillnad från tidigare år då majoriteten av bil
derna var på enskilda utsatta människor, oftast barn. 

Väsentligt fler personer i Afrika beskrivs nu istället 
som verksamma och aktiva i rapporteringen. Aktiva 
bilder utgör nu cirka en tredjedel av rapportering
en. Det kan jämföras med sju procent under 2014. 

”En trend som syns i artiklarna om 
biståndsarbetarna är att mer fokus 
nu ligger på arbetet som utförs och 

mindre på dem själva.” 
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Förslövs kyrka 
6/1 2015 

Musikgudstjänst 
Julens sånger

 Båstad – Bjäre musikkår, 
kyrkokörent

 FÖRSLÖVS-GREVIE FÖRSAMLING

Tänk gärna på
Sjöräddningssällskapet

pg 90 05 00-0
Minnesgåva sjoraddning.se

eller 077-579 00 00

Galleri Hattlösa Förslöv visar
 

ISLAND 
Fotoprojekt 2014 
av Torvald Berg

Vernissage 6 januari Trettondedag jul,
 kl 13 – 19. Torvald Berg berättar 

om Islandsresan kl 17 och
även torsdag den 15 januari kl 19

Öppet lördagar 11 – 15  
10 januari – 9 maj

www.christianberg.se

ROTARYSTIPENDIAT

BÅSTAD

4 TBC-patienter i Sydafrika, blodbrist 
i Zimbabwe, läkarplugg i Bergen och 
extrajobb inom psykiatrin. Möt Rotary-
stipendiaten Mia Appelbäck.
En kylslagen vind smyger 
in från Kattegatt och sätter 
kläderna på prov.

– Vad kallt det är! kon-
staterar Mia Appelbäck och 
drar i sin vit-röda halsduk.

Hon är hemma igen efter 
ett halvår på den afrikans-
ka kontinenten. Först i Syd-
afrika, sedan i Zimbabwe.

– Allt fungerar här hem-
ma, man har tur som lever 
i Sverige, säger hon.

Mia Appelbäck är döpt 
i Östra Karups kyrka. Hen-
nes pappa är svensk och 
hennes mamma kommer 
från Zimbabwe. Stora delar 
av sin barndom tillbringa-
de hon utomlands, men det 
är Bjärehalvön hon kallar 
för hem.

Hon har bestämt sig för att 
bli läkare. Med tre terminer 
kvar i Bergen har hon till-
bringat senaste halvåret på 
praktik utomlands – först 
på en avdelning för invär-
tes medicin på sjukhuset 
Tygerberg i Stellenbosch, 
Sydafrika.

– Jag var helt överväl-
digad när jag kom dit. De 
har en helt annan sjuk-
domsbild. Många hade le-
versvikt av biverkningarna 
från TBC-medicinen, säger 
hon.

Tygerberg är ett statligt 
sjukhus med många lågin-
komsttagare. Med knappa 
resurser använder läkarna 
andra metoder. Den störs-
ta skillnaden som Mia Ap-
pelbäck upplever det är att 
personalens händer får er-
sätta provtagningar.

– De kan så mycket mer. 
Man får titta på patienter-
na och använda mer basa-
la undersökningsmetoder 
som man inte lär sig här 
hemma, säger hon.

Hennes förhoppning är 
att det kan komma till nyt-
ta oavsett var hon jobbar 
i framtiden. Hon säger att 
man alltid måste fråga sig 
om man behöver göra dyra 
och långsamma undersök-
ningar eller om det finns 
snabbare och billigare me-

toder som innebär mindre 
påverkan på patienten.

Efter fyra månader i Syd-
afrika var det dags att byta 
praktikplats. Hon åkte till 
Zimbabwes huvudstad Ha-
rare och sjukhuset Parire-
nyatwa. Där är situationen 
en helt annan. Minsta plås-
ter kostar pengar.

– Sjukvård är jättedyr. 
Samtidigt är arbetslöshe-
ten hög. En sjuksköterska 
tjänar 350 US-dollar i må-
naden medan prisnivån är 
ungefär som i Norge.

Att bli sjuk i Zimbabwe 
ställer hela släkten på prov. 
Man kan få hjälp på avbe-
talning, men då blir man 
skuldsatt för lång tid.

– En enhet blod kostar 
170 dollar. Det är mindre än 
en liter. Man kan bara få två 
enheter blod utan att betala 
i förskott.

Men även om släkten lyck-
as skramla till ytterligare 
någon påse är hjälpen ing-
en självklarhet. Hon berät-
tar om en patient som varit 
inblandad i en trafikolycka 
och hade benbrott på flera 
ställen. Men när han be-
hövde blod var det slut på 
hela sjukhuset.

– Man får göra sitt bästa. 

”Det är skönt 
att vara hemma”

”Att se olika hälsosystem är så berikande. Hälsovård är så mycket mer än sjukhus”, säger Mia Appelbäck som fick Rotarys stipendium i somras.

Mia Appelbäck
4 Ålder: 26 år
4 Familj: mamma och pappa
4 Bor: ”Är jag inte i Bergen eller 
utomlands är jag i Östra Karup”
4 Fritid: ”En stor del av mitt liv 
i Bergen består av olika projekt, 
men jag har fantastiska vänner. 
Jag fikar, gör yoga och går på 
jazzkonserter.”

FAKTA
De är bra på att göra planer. 
Han fick mycket vätska för 
att öka blodvolymen. Men 
man kan aldrig säga om 
han hade överlevt även om 
det fanns blod. Chanserna 
hade varit större.

Halsdukens garnstumpar 
fladdrar under den regn-
tunga Bjäreskyn. Hon har 
just föreläst för prydligt 
klädda Rotarymedlemmar 
på Hotel Skansen. I som-
ras fick hon stipendium på 
10 000 kronor.

Även om hon vilar upp 
sig från utlandsvistelsen 
genom att jobba extra inom 
psykiatrin i Varberg kom-
mer pengarna väl till pass. 
Hon har fler utlandstankar 
på gång.

– Det hade varit skönt om 
jag fick göra min AT-tjänst 
i Ängelholm. Sedan vill jag 
jobba med global hälsa, 
men exakt var vet jag inte, 
säger Mia Appelbäck.

TEXT: PATRIK
PETTERSSON
patrik.pettersson
@hd.se

FOTO: MATS 
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se

DET HÄNDER

Trettondagsafton
FILM
4  Scala 13 Pingvinerna från 
Madagaskar. 15 100 steg från 
Bombay till Paris. 17.45 Pride.

MATSEDLAR
4  Vårdboenden dag Köttbullar 
med sås, potatis och kokta mo-
rötter, jordgubbskräm.
4  Vårdboenden kväll Omelett 
med räkstuvning.

Trettondag jul
KYRKLIGT
4  Mariakyrkan 16,00 Musik-
gudstjänst med sångensemblen 
Les Cśurs.
4  Östra Karups kyrka 18,00 
Musikgudstjänst med Laholms 
manskör
4  Förslövs kyrka: 16.00 Musik-
gudstjänst

FILM
4  Scala 12.30 Sune i Fjällen. 
14.30 Jojk. 17 Hobbit: Femhä-
raslaget.

MATSEDLAR
4  Vårdboenden dag Rostbiff 
med rödvinsås, potatisgratäng 
och rostade rotfrukter, brylépud-
ding.
4  Vårdboenden kväll Janssons 
frestelse med ägghalva.

Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: bastad@hd.se

Kundtjänst: 020-23 24 00
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Bollnäs  I september in-
ledde tjugo unga soma-
lier en elektrikerutbild-
ning i Mogadishu. Initia-
tivet till utbildningen 
kommer från Rotary i 
Bollnäs och är ett viktigt 
steg i återuppbyggna-
den av infrastruktur i 
Somalia.
Efter 25 år av inbördeskrig 
är Somalia ett land i spillror. 
I dag råder en bräcklig va-
penvila och även om det 
fortfarande sker våldsdåd 
har drömmen om ett fred-
ligt samhälle börjat vakna 
till liv.

Men även om hoppet gryr 
behöver Somalia mer hjälp 
än någonsin för att inte vål-
det ska blossa upp igen. Och 
det som behövs allra mest 
är kunskap.

Något extra viktigt i en 
fungerande infrastruktur är 
elektricitet. Men hur bygger 
man upp ett fungerande el-
nät när det inte finns några 
elektriker till installationer, 
reparationer och underhåll?

På initiativ av Abdullahi 
”Abbe” Cadaani, själv flyk-
ting från Somalia, bestämde 
sig Rotary i Bollnäs att un-
dersöka möjligheterna för 
ett projekt där man utbildar 
somaliska elektriker. Och i 
september kunde den första 
gruppen, tio flickor och tio 
pojkar, börja sina studier i 
Mogadishu.

– Det känns verkligt gi-
vande att få vara med och 
hjälpa sitt gamla hemland, 
säger Abbe.

Själv kom han till Sverige 
2003 och till Bollnäs året ef-

ter. Och även om allt fler so-
malier nu flyttar tillbaka har 
Abbe, som många andra, 
hunnit rota sig i Sverige.

Han har ett arbete, han är 
integrerad i det svenska 
samhället och hans barn har 
vuxit upp här. Men det be-
tyder inte att engagemang-
et för Somalia är mindre.

– Vi har alla ett ansvar, sä-
ger Abbe. Vi somalier måste 
försöka göra något själva. 
För om inte vi gör något, 
vem ska då göra det?

Rotarys utbildningsinsats 
sker med ideellt arbete och 
anslag från Sida och Forum 
Syd. Den 50 veckor långa ut-
bildningen drivs i samarbe-
te med den finska organisa-
tionen Kanava på plats i Mo-
gadishu.

En extra krydda är att man 

valt ut studenterna bland 
marginaliserade ungdomar 
som annars skulle ha ytterst 
små framtidsutsikter. Men 
med en utbildning i bakfick-
an kan man få ett jobb, vil-
ket inte många har i Soma-
lia.

Abbe har precis kommit 
tillbaka till Sverige efter att 
ha besökt Mogadishu för att 
se att utbildningen blivit 
som man tänkt sig. Han vitt-
nar om ungdomarnas tack-
samhet för den här chan-
sen.

– Jag har pratat enskilt 
med alla elever och de är 
djupt tacksamma över att 
ha fått nytt hopp inför fram-
tiden, berättar han. Jag har 
sett med mina egna ögon att 
det vi gör är rätt.

Och redovisningen från 
Mogadishu har också över-

tygat Rotary i Bollnäs.
– Jag måste erkänna att 

jag var ganska skeptisk för-
sta gången Abbe presente-
rade sina idéer för mig, sä-
ger Bert-Ola Gradin. Men 
jag är glad att han lyckades 
övertyga oss.

Bengt Lindstedt är lika po-
sitiv.

– Det här är ju ett skolex-
empel för när biståndspro-
jekt går som allra bäst, säger 
han. Det Abbe har gjort är 
något helt fantastiskt.

Och eleverna i Mogadishu 
håller med. För var dag av 
deras utbildning blir deras 
framtid allt ljusare.

 Text
Olle Nordquist

0278-275 86
olle.nordquist@ljusnan.se

En upplysande insats

n Utbildning | Bollnäs Rotary i Somalia

 Tio flickor och tio pojkar har fått chansen att utbilda sig till elektriker i Mogadishu, Somalia. FOTO: PrivaT 

Abbe Cadaani har själv varit nere i Somalia för att se hur pro-
jektet fungerar.

 Bert-Ola Gradin och Bengt Lindstedt i Bollnäs Rotary är glada 
att Abbe Cadaani övertygade dem att satsa på en utbildning i 
Mogadishu.

Chansen att utbilda sig till ett yrke är få förunnat i Somalia.

”
– Vi har alla ett an-
svar. Vi somalier 
måste försöka göra 
något själva. För om 
inte vi gör något, 
vem ska då göra 
det?
Abdullahi ”Abbe” 
Cadaani

Samtliga bilder 2011–2015
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Det skrivs färre artiklar om svenskt bistånd i 
Afrika under 2015 jämfört med året innan. Men 
fler artiklar bildsätts och visar på resultat av 
insatserna. 

Uppmärksamheten kring svenskt bistånd minskade 
med 20 procent under 2015. 978 artiklar skrivs om 
ämnet under 2015 jämfört med 1221 artiklar året 
innan. Siffran är dock fortfarande högre än för  
perioden 20112013.  

FLER BILDER OCH RESULTAT
Andelen  artiklar om bistånd med bilder ökar från 
50 procent 2014 till 63 procent 2015. Det är samma
nivå som nåddes  2011 och 2012. 

Sju procent av artiklarna handlar om konkreta 
 biståndsresultat. Det är en ökning från tidigare år  
då motsvarande siffra var två procent. 

Artiklarna handlar bland annat om nya brunnar, 
reningsanläggningar och andra insatser som hjälpt 
lokalbefolkningen. Även debatten om en halvering 
av biståndet i slutet av 2015 syns här. Artiklarna 
 beskriver vad det svenska biståndet har uppnått 
och vilka konsekvenser en halvering skulle medföra.

VAD OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Minskad bistånds-  
rapportering 

 – men fler bilder  
och resultat

LÄGET VIKTIGAST
Fortfarande är det olika former av lägesrapportering
som dominerar mediebilden. 27 procent av 
 biståndsartiklarna utgörs av beskrivningar av situa
tionen i konfliktdrabbade områden i Nigeria, Syd
sudan och DR Kongo. I denna rapportering är det 
främst biståndsorganisationer på plats som uttalar 
sig om läget och den hjälp människorna behöver. 

Det näst vanligaste ämnet är biståndspolitik. Fyra 
av tio av dessa artiklar handlar om FN:s nya globala 
hållbarhetsmål.

”Sju procent av artiklarna handlar  
om konkreta biståndsresultat. Det 

är en ökning från tidigare år då mot-
svarande siffra var två procent.” 
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VAD OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Aftonbladet, 2015-11-05 Trelleborgs Allehanda, 2015-04-17

Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-met. HälsarBjörne

Aftonbladet
Torsdag 5 november 2015

Sveriges största 
debattsida – når tre  

miljoner läsare  
varje dag Vad tycker du?

Har du en debattartikel och behöver tala med oss, ring 08-725 26 50

SURFA aftonbladet.se/debatt
SKRIV Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm 
MEJLA debatt@aftonbladet.se

Anna Andersson,  
debattredaktör

Kristofer Forssblad Olsson,  
biträdande redaktör

Sveriges största 
debattsida – når över  

tre miljoner läsare  
varje dag

Våra ändliga resurser, som 
mineraler och olja bör helst 
 stanna kvar i naturen. Utvinning 
brukar även innebära för
ändringar av naturvärden och 
miljö samt föroreningar. Det kan 
konstateras att ersättningen till 
flera av de länder där utvinning 
och miljöpåverkan sker är för
sumbar. Det saknas ofta medel 
att återställa miljöskador sedan 
driften väl upphört. Vi behöver 
ekonomiska styrmedel för att 
minska utvinningen och åter
använda så mycket som möjligt.

En multinationell skatteallians 
på utvinningen kan vara en 
 lösning. Det bör vara en 
 minimiskatt som justeras fort
löpande så att man bibehåller 
en i förväg överenskommen 
 gemensam utvinningsnivå. 
 Skatten bör vara bestämd till 
kvantiteten och inte värdet av 

varorna. Då blir  alliansen 
 mindre sårbar för  manipulation 
från de bolag som utvinner. För 
att undvika  köpslående eller att 
ställa  länderna mot varandra 
bör  skatten dessutom vara 
 likvärdig för alla som deltar. 
Därför ska  utvinningen inte 
 heller få  subventioneras. För 
undvikande av korruption bör 
ansvar för  administration och 
åter ställningsfonder läggas på 
något internationellt organ. 
 Länder som inte vill delta i alli
ansen får acceptera tullavgifter 

när de  säljer varor till skatte
alliansens länder.

Sveriges minerallag är i nu
läget tämligen tandlös med en 
mineralskatt på en halv promille 
till staten. Eftersom Sverige är  
rikt på mineraler skulle ett del
tagande i en mineralallians för 
vår del inte bara bildligt talat 
 vara en guldgruva, det skulle 
bokstavligen talat vara många 
guldgruvor.

 Göran Hansson, Malmö
J Torben Staehr, Malmö

GruvdriftLäsardebatten
Styr utvinningen av mineraler med en skatteallians

Skriv du med!
Har du ett ämne du brinner för? Skriv 
max 1 500 tecken inklusive blanksteg 
och mejla din text till oss  på   
debatt@aftonbladet.se 

Regeringen meddelade  
i dagarna att de överväger att 
öka avräkningarna från bistånds
budgeten med 20 miljarder nästa 
år. Anledningen är de kraftigt 
ökade kostnaderna för flykting
mottagandet till följd av Migra
tionsverkets reviderade 
 prognos. Detta skulle i praktiken 
innebära en halvering av det 
svenska biståndet.

Även om avräkningar för flyk
tingmottagandet tekniskt sett 
får räknas som bistånd enligt de 
så kallade OECD DACreglerna 
riskerar ett sådant förfarande 
att urholka det svenska bistån
det på ett sådant sätt att anta
let människor på flykt faktiskt 
ökar både kortsiktigt och lång
siktigt.
Förslaget tyder på en bristan

de insikt i vad svenskt bistånd 
faktiskt är, och vilka resultat som 
dessa medel uppnår när det 
 gäller sådant som fattigdoms
minskning, konfliktföre
byggande arbete och demokra
tisk  utveckling. De flykting
strömmar vi ser i dag är symp
tom på tidigare oförmåga att 
hantera grundorsaker till varför 
människor flyr. För att minska 
dessa strömmar måste vi stärka 
insatser för sysselsättning med 
hållbara arbetsvillkor som 
 kommer lokalsamhällen till del. 
Vi måste investera i konflikt
förebyggande arbete. Vi måste 
skydda människor som lever 
 under hot och väpnad konflikt. 
Vi måste stärka kvinnors del
tagande i samhället och vi måste 

finansiera satsningar på att 
minska klimatförändringarnas 
negativa effekter. Allt det gör det 
svenska biståndet.

Att halvera biståndet för att 
finansiera flyktingmottagande 
vore därför samma sak som om 
kraftigt ökade kostnader för 
akutsjukvården skulle finansi
eras genom att lägga ned hälften 
av alla vårdcentraler. Kortsiktigt 
skulle reformen kunna räknas 
hem, men långsiktigt skulle 
 hälsoläget i landet kraftigt 
 försämras och akutsjukvården 
skulle hamna under ännu 

 hårdare tryck och kostnaderna 
skena ytterligare

Ett sådant förslag vore därför 
förstås otänkbart från ansva
riga politiker. Men när det gäller 
biståndet lever de människor 
som drabbas av nedskärning
arna långt ifrån kvällspressens 
löpsedlar, och de röster som 
varnar för effekterna blir 
 ohörda.

Våra organisationers insat
ser bygger på gedigen kunskap 
och erfarenheter som 
implemen teras professionellt 
tillsammans med partners över 

hela världen. Det svenska bi
ståndet utvär deras kontinuerligt 
efter tydligt satta mål för att sä
kerställa  kvaliteten och 
 effektiviteten i projekten. Där
för vågar vi  också säga att med 
en halvering av bistånds
budgeten kommer fler 
 människor än vad som är  fallet  
i dag behöva fly eller flytta från 
sina hem. Det råder stor enighet 
inom forskningen på området 
att förebyggande och långsiktigt 
hållbara bistånds insatser är 
 betydligt mer kostnadseffektiva 
än akuta åtgärder.

Vi påstår inte att den situation 

Sverige står inför i dag är enkel 
att hantera. Det krävs stora sats
ningar för att stärka vår kapa
citet att ta emot de som måste  
fly och för att integrera de som 
kommer hit. Men vi anser inte 
att kortsiktiga lösningar på 
 världens mest utsatta männis
kors bekostnad är en rimlig väg 
att gå. Vi behöver investera  
i de  människor som kommer hit 
nu och som sedan etablerar sig 
på den svenska arbetsmarkna
den. Samtidigt som de bidrar 
med  sina kunskaper och 
 kompe tenser till att utveckla det 
 svenska samhället, bidrar de 
också genom transfereringar till 
att stärka människors 
 möjlig heter att leva kvar i sina 
hem länder. Så kan vi skapa en 
positiv spiral där förbättrat 
 mottagande och integration 
även bidrar till att stärka 
 måluppfyllelsen inom bistånds
området.

Regeringen står nu inför ett 
val. Varken Sverige eller de 
människor som just nu befinner 
sig på flykt har råd med att de 
väljer fel.

Biståndsorganisationer: Förslaget visar att regeringen inte förstår bistånd

”Vi anser inte att 
kortsiktiga 

 lösningar på världens 
mest utsatta 
 människors bekostnad 
är en rimlig väg.

Ett halverat bistånd
skapar fler flyktingar

Vattenhämtning i en brunn i Tanzania som är finansierad av svenskt bistånd. Foto: LOTTE FERNVALL 

n DEBATTEN I år kommer 20 procent av biståndsbudgeten att använ-
das till flyktingmottagandet i Sverige och just nu pågår samtal om nästa års 

 bistånd – det talas om en halvering. Det vore en kortsiktig politik som 
 kommer att skapa stora problem på sikt, varnar dagens debattörer.

n DEBATTÖRER Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna, Maria Andersson, generalsekreterare RFSU,  Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna,  Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia,  Henrik Fröjmark, kanslichef 
 Swedwatch, Gunilla Hallonsten, internationell chef Svenska kyrkan, Kristina Henschen, chef Union to Union,   Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare Plan International Sverige, Niclas Lindgren, direktor PMU,  Eva Christina Nilsson, 
 generalsekreterare Svenska missionsrådet,  Tiina Nummi-Södergren, ordförande MyRight,  Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes internationella center,  Anneli Rogeman, vd We Effect, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 
Ann Svensén, generalsekreterare IM Individuell människohjälp,  Sofia Walan, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen, Peter Westman, ställföreträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Läs mer

n Religionshistorikern Eli Göndör 
skriver på. aftonbladet.se/debatt.

Muslimer tar avstånd
från IS – lyssnar ni?

Trelleborgs AlleHANDA
fredag 17 april 2015
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Mogadishu. Extremist-
gruppen al-Shabaabs härj-
ningar, en svag och korrupt 
centralregering samt torka 
har drivit hundratusentals 
somalier på flykt de senaste 
åren.  Många har tagit sig 
till grannlandet Kenya och 
lägret Dadaab, som huse-
rar uppemot 450 000 
somaliska flyktingar.

Efter al-Shabaabs 
senaste attack på kenyansk 
mark, mot universitetet i 
Garissa, hotar Kenyas 
regering återigen med att 
stänga Dabaab.

– Ett sådant beslut skulle 
få extrema humanitära och 
praktiska konsekvenser, 
och det skulle vara ett brott 
mot Kenyas internationella 
åtaganden, säger flykting-
organet UNHCR:s tales-
person Karin de Gruijl.

I ett sällsamt olyckligt sam-
manträffande har antalet 
återvändande somaliska 
flyktingar samtidigt ökat 
från Jemen. Röda Korset 
räknar med att uppemot 
100 000 flyktingar kommer 
att ta sig över vattnet från 
Jemen till Somalia de kom-
mande sex månaderna på 
grund av konflikten mellan 

regimen och Huthirebel-
lerna.

– Flyktingarna som kom-
mer från Jemen lever under 
fullkomligt omänskliga 
förhållanden. Hundratals 
personer är inhysta i ett 
skjul i hamnen, säger Mel-
ker Måbeck som är chef för 
svenska Röda Korset.

Tidigare i veckan besökte 
han staden Bosaso vid 
Somalias kust för att förbe-
reda för de återvändande 
flyktingarna från Jemen.

– Det viktigaste i den upp-
komna situationen är att 
aktörerna, särskilt Kenya, 
undviker att hanteringen 
av flyktingsituationen blir 
kaotiskt. Och det är precis 
det som al-Shabaab vill, 
säger Atakilte Beyene som 
är en ledande forskare på 
Nordiska Afrikainstitutet.

– Ju mer kaos, desto 
större möjlighet för dem att 
rekrytera unga arga män. 
En dåligt hanterad flyk-
tingsituation får konse-
kvenser för hela regionens 
säkerhet, säger Beyene.

På kort sikt måste det fin-
nas mat och vatten tillgäng-
ligt, framhåller han. Om 
tillgången till mat kan säk-

ras beror på hur väl reger-
ingarna i Kenya och Soma-
lia lyckas samordna och 
samarbeta med varandra 
och med de hjälporganisa-
tioner som finns på plats.

På lite längre sikt är det vik-
tigt att flyktingarna har 
möjlighet att försörja sig, 

till exempel genom tillgång 
till land och vatten så att de 
kan bruka jorden.

– Det enda dessa perso-
ner har är arbetskraft samt 
kunskap i jordbruk och 
entreprenörskap. De har 
inga eller begränsade 
andra resurser, säger Ata-
kilte Beyene. (TT)

●● Om Kenya gör verklighet av hotet att stänga världens största 
flyktingläger, Dadaab, kan hundratusentals somalier tvingas åter-
vända till sitt hemland. Det skulle innebära en enorm påfrestning 
på det redan hårt prövade Somalia – och kan öka risken för att 
unga radikaliseras.

Befarad ström av 
flyktingar oroar

% fakta

Somalia och al-Shabaab
●● al-Shabaab betyder 
”ungdomen” eller ”yng-
lingarna” och är en 
extrem jihadistorganisa-
tion som terrorklassas av 
flera länder.

●● Rörelsen tros ha omkring 
9 000 stridande i Soma-
lia.

●● Med halshuggningar 
och offentlig prygling har 
al-Shabaab satt skräck 
i befolkningen i Soma-
lias södra och mellersta 
delar.

●● Tiotusentals somalier 
flydde till redan överfulla 
flyktingläger i Kenya och 
Etiopien 2011 när den 
värsta hungerkatastrofen 
på årtionden drabbade 

Östafrika och al-Sha-
baab vägrade att släppa 
fram bistånd.

●● Två av den senaste 
tidens allvarligaste ter-
rordåd har gruppen utfört 
i Kenya – mot högskolan 
i Garissa i april 2015 då 
148 människor döda-
des och mot köpcentret 
Westgate i Nairobi i sep-
tember 2013 då 67 per-
soner dödades.

●● Sedan 2011 har al-Sha-
baab trängts bort från de 
flesta städer men rörel-
sen har fortfarande kon-
troll över stora delar av 
landsbygden. 
Källor: BBC och CIA  
(TT)

En skadad kvinna får hjälp  efter al-Shabaabs attack mot utbildningsdepartementet i Somalias huvudstad Mogadishu i tisdags. 
Attentatet krävde minst 15 dödsoffer.  FOTO: Farah abdi Warsameh/aP PhOTO

Vädjan om hjälp 
efter båttragedier
Tragedierna på havet fort-
sätter – utan att EU kom-
mer överens om några 
åtgärder. Och Italien väd-
jar om hjälp. Ytterligare 
41 migranter tros ha 
omkommit när en båt för-
list utanför den libyska 
kusten.

stockholM. Den italien-
ska kustbevakningen har 
slutat söka efter de 400 
människor som kan ha 
förolyckats när deras far-
tyg kapsejsade i söndags. 
Enligt överlevandes vitt-
nesmål till Rädda Barnen 
och Internationella mig-
rationsorganisationen 
(IOM) var det främst kvin-
nor och barn som dog. De 
sökte skydd för kylan 
under däck när båten slog 
runt.

Kustbevakningen fort-
sätter att patrullera områ-
det, som är fullt av skral-
tiga båtar.

– I går hade vi två rädd-
ningsoperationer i 
samma område, med 300 
personer på ett fartyg och 
89 personer i en gummi-
båt, säger en tjänsteman.

Bara den senaste 
veckan har kustbevak-
ningen räddat 10  000 
människor. Men enligt 
FN:s flyktingkommissa-
riat UNHCR har 30 pro-
cent fler drunknat i år än 
under samma period 
förra året.

– Vi är vana vid att det 
kommer båtar. Men så här 
många på så kort tid har vi 
inte sett förut. Det kom-
mer så många rop på 
hjälp att kustbevak-
ningen inte klarar av att 
rädda alla, säger Flavio di 
Giacomo vid IOM.

Medan migranterna 
drunknar fortsätter EU 
att vara djupt oense om 
hur man ska tackla kata-
strofen. Och kritiken mot 
avsaknaden av rädd-
ningsinsatser växer i 
styrka.

– EU måste göra mycket 
mer genast för att förhin-
dra att fler dör. I dag bär 
Italien det stora ansvaret 
och det är ohållbart, säger 
Judith Sunderland från 
människorättsorganisa-
tionen Human Rights 
Watch.

Den italienska rädd-
ningsinsatsen Mare 
Nostrum avslutades i 
november förra året, och 
EU:s gränsövervaknings-
enhet Frontex pågående 
insats Triton har både 
mindre budget och resur-
ser. I stället för att söka 
upp och rädda folk är dess 
fokus att patrullera grän-
serna.

– Triton är ineffektivt. Vi 
behöver en räddningsin-
sats som Mare Nostrum, 
men som inte bara orga-
niseras av Italien, säger 
Flavio di Giacomo.

Situationen i Italien 
blir allt mer kaotisk, med 
gigantiska logistiska 
utmaningar. Nu vädjar 
landet om hjälp.

– 90 procent av kostna-
derna för patruller och 
räddningsinsatser ligger 
på våra axlar, och vi har 
inte fått ett fullgott svar 
från EU, säger utrikes-ß 
minister Paolo Gentiloni, 
enligt AFP.

Torsdagens olycka 
inträffade enligt överle-
vande när en uppblåsbar 
båt gick kvav strax efter 
det att den lämnat Libyen. 
45 personer fanns 
ombord. (TT)

Räddade båtmigranter i 
Palermo, södra Italien, i tis-
dags.  FOTO: alessandrO Fucarini

Assange säger 
ja till förhör
london.  Julian Assange 
ger sitt samtycke till att 
förhöras i London om de 
svenska sexbrottsankla-
gelserna. En skriftlig 
bekräftelse skickades på 
torsdagen till överåkla-
gare Marianne Ny, uppger 
Dagens Nyheter.

– Det här är en åtgärd 
som vi efterfrågat i flera år 
och är glada att åklagaren 
kommit fram till samma 
ståndpunkt, säger Assan-
ges advokat Thomas Ols-
son.(TT)

AP vill erkänna 
Palestina

 
oslo. Det norska Arbei-
derpartiet (AP) öppnar 
för möjligheten att 
erkänna en palestinsk 
stat om partiet får mak-
ten. Partiledare Jonas 
Gahr säger att partiet  är 
vän med ”båda folken” 
med hänvisning till 
Israel, men att det inte 
längre går att vänta på 
ett genombrott i freds-
förhandlingar.

AP föreslår även att 
kvoten för syriska flyk-
tingar ökar. (TT)

Nyckeltal de senaste fem åren

År 2011 2012 2013 2014 2015

Antal artiklar 699 679 955 1221 978

Antal artiklar 
med bild 441 380 484 607 609

Vanligaste 
typen av bild Offerbild Offerbild Biståndsarbetare Biståndsarbetare Biståndsarbetare

Största 
 agendasättare

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Insaml. och  
biståndsorg.

Mest 
 omskrivna land Somalia Uganda DR Kongo Uganda Etiopien
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Biståndsorganisationer fortsätter att sätta agen
dan för rapporteringen. Men biståndsministern 
ökar mest i synlighet. Ledarskribenternas texter 
syns nästan inte alls i rapporteringen.  

DE SYNS MEST
Likt tidigare år är det biståndsorganisationer  
(43 procent) och biståndsarbetare (17 procent)  
som uttalar sig mest i rapporteringen om bistånd.  

Publiciteten för biståndsminister Isabella Lövin  
nära fördubblades under 2015. Det är i synnerhet i 
rapporteringen om ebola, de nya utvecklings målen 
och neddragningen av biståndet som Lövin är 
huvudaktör. 

DE SYNS MINST
Ledarskribenter och krönikörer syns mycket mindre i 
biståndsrapporteringen. Under 2015 stod ledarskri
benter för en procent (13 artiklar) av  materialet, en 
minskning från sju procent (67  artiklar) under 2014. 

Även politiker, biståndsministern undantagen, tog 
mindre plats i rapporteringen. Under 2015 uttala
de de sig i mindre än en procent av alla artiklar, en 
minskning från 2014 då de uttalade sig i 17 procent.

Lokalbefolkningen får sällan komma till tals i artiklar
na om bistånd. Likt tidigare år står de enbart för en 
halv procent av alla uttalanden.

VEM SNACKAR?

Biståndsministern 
allt synligare

Insaml. och 
biståndsorg.
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Bistånds 
arbetare

Sida Politiker Ledar skribent 
och krönikör

Övriga Bistånds
ministern

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

Samtliga agendasättare 2011–2015

2011 2012 2013 2014 2015
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VEM SNACKAR?

Antal artiklar för  
respektive agendasättare

Biståndsarbetare Insaml.- och biståndsorg. Ledarskribent och krönikörPolitikerÖvriga

Dagens Nyheter, 2015-09-25

fredag 25 september 201512

•A4

Nyheter

FN:s hållbarhetsmål.

Mindre klyftor ska 
stoppa terrorismen
Den pågående globala flykting-
katastrofen visar att världen 
hänger ihop och att problemen 
måste lösas gemensamt, menar 
biståndsminister Isabella Lövin 
(MP). Det kommer enligt henne 
att stärka ländernas vilja att 
uppnå FN:s nya utvecklingsmål.

– Vi kan inte längre betrakta 
de som lider på avstånd, säger 
Lövin.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se 

○○Fredliga samhällen, jämställda 
möjligheter för alla kvinnor, utro-
tad fattigdom och hållbar ekono-
misk utveckling. En ljus framtid 
i○○alla världens länder beskrivs 
i○○de utvecklingsmål som världens 
 ledare ska klubba under helgens 
FN-möte i New York. 

–○Lägre mål än så här vore att ge 
upp. Vi har medlen och kunskapen 
för att nå dit, säger biståndsminis-
ter Isabella Lövin (MP) som deltar 
i mötet.

En sak som enligt henne talar för 
framgång är att hela världssamfun-
det har fått vara med och ta fram 
målen, till skillnad mot de tidigare 
millenniemålen som formades i○○en 
mindre krets. Runt två miljoner 
människor ska ha varit involverade 
i målen och delmålen (se fakta här 
intill). 

En annan skillnad  mot tidigare är 
att många fler politikområden är 
 inkluderade och att målsättning-
arna gäller såväl rika som fattiga 
länder. 

–○Det har mognat fram en in-
sikt om att vi inte kan titta bara på 
fattigdomen isolerat. Visst, den 
 extrema fattigdomen har halverats 
men det har skapat enorma miljö-
utmaningar i de länder som haft en 
snabb ekonomisk utveckling, säger 
Isabella Lövin. 

Helgens FN-toppmöte  sker i skug-
gan av den pågående flyktingkata-
strofen men biståndsministern tror 
att detta faktiskt kan ge kraft till ar-
betet med utvecklingsmålen.

–○Att så många är på flykt har 
blottlagt väldigt tydligt att världen 
har krympt. När folk söker sig hit 
till tryggheten kan vi inte längre 
betrakta de som lider på grund av 
krig och konflikter på avstånd. Allt 
hänger ihop och den här agendan 
svarar upp mot det. 

Sverige har slagits för  att fung-
erande och legitima institutioner 
ska pekas ut som en grundläggande 
målsättning. Enligt Isabella Lövin 
kommer svenska byråkrater att 
bilda en spjutspets i Sveriges bidrag 
till utvecklingsarbetet. Med sina 
erfarenheter och kunskaper ska de 
hjälpa andra länder att bygga upp 
skatteförvaltning, riksrevision och 
domstolsväsende. 

Sociala trygghetssystem hör ock-
så dit.

–○I många länder saknas helt in-
strument för att minska de inkomst-
klyftor som gör vissa rikare och 
lämnar andra i fattigdom och som 
blir en drivkraft för konflikter och 
terrorism. Förvaltning är en av Sve-
riges paradgrenar och vår expertis 
ska vara med och stärka det här, 
 säger Isabella Lövin.

Problemen som ska lösas

1 Utrota all form av fattigdom överallt.

2 Utrota hunger, säkerställ mat säkerhet och 
förbättrad nutrition och förespråka hållbart 

jordbruk.

3  garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra 
välmående för alla åldrar.

4 garantera en inkluderande, rättvis utbild
ning av god 

kvalitet och upp
muntra  möjligheter 
till livslångt lärande 
för alla.

5 Uppnå jäm
ställdhet och 

ge alla kvinnor och 
flickor större själv
bestämmanderätt.

6 garantera 
tillgång till och 

ett hållbart  användande av vatten och sanitet för 
alla.

7 garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, 
 hållbar och modern energi för alla.

8 Uppmuntra en fortsatt inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och 

 produktivt arbete och anständiga jobb.

9 bygga upp en hållbar infrastruktur, före
språka inkluderande och hållbar industriali

sering och främja innovation.

10  minska ojämlikheter inom och mellan 
länder.

11 gör städer och mänskliga bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara.

12 garantera hållbara konsumtions och 
produktionsmönster.

13 Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa kli
matföränd

ringarna och dess 
inverkan (i  linje med 
fN:s ramavtal om 
klimatförändringen 
med UNfCCC).

14 bevara och 
nyttja haven 

och marina  resurser 
på hållbart vis.

15 skydda, 
återställ 

och uppmuntra 
till hållbar användning av ekosystemen på land, 
hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, 
stoppa och återställ landdegradering och stoppa 
förlusten av biologisk mångfald.

16 Uppmuntra fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, till

godose tillgång till rättvisa för alla och bygg 
 effektiva, ansvariga och inkluderande institutio
ner på alla nivåer.

17 stöd verkställandet av hållbar utveckling 
i större utsträckning och återuppta det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Källa: regeringen och fN

Från millenniemål till utvecklingsmål
○○ De nya globala målen för hållbar utveckling 

 avlöser de åtta millenniemålen som löper ut 
2015, och som varit tongivande sedan år 2000.

○○ Sedan dess har fattigdomen mer än halverats, 
barnadödligheten för barn under fem år mer än 
halverats och flickors skolgång ökat dramatiskt.

○○ Över 50 miljoner människor har kunnat över
leva malaria, tuberkulos och hiv/aids och över 
två miljarder människor har fått tillgång till rent 
vatten och sanitet.
Källa: regeringen, sida, fN

”Det har mognat fram en insikt om att vi inte kan titta bara på fattigdomen isolerat”, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP), angående 
FN:s nya utvecklingsmål som presenteras under helgens FN-möte i New York.  foto: paul Hansen

Flera projekt är redan i○gång. 
Svenska erfarenheter används för 
att effektivisera det irakiska reger-
ingskansliet. 

I Kenya byggs en riksrevision 
upp efter svensk modell. I○○Liberia 
handlar det om att rensa ut de som 
inte längre är anställda från statliga 
lönelistor. 

–○När det är sådan oordning finns 
det ingen tillit mellan medborgare 
och samhälle. Skapar man tilltro 
till att det är rättssäkert, då gör 
man det också möjligt för företag 
att investera i landet, säger Isabella 
Lövin.

Målen för jämställdhet  har varit en 
annan svensk hjärtefråga. Det har 
mött motstånd på vissa håll.

–○Men många länder inser att 
barnafödandet måste ner. Det är 
inte hållbart att flickor ska giftas 
bort när de är tio och sedan föda tio 
barn, säger Isabella Lövin. 

En invändning mot FN:s utveck-
lingsmål är att det kommer att bli 
mycket svårt att mäta vad länderna 
har uppnått. En som är kritisk på 
ett mer grundläggande plan är Len-
nart Olsson, professor vid Lunds 
universitet och föreståndare för ett 
forskningsinstitut med inriktning 
på global hållbarhet.

–○Det här är bättre  än att inte 
ha några mål alls men det utjäm-
nar inte på allvar den geopolitiska 
makt balansen mellan nord och syd. 
För att göra det skulle man behöva 
ett nytt handelssystem. EU och USA 
subventionerar sitt jordbruk men 
förbjuder andra att göra det. Det 
missgynnar de fattigare länderna, 
säger Lennart Olsson.

Fakta. 

Isabella Lövin
Politik:  miljöpartist, 
biståndsminister 
i stefan Löfvens 
regering sedan 2014. 
eUparlamentariker 
2009–2014, ledamot 
av fiskeriutskottet.
Yrke:  Journalist, bland 
annat på sveriges 
radio och månadsjour
nalen. blev känd för sin 
bok ”tyst hav: Jakten 
på den sista matfisken” 
som belönades med 
stora journalistpriset. 
Född:  1963.
Bor:  Nacka.
Familj:  make och två 
barn.

Ett av målen är att garan-
tera alla en bra utbildning.

FN vill garantera tillgång 
till hållbar energi. 
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Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 42 g/km. Alla priser ä r generalagent rek. cirkapriser. 
Förmånsvärde netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilen på bild är extrautrustad.
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”Namn väcker mer 
engagemang”

VAD TYCKER REDAKTIONERNA? 

Namnet är viktigt, väcker mer engagemang och ska i regel finnas  
med i rapporteringen. Men tidspressen och att uppgift om namn ofta 
saknas skapar problem. Här ger några av landets ledande redaktioner 

sin syn på namnfrågan i rapporteringen från Afrika. 

■ Lena Mellin,  
stf ansvarig utgivare 
Aftonbladet

1. Det finns åtminstone 
två slag av bilder som 
föreställer människor, 
genrebilder och bilder 
som föreställer en 
eller ett par specifika 
personer. I det första 
fallet vet vi sällan vad 
människorna på bilden 
heter. I det senare gör 
vi det och då anges 
deras namn. 
2. Inte särskilt ofta 
eftersom båda bild
typerna förekommer.
3. Ingenting i denna 
fråga.
4. Jag anser inte att 
det är ett problem att 
det finns genrebilder 
och andra bilder på 
människor.

■ Viktor Ander,  
editor Metro

1. Att informationen 
inte finns. Metro och de 
flesta andra tidningar i 
Sverige har som policy 
att alltid skriva ut namn 
på personer som är 
med på bild, om det 
inte finns uppenbara 
skäl att låta bli. Men när 
bilderna kommer från 
internationella källor är 
det vanligt att person
infon inte följer med i 
bildinformationen.
2. Inte mer än att 
påminna om att vi har 
en policy som ska följas 
när det går.
3. Se ovan.
4. Svår fråga. Ett sätt 
skulle kanske kunna 
vara att om möjligt 
ställa tydligare krav 
på de bildbyråer som 
används.

■ Pär Björkman,  
bildchef DN

1. I DN försöker vi 
alltid ha namn på alla 
som  figurerar på bild, 
oavsett kontinent. Alla 
skall ha en röst och vi 
försöker undvika genre
bilder. Allmänna bilder 
från offentliga platser 
kan gå utan namn pre
cis som en bild tagen 
i Stockholm, men så 
snart man möter en 
person eller personen 
är central i bilden skall 
hen ha ett namn.
2. Ja.
3. Faktiskt ingenting, 
men det borde den 
göra. Det skall jag ta 
tag i.
4. Att göra fotografen 
medveten om att det är 
ett krav. 
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1. Privatpersoner från 
Sverige namnges i 
stort sett alltid när de 
förekommer på bild 
i svenska tidningar, 
men det gäller inte 
alls privatpersoner 
från Afrika. Vad tror 
du att det beror på?

2. Är detta något  
som ni diskuterar  
på redaktionen? 

3. Vad säger er  
bildpolicy?  

4. Vad tror du man 
kan göra för att  
komma åt problemet? 



VAD TYCKER REDAKTIONERNA? 

■ Karolina Westerdahl,  
bildchef Expressen

1. Orutin och brist på 
personliga stories från 
dessa länder. Kanske 
lite av ren ”men så här 
har vi alltid jobbat” 
anda. En del på grund 
av att man inte själv 
är på plats och man 
 använder byråbilder 
där namn saknas och 
inte gör jobbet själv.
2. Väldigt ofta. Det 
väcker även mer enga
gemang med namn och 
personliga öden, finns 
ingen som helst anled
ning att inte använda 
namn i bildtexter.
3. Att vi ska ha bild
texter och namn när 
det går och vi kan. 
4. Jag tror att det 
 kommer förändras när 
fler redaktioner inser 
att mänskliga öden 
är mer intressanta för 
läsarna än berättelser 
om anonyma perso
ner. Utbildning, vana. 
Att påminna genom 
mätningar är också bra. 
Tror inte att det finns 
en utstuderad anled
ning till varför man 
inte skulle ha namn på 
personer. Tror också att 
man kan ligga på stora 
bildbyråer som Reuters, 
AP, AFP och EPA.

■ Therese Thomasson, 
tf nyhetschef  
HD-Sydsvenskan

1. Jag tror det beror på 
att utländska nyhets
byråer inte tänker på 
samma sätt som vi i 
Sverige gör när det 
handlar om namn på 
personen som är med 
på bilden. Vi har inga 
egna stringers och 
skickar väldigt sällan 
egna frilansar till Afrika. 
När vi gör det ställer 
vi krav på att namnet 
på personen ska finnas 
med i både bildtext 
och text.
2. Ja, detta är något 
vi diskuterar på redak
tionen och ser som ett 
problem.
3. Att vi ska ha namn 
på de personerna som 
är med på bilderna.
4. Vi försöker diskutera 
med dem vi köper in 
bildmaterial från, men 
eftersom de är inter
nationella leverantörer 
är det inte alltid de 
förstår problemet. Och 
vi fortsätter att välja 
alternativa bilder till 
bilder på personer som 
är i fokus men där vi 
inte har namnet. 

■ Håkan Risberg, 
fotograf Nerikes  
Allehanda

1. Vi försöker alltid ha 
namn på folk som är 
med på bild i NA, om 
det finns namn med på 
de bilder från utlandet 
vi får, då oftast via TT, 
så är inte alltid fallet.
2. Nej, men vår poli
cy säger att vi ska ha 
namn på personer, så 
långt det är möjligt. 
Framförallt på enstaka 
personer som är med 
på bild i NA ska vi ha 
namn. Kan vara svårt 
med större grupper av 
människor.
3. Se svar ovan.
4. Det gäller att ha det 
med i tanken när man 
använder bilder, tar 
bilder. Att man ska ha 
personers namn med i 
bildtexten. Vi har ibland 
bara förnamn med då 
vill personen som blir 
fotograferad inte ha sitt 
efternamn med. I bland 
blir det även anonyma 
bilder. 

■ Joey Abrait,  
fotograf Di

1. Det stämmer inte, 
oavsett landet. Det 
handlar mer om tids
brist. Att vi journalister 
och fotografer inte har 
tillräckligt med tid att 
gå runt och samla allas 
namn. Ibland tar man 
ett telefonnummer och 
ringer upp personer vid 
senare tillfälle, det blir 
lättare gjort i Sverige 
än utomlands. Händel
ser som i Grekland och 
Brasilien är de senaste 
reportage som vi gjor
de, namn på personer 
kunde man skriva ner 
om man hade tid att 
stanna till, hade en 
tolk eller en skrivande 
reporter bredvid sig.
2. Tidsbrist är normen. 
Man gör så gott man 
kan. Ibland skippar man 
bilden om personen 
dominerar utan att man 
ha namn på den.
3. Vi har inte en ned
skriven policy – men 
uttalad policy är att 
man ska ha namn på 
folk som är med på bild, 
oavsett om det är i Asi
en,  Afrika eller Sverige.
4. Finns olika utvägar: 
har man tid så  skriver 
man ner namnet. Eller 
har block och papper 
som folk kan skriva 
ner sina namn på. 
Samtidigt har man 
bilder med för många 
personer för att kunna 
identifiera alla. Vid fyra 
eller fem stannar vi.
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Underlaget till analysen baseras på all tryckt press 
under 1 januari– 31 december 2015 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. De har sedan lästs igenom i syfte att 
finna dem som handlar om bistånd från Sverige till 
Afrika söder om Sahara. Publiciteten belyser allt 
från exempelvis myndighetsbaserade projekt till 
biståndspolitik och enskilda insamlingsprojekt

 

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*, millennie-
mål*, utveckl*, sjukvård*, mänsklig* rättighet*, 
tillväxt*, investering*, skörd*, korrupt*, jäm-
ställdhet*, resultat, korruption*, tillväxt*, bud-
getstöd*, demokrati*, ansvarsutkrävande* 
i samband med samtliga länder söder om  
Sahara.

* 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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Redaktör
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060–19 72 76  
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sms/mms: 72060  
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Sörberge  Maria Lemon 
och dottern Sara Svens-
son startade fadderför-
eningen Childrens home 
2013 med stöd till för-
äldralösa barn.

I kväll reser de tillbaka 
till barnhemmet i Ghana 
för att följa upp arbetet.
Allt började med att dottern 
Sara Svensson ville resa iväg 
som volontär efter att hon 
tagit studenten. 

Valet föll på lilla landet 
Ghana i västafrika, där hon 
fick plats på ett barnhem i 
fyra månader. 

Hon blev placerad med de 
yngsta barnen som var mel-
lan två och fyra år. 

Sara Svensson rapportera-

de hem om misären i den 
fattiga byn på landet. Hon 
var 19 år och var tvungen att 
ta beslut om vilka som skul-
le få bära kläder på dagarna. 

För mamma Maria hemma i 
Sörberge blev allt plötsligt 
väldigt verkligt.

– Man tror inte att det är 
så fattigt förrän man får se 
det med egna ögon, men 
när hon berättade att hon 
bara hade åtta uppsättning-
ar kläder till tio barn, och 
var tvungen att låta dem tu-
ras om att gå nakna, förstod 
jag hur fattigt de har det 
därnere, säger Maria Le-
mon.

Maria började genast söka 
människor som var villiga 

att skänka kläder. 
– En vecka senare hade 

jag 60 kilo kläder och peng-
ar för frakten till Ghana, sä-
ger Maria.

Efter några veckor kom 
kläderna fram. Barnen var 
för första gången helt tysta 
när de stod i kö för att få nya 
kläder. 

Sara och barnhemsföre-
ståndaren John var över-
lyckliga att få lämna ut klä-
derna som räckte till barn-
hemmets alla 32 barn. 

– De dansade och sjöng 
runt Sara. De grå, trasiga 
och ofta för stora kläderna, 
byttes mot färgglada barn-
kläder, säger Maria.

Efter några veckor hade 
privatpersoner och företag 

skänkt ytterligare 15 000 
kronor. 

Maria ringde skatteverket 
och rådgjorde vad hon skul-
le göra. 

Hon startade fadderpro-
grammet Childrens home, 
med målet att varje barn ska 
ha två faddrar för att peng-
arna ska räcka till allt.

– Då går ekonomin runt 
och räcker till vård, skola 
och mat, säger Maria.

70 procent av befolkningen 
i Ghana lever i extrem fat-
tigdom. Många av barnen är 
föräldralösa på grund av att 
föräldrarna dött i AIDS eller 
att de lämnar bort de mins-
ta barnen som ses som en 
belastning.

Maria kämpar på oförtru-
tet och har mycket planer på 
gång. 

Nu reser de ner för att föl-
ja upp verksamheten och 
kolla så att bygget av nytt 
kök och matsal, som de gör 
tillsammans med Rotary, 
fortskrider.

– Det här är min grej, det 
var som om något äntligen 
föll på plats. När jag står 
hemma vid vattenkranen 
tänker jag på barnen som 
dricker ur en liten lortig 
tjärn, säger Maria, som har 
svårt att hålla tårarna borta.

 Text & Foto
Mårten Englin

060–19 71 49
marten.englin@mittmedia.se

Maria Lemon sorterar inlämnade saker i förrådet hemma i Sörberge. En företagsryggsäck med gammal logotyp blir en hett eftertraktad skolväska.

Maria och Sara vill 
hjälpa barn i Ghana

n Biståndsarbete | Barnhem för föräldralösa barn

Barnen på barnhemmet blev överlyckliga när de fick nya kläder. Fortfarande 
saknas skor, filtar och skolväskor. Här är Sara Svensson med en glad flicka.

Dricksvattnet hämtas i en pöl med brunt vatten. Childrens home har köpt en 
regnvattentank med vattenrening. Nu bygger man ny matsal och kök.

Får bidrag till 
studielitteratur
Timrå  Timrå kommun har 
ansökt om pengar för in-
köp av ett antal böcker. 
Kurslitteraturen ska an-
vändas under en kurs med 
föräldrastärkande arbeten. 
I ett första steg pågår pro-
jektet från 1 oktober 2015 
till 16 juli 2016 och syftar 
till att verka för barns goda 
uppväxt- och levnadsvill-
kor. Avdelningen för Folk-
hälsa och Vårdval på 
Landstinget i Västernorr-
land bedömer projektet 
som bra ur ett hälsoper-
spektiv. Därför beviljar 
man bidrag på sammanlagt 
11  000 kronor.    

Bakslag för 
skylt vid 
Europaväg 
Timrå  Nämnden gav 
klartecken till en digital 
reklamskylt vid E4.

Trafikverket överkla-
gade eftersom myndig-
heten anser att skylten 
är trafikfarlig.
Miljö- och byggnadsnämn-
den gav bygglov till en digi-
tal vägskylt vid E4 i Vivsta. 
Beslutet grundade sig på att 
det finns liknande skyltar 
längs Europavägen och att 
den skulle placeras inom 
detaljplanerat område.

Trafikverket hade däre-
mot invändningar mot den 
planerade skylten. Den 
skulle placeras i ett område 
med avfart och motorvägs-
hållplats och var därmed en 
fara för trafiksäkerheten 
menade Trafikverket. Där-
för överklagade myndighe-
ten miljö- och byggnads-
nämndens beslut till läns-
styrelsen.

Nu har länsstyrelsen fat-
tat beslut i ärendet. De me-
nar att skylten riskerar att 
påverka bilförares upp-
märksamhet.  Det är också 
en av anledningarna till att 
länsstyrelsen ändrar miljö- 
och byggnadsnämndens be-
slut och bifaller Trafikver-
kets överklagan.      

Lars Windh

Sundsvalls Tidning,  
2015-10-19
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Stark till sista länken!

• Sätthärdat borstål (IB20) ger hårdhet genom hela kät-
tingen, inte bara ytan. Ett ”Segt” hållfast stål som inte 
spricker vid höga hastigheter.

• Finns obroddade och broddade slirskydd för alla typer 
av underlag.

Lantbrukskedjor pris från: 4.095:-/par

Ytterligare information om OFA lantbrukskedjor och din närmaste återförsäljare finns på nordfarm.se. 
Priser är exkl. moms. 

Byt upp 
dig till OFA!

Ett tryggare val.
OFA behåller greppet!

MALAWI (ATL)
Bevattning och bättre  
odlingstekniker har gjort 
en välkommen skillnad 
för Wakison och Esther 
Kwada. Trots torkan 
grönskar majsen på de-
ras odlingslott och beräk-
nas ge en intäkt dubbelt 
så hög som insatsen.

Torrsäsongen i Malawi går 
mot sitt slut. Jordbrukarna 
väntar just nu på att de årliga 
regnen ska börja, vilket inne
bär starten på den huvudsak
liga odlingssäsongen i landet.

Men i byn Nkupa, i södra 
delen av Malawi, grönskar det 
numera året om. Byn förfogar 
gemensamt över ett 25 hektar 
stort landområde som tack va
re ett tidigare biståndsprojekt 
har försetts med bevattning 
via grävda brunnar.

Där arbetar den svens
ka biståndsorganisationen 
We Effect sedan 2008 med 

att få bönderna att utveckla 
sitt jordbruk. Genom meto
der som minimal jordbearbet
ning, använding av stallgöd
sel och mullsådd har marken 
blivit såväl bördigare som mer 
vattenhållande. Bättre sortval 
och satsning på högvärdes
grödor har ökat det ekono
miska utfallet. Och ett nystar
tat organiserat sparande inom 
byn ger ekonomiska muskler 
för vidare satsningar.

Samodlar
Wakison och Esther Kwada 
är två av de bönder som har 
tagit chansen att hyra två od
lingslotter om vardera 25 x 40 
meter av byn. Här samodlar 
de nu majs och bönor för opti
mal marktäckning och kväve
fixering.

Grödan såddes den 24 au
gusti och knappt två måna
der senare reser sig majsen 
manshög. Förutom nedmyl
lade växtrester har marken 

gödslats med getgödsel och 
kalium.

Nu i november har grödan 
skördats och Wakison Kwada 
räknar med att de 108 460 ma
lawiska kwacha (cirka 1 800 
kronor) han investerat kom
mer att ge ungefär det dubb
la tillbaka när majsen och bö
norna är sålda.

– Hälften av avkastningen 
går till att köpa mat och hälf
ten till att betala tillbaka lånet 

för investeringen, säger Wa
kison Kwada som under regn
säsongen också kommer att 
odla marken på sin egen gård.

Organiserat sparande
Lånet till utsäde har Waki
son och Esther Kwada fått 
från en nystartad grupp för 
gemensamt sparande. Model
len innebär att medlemmar
na varje månad kan köpa an
delar genom att lägga pengar 

i ett låst kassaskrin med tre 
nycklar. Varje medlem kan se
dan ansöka om lån ur den ge
mensamma kassan. 

Räntan är 8,20 procent – en 
låg siffra i förhållande till de 
malawiska bankräntorna som 
ligger omkring 25–30 procent 
för det fåtal som ens har möj
lighet att få ett banklån. 

Sedan starten i april har 
gruppen samlat ihop 700 000 
kwacha (12 000 kronor) och 
vid årets slut kommer över
skottet från inbetalda räntor 
att delas ut. Pengarna möjlig
gör investering i nytt utsäde. 
Men också små livsförbätt
ringar.

– Jag har lagt plåttak på mitt 
hus. Och så har jag köpt get
ter. Nu har jag tolv getter som 
jag kan sälja för att betala mi
na barns skolgång, säger nio
barnspappan Wakison Kwa
da.

Linda Grimstedt
08-588 369 31 linda.grimstedt@lrfmedia.se

ENKELT SYSTEM. Wakison Kwada 
hämtar vatten ur brunnen, vilket han 
sedan häller över i pumpsystemet 
som hustrun Esther trampar i gång. 
Här med barnen Ledison, 6, Innocent , 
3 år, och Serina, 10 månader. 
 FOTO: LINDA GRIMSTEDT

EXTRA-
SÄSONG. 
Tack vare 
bevatt-
ningen 
grönskar 
tomater-
na på fri-
landet i 
Nkupa.  
FOTO: LINDA 
GRIMSTEDT

ANDRASKÖRD. Maj-
sen på ett intilliggande 
fält har precis skör-
dats. Nu förbereds en 
sådd till innan ordina-
rie odlingssäsong drar 
i gång vid årsskiftet.  
 FOTO: MARCUS LUNDSTEDT

Jordbruk i Malawi
BNP per person: 2 265 kronor.
Jordbrukets andel av BNP: 
27 procent. 
Andel landyta som används 
för jordbruk: 60,8 procent.
Odlingssäsong: November–
April.
Vinterodling: Det fåtal bön-
der som har tillgång till vatten-
hållande marker i närheten av 
vattendrag, eller till bevattning, 
kan odla året om. Majsen tar 
90 dagar från sådd till skörd.
Grödor: Huvudgrödan för mat 
är majs. Tobak står för 70 pro-
cent av landets exportinkom-
ster. Andra viktiga grödor är 
kassava, hirs, jordnötter,  
bönor och ris.
Övrigt: Över-
svämning i ja-
nuari–februari 
följd av torka 
i mars–april 
gjorde årets 
odlingssäsong 
till en katastrof. 
2,8 miljoner 
människor i landet riskerar nu 
svält fram till skörden i april. 
 Källor: Landguiden  
 och Bradt guide

          FAKTA

80
procent av 
Malawis 
befolkning 
är syssel-
satt inom 
jordbruk.

2,8
miljoner 
människor 
riskerar i år 
svält.

Hjälp till självhjälp
l We Effects arbete i Malawi  
finansieras till största delen av 
norska staten. Budgeten är  
cirka 15 miljoner norska kronor. 
Tillsammans med Vi-skogen 
och tre lokala medlemsägda or-
ganisationer driver We Effect 
programmet Malawi Lake Basin 
Programme. 

Programmet syftar bland an-

nat till att hjälpa bönderna ge-
nom att via den kooperativa 
modellen utveckla sitt jordbruk 
och företagande och förbättra 
sina livsvillkor. 

I programmets tredje fas som 
pågår fram till mars 2019 be-
räknas 60 000 hushåll, eller 
300 000 personer, nås av pro-
grammet.

          FAKTA

Nya metoder stärker Malawi
Läs mer om Malawi 
i ATL magasinet.

Fattigast 
i världen

ATL,  
2015-11-27
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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. 

Vieffekten? När människor tillsammans hjälper sig själva.  
Med lite hjälp från dig.

www.weeffect.se

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Vem syns, hörs och får ett 
namn? För fjärde året i rad 
har Retriever på uppdrag 
av We Effect undersökt hur 
svenska tidningar skriver 
om biståndsinsatser i Afrika. 
I årets upplaga av rapporten 
ger även journalister från 
flera av landets ledande  
redaktioner sin syn på  
rapporteringen.


