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ettnamn

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

  ”Jag heter  
Alice Wanjiku”

Bilden av svenskt  
bistånd i Afrika 2016



För er svenskar är vi alla bara flyktingar”, skrev 
en ung man till mig nyligen på Messenger. 
Han var deppig. Kände sig som en i en ano-
nym massa och det verkade hopplöst att få 

tag på jobb och bostad. Bara en av alla flyktingar. 

Den unge mannen heter Sabri. Han är 21 år 
 gammal och kom till Sverige för ett och ett halvt 
år sedan, den där vägen via Egeiska havet som du 
har läst om så många gånger. Från krigets Syrien, 
helvetet han fortfarande vaknar av varje natt. På ett 
drygt år har han lärt sig utmärkt svenska, kommit in 
på Komvux och vill inte något annat än att klara sig 
själv. En av alla ”flyktingar”. Sabri Kenno.

Det händer något i oss när en människa får ett 
namn. När en person står ut från en massa. Som 
när bilden på Omran kablades ut över världen: en 
femåring med blodig kind och damm i håret, sit-
tande i en ambulans efter att bomben träffat hans 
hus när han sov hemma i Syrien. Omran Daqneesh.

Som när nästan alla tidningar publicerade bilden 
på en treårig pojke, vars kropp spolats upp på en 
strand i Turkiet. Alan Kurdi. 

Det blir närmare hjärtat. Och, inte minst, det 
blir mer mänskligt. Värdigt. Vare sig det gäller 
 flyktingar eller människor i utvecklingsländer.

Våra namn för oss 
närmare varandra

Det här är femte gången We Effect analyserar hur 
den mediala bilden av biståndet ser ut i Sverige. Vi 
fortsätter att göra det, eftersom rapporteringen i så 
hög utsträckning påverkar hur svenska mediekon-
sumenter ser på svenskt bistånd, och de människor 
som tar del av det. Det handlar om en viktig post i 
den svenska statsbudgeten – men framför allt om 
hur människor i utvecklingsländer får komma till tals.

Får de vara individer eller offer? Subjekt eller 
objekt? Människor med egenvärde – eller bara 
rekvisita till en text om bistånd? 

I årets rapport finns två tydliga förändringar. Det 
nedslående är att antalet offerbilder har ökat igen. 
Att detta förändras något mellan åren, beroende 
på när katastrofer inträffar i världen, är förståeligt – 
men den nedåtgående trenden har tyvärr brutits.

Det positiva är att många fler afrikaner har fått sitt 
namn publicerat i anslutning till en bild. Första året 
vi undersökte detta, 2011, fick 13 procent av lokal-
befolkningen namn. 2016 var det hela 41 procent. 
Något har hänt. Och vi sänder en tacksamhetens 
tanke till de fotografer, bildredaktörer och andra i 
mediebranschen som har tänkt till.

Vi hoppas nu att fler tar efter, inte minst fler av våra 
kolleger som arbetar med bistånd. Varje enskild 
bild kanske inte spelar så stor roll. 
Men många bilder, under många 
decennier – det påverkar allas vår 
världsbild. 

Ola Richardsson, chef opinion 
och insikt, We Effect, juni 2017

”Det händer något i oss när  
en  människa får ett namn.”
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För femte året i rad har Retriever och We Effect 
undersökt hur bistånd från Sverige till länder 
i Afrika söder om Sahara synliggörs i svenska 
tidningar. Fokus ligger på att analysera tidnings-
bilderna i rapporteringen. 

Rapporten baseras på en kvalitativ medieanalys  
av 900 artiklar i 190 svenska tidningar, etermedier 
och magasin. Från detta urval har 585 artiklar  
med bilder manuellt sorterats fram för analysdelen 
om namnpubliceringar. Bilderna har publicerats i 
anslutning till såväl nyhetsartiklar och reportage 
som ledare och insändare.

I årets analys ingår även material från SVT:s och 
SR:s webbsidor. På grund av upphovsrättslagen får 
Retriever inte lagra sändningar från SVT eller SR i 
mer än en vecka. Detta medför att sändningarna 
inte ingår i analysen men nyhetsartiklar från de 
båda källornas hemsidor är inkluderade. 

I analysen undersöks bland annat hur ofta personer  
får namn i tidningarna, vilken 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 2016 till 31 
december 2016.

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

Framsidesbild: Alice Wanjiku, bonde och medlem i banankooperativet  

Gikama i Muranga, Kenya. Foto: Anders Hansson  

Formgivning: Torino Tidningsform Tryck: CH Tryckeri

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, 
 bostäder, 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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Svenska medier namngav väsentligt fler 
 afrikaner under 2016. Men fortfarande gjorde 
medierna skillnad på afrikaner och vita. 

Under 2016 fick 41 procent av afrikanerna som var 
med på bild i den svenska biståndsrapporteringen,  
sitt namn publicerat i anslutning till artiklarna. 
Under 2015 var denna andel 24 procent, året innan 
dess var siffran endast 13 procent. Uppgången är 
alltså 28 procentenheter på tre år. 

KVINNOR NAMNGAVS OFTAST 
Under 2016 var det vanligare att afrikanska kvinnor 
namngavs av medierna än att de var anonyma. I två 
av tre undersökta artiklar, 67 procent, angavs deras 
namn. Det är nästan en dubblering från 2015 då 
motsvarande andel var 36 procent, och en drama-
tisk ökning från 2014 då andelen var 23 procent.

MÄN OCH BARN SYNS MER 
Namn på män och barn förekom i högre 
 utsträckning än tidigare år. Män från afrikanska 
länder namngavs i 45 procent av fallen under 2016, 
för barn var andelen 22 procent. Motsvarande siffra 
för 2015 var 17 procent för både män och barn.

FLER NAMN I ÅSIKTSMATERIALET
I mer än hälften av alla debattartiklar om bistånd, 
55 procent, publicerades bilder där människor från 
afrikanska länder namngavs. Dessa debattartiklar 

HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Namn på  afrikaner 
inte längre 
 undantag

skrevs oftast av biståndsorganisationer. I nyhets-
rapporteringen namngavs en lägre andel av  
personerna, 37 procent av personerna från 
 afrikanska länder fick ett namn. Det är dock nära  
en fördubbling från 2015 då motsvarande siffra  
för nyhetsrapporteringen var 19 procent. 

VITA VUXNA HAR OFTAST ETT NAMN
Män och kvinnor från Sverige fick i regel alltid sitt 
namn angivet när de förekom på bild i svenska 
 medier. Svenska biståndsarbetare och politiker 
stod för majoriteten av dessa publiceringar. 95 
procent av de svenska kvinnorna namngavs, för 
svenska män var andelen 98 procent. 

”Under 2016 var det vanligare att 
afrikanska kvinnor namngavs av 

 medierna än att de var anonyma.”
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Att världen blir bättre är inte sam-
ma sak som att den skulle vara fri 
från problem. Just nu riskerar 
drygt tio miljoner människor i  
Etiopien att drabbas av svält. Vad 
som behövs är omedelbar hjälp. 

D et är kanske det mest gläd-
jande som hänt under de 
senaste 15 åren, detta att 
fattigdomen minskar i värl-

den och att allt fler kan äta sig mät-
ta. I spåren av den goda utveckling-
en spirar hopp om en fortsättning 
som allt snabbare går i rätt riktning. 

Inte minst är detta något som bor-
gerliga ledarskribenter som jag gil-
lar att lyfta fram som en motvikt 
mot alla gråterskor och gnällspikar 
på vänsterkanten som vägrar se att 
världen trots allt snurrar åt rätt håll.

Men medan höger och vänster i 
Europa och Sverige är upptagna av 
varandra, och med att träta om fri-
handelsavtal, ”asylpaus” och utö-
kad bankskatt, riskerar drygt tio 

miljoner människor i Etiopien att 
drabbas och duka under av svält. 

Bilden på kvinnan som ammar 
sitt undernärda barn är tagen på en 
liten hälsomottagning i Amharare-
gionen i norra Etiopien. Hon heter 
Debre Mekuria. Ställd inför hennes 
blick är det svårt att inte stanna upp 
och rannsaka sig själv med frågan: 

Vad är viktigast just nu? 
Att fundera över hur resultatet av 

klimattoppmötet i Paris ska imple-
menteras på 15-20 års sikt – eller 
hur Debre Mekuria och hennes barn 
ska få vatten, medicin och mat idag? 

Vänster såväl som höger bör göra 
världen och oss själva den tjänsten 
att åtminstone se henne i ögonen 
innan vi svarar.

Det är varken något unikt svenskt 
eller ett privilegium för den pratgla-
da medelklassen, detta att få ha sitt 
fokus på egna problemformulering-
ar och egna lösningar. Oavsett var 
man än befinner sig i den mätta och 
– naturligtvis relativt sett – välmå-
ende delen av världen, står de egna 
perspektiven i centrum.  Men före-
språkare av frihandel och företräda-
re för en aktiv klimatpolitik har mer 
att bidra med tillsammans än var 

och en för sig, och detta i en värld 
som kan bli ännu bättre än den re-
dan är.

Ibland gör sig dock högern dum-
mare än den är, som när Timbro hä-
rom veckan lät två teologie doktorer 
hoppa  på Svenska kyrkan för att de 
tyckte att den var för mycket vän-
ster. Genom att undersöka om de 
pressmeddelanden som kyrkokans-
liet i Uppsala skickar ut låg i linje 
med vad medlemmarna tycker att 
kyrkan skulle tala om i samhället, 
grundat på en opinionsmätning de 
hade gjort, ville de bevisa detta.

Jaha?
Svenska kyrkan är en av få organi-

sationer i  det här landet som tar 
svälten i Etiopien på allvar. Den 
skänker pengar och dess medarbe-
tare sprider kunskap och informa-
tion om läget. Detta gör kyrkan just 
nu, i detta ögonblick.

Är det vänster eller höger? 
Ärligt talat bryr jag mig inte så 

värst mycket om huruvida Svenska 
kyrkan är vänster eller höger. Det 
viktigaste är att den gör något som 
andra inte gör. 

Men jag undrar vad Debre Meku-
ria svarat om hon hade fått frågan. 

Hade hon ens förstått den?

Svält på AfrikAS horn

Hermansson: Se henne i ögonen  
när du säger att annat är viktigare

Ärligt talat 
bryr jag mig 
inte så värst 
mycket om 
huruvida 
Svenska  
kyrkan är 
vänster eller 
höger. Det 
viktigaste 
just nu är att 
den gör något 
som andra 
inte gör. 

Ställd inför Debre Mekurias blick hamnar traditionella vänster-högerkonflikter i skymundan för frågan: Vad är viktigast för henne just nu?  foto tt

I år går den allsvenska premiären i 
kulturens tecken. Nykomlingen 
Östersunds FK:s satsning på läs-
ning, konst och dans gör fotbollen 
till en bredare samhällsfaktor.

2006 var ett bra 
år för Borås. 
Elfsborg tog SM-
guld och Sverige 

fick en borgerlig regering. Det går 
inte att blunda för att båda dessa 
händelser var av avgörande bety-
delse för att Sjuhäradsmetropolen 
skulle utvecklas snabbare i rätt 
riktning.

2016 leds landet av en rödgrön 
regering och få tippar att Elfsborg 
tar hem Lennart Johanssons po-
kal. Men allt är inte kört för det. 

Det intima förhållandet mel-
lan ”di gule” och Sjuhäradsbyg-
den manifesterar sig i en bred 
sponsorbas och ett snitt på hem-
mamatcherna som snurrar runt 
10 000-strecket, vilket impone-
rar långt mer än att storstadslag 
som Hammarby och AIK kan 
skapa hög stämning på Stock-
holmsarenan och Friends arena 
vid några enstaka tillfällen varje 
säsong. 

Men den stora nyfikenheten i år 
riktar sig trots allt mot nykom-
lingar som Jönköping Södra IF 
och Östersunds FK. Att Södra tip-
pas trilla ut spelar nog inte så stor 
roll för Jönköping, som utvecklas 
i riktning mot att bli den verkliga 
framtidsstaden. För Östersund 
ser det väl inte lika ljust ut, men 
på plan kan ÖFK bidra med något 
som andra lag saknar: Kultur 
med stort K, inte litet.

Där andra ser klubbkultur i  fö-
rekomsten av rätt sorts kokt korv, 
ståplatsbråk och bengaler har 
ÖFK skrivit en bok, genomfört ett 
konstprojekt, satt upp en pjäs och 
en dansföreställning – allt för att 
bli bättre som lag och nyttigare 
som samhällsaktör. Kritiken lät 
inte vänta på sig. Sura redaktörer 
på lokaltidningarna och arga in-
sändarskribenter kände sig inte 
hemma med att laget anställt en 
kulturcoach.

i dag är laget i Allsvenskan och 
kritiken har tystnat, och kultur-
satsningen kan redan ha gjort la-
get till årets stora vinnare. 

Ty om en och annan i de känsli-
ga och formativa åldrarna har fått 
inspiration och mod till att själva 
bryta mot invanda mönster och 
fördomar om vad en fotbollsspe-
lare kan ta sig för, då är ÖFK:s 
satsning värd långt mer än bara 
ett allsvenskt guld.

Avspark för 
årets stora 
kulturkamp

Enligt årets 
undersökning är 
det vanligare att 
afrikanska kvinnor 
namnges när de  
är med på bild än 
att de inte gör det. 

Vita män namnges mest
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… av afrikanerna som var med på bild i den 
svenska biståndsrapporteringen under 2016 fick 
sitt namn publicerat i anslutning till artiklarna,  
en ökning med 28 procentenheter på tre år.
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VEM SYNS I AFRIKA?

Fler offer och  
aktiva i spalterna

Efter flera års nedgång ökade antalet offer
bilder igen under 2016. Samtidigt publicerades 
det fler bilder där människor i afrikanska länder 
porträtterades som aktiva. 

Trenden att antalet bilder där människor  
framställs som offer blir färre i svenska medier 
bröts under förra året. 19 procent av de totala 
antalet biståndsbilder under 2016 var offerbilder, 
vilket var den högsta andelen sedan 2013. Under 
2015 var motsvarande andel 10 procent. Ökningen 
under det senaste året förklaras främst av torkan 
och hungersnöden i östra och södra Afrika. Värt att 
notera är att under svältkatastrofen på Afrikas horn 
2011–2012 användes offerbilder i 30 procent av alla 
artiklar om bistånd. 

Det är fortfarande ovanligt att de människor som 
omfattas eller stöds av ett biståndsprojekt får 
vara med på bild i anslutning till artikeln. Men 
 utvecklingen är att det blir vanligare. Sedan 2012 
har denna andel ökat från en procent till åtta 
 procent av alla bilder.

Antalet bilder på biståndsarbetare nästan halvera-
des under 2016 men var fortfarande den kategori 
som var vanligast i biståndsrapporteringen. Nu 
utgjorde bilder på biståndsarbetarna 19 procent av 
rapporteringen, att jämföra med 35 procent under 
2015 och 45 procent under 2014.

FLER AKTIVA PÅ BILD
Offerbilderna ökade under 2016, samtidigt 
 avbildades väsentligt fler personer i Afrika som 
verksamma och aktiva. Aktiva bilder förekom i 32 
procent av rapporteringen, att jämföra med 23 
procent under 2015 och 10 procent under 2014. 

”Det är fortfarande ovanligt att de 
människor som omfattas eller stöds 
av ett biståndsprojekt får vara med 

på bild i anslutning till artikeln.” 
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VEM SYNS I AFRIKA?

Hallandsposten, 2016-03-21 Norra Skåne, 2016-10-15 

16 MÅNDAG 21 MARS 2016

VÄRLDEN

– Vi är hungriga, barnen är hung-
riga. Bra dagar äter vi oftast en gång 
på morgonen och en gång på kväl-
len. Men nu är det svårt att ens 
kunna äta ett mål mat om dagen, 
säger 51-åriga bonden Ayalew Beri-
hun i byn Estayish i Afarregionen, 
till nyhetsbyrån Reuters.

Tv-bilderna på utmärglade vux-
na och barn med uppsvällda magar 
skakade hela världen under svält-
katastrofen i Etiopien i mitten på 
1980-talet. Nu är samma sak på väg 
att ske igen, varnar hjälporganisa-
tioner.

– Det kändes in på bara skinnet. 
Att se barn i två- eller treårsåldern, 
men som ser ut som bebisar för att 

de är så undernärda. Det är deras liv 
det handlar om, säger Gunilla Hal-
lonsten, chef för Svenska kyrkans 
internationella arbete, som nyligen 
kom hem från ett besök i regionen.

Hon besökte flera sjukhus i regi-
onen, där barn var så undernärda 

att de väntades dö inom loppet av 
dagar.

– Sjukhuset hade varken vatten 
eller mjölkersättning. Personalen 
samlade själv ihop till att köpa 
mjölkersättning, för de stod inte 
ut med att se barnen dö.

ÖVER 36 MILJONER människor i söd-
ra och östra Afrika riskerar svält, 
enligt FN. I Etiopien har vart tredje 
barn tvingats avbryta skolgången 
på grund av hungerkatastrofen.

– I Etiopien är tio miljoner männi-
skor i akut behov av mat. Sex miljo-
ner av dem är barn, varav drygt två 
miljoner barn är svårt undernärda, 
säger Hallonsten.

Etiopien och hjälporganisatio-
ner har bett om 1,4 miljarder dol-
lar,  vilket utgör den största hjälp-
insatsen efter Syrien och Jemen, 
men bara hälften av de önskade 
pengarna har hittills trillat in. För 
ett par dagar sedan meddelade FN 
att siffrorna kommer att skrivas 
upp ytterligare de närmaste veck-
orna.

– JUST NU ÄR DET väldigt svårt för 
FN att samla in pengar till den här 
katastrofen. Vårt fokus är på Euro-
pa, flyktingkris och Mellanöstern. 
Det här blir en dold katastrof där 
människor dör i tystnad.

Orsaken till svältkatastrofen är 
den extrema torka som uteblivna 
regn har orsakat, något som har 
förvärrats av väderfenomenet El 
Niño.

– Omvärlden måste få upp ögo-
nen för det här. Vi behöver också 
förstå omfattningen av klimat-
förändringarna, för torkan och den 
humanitära katastrofen har kopp-
lingar till det här, säger  Gunilla 
Hallonsten.

MATTIAS ARESKOG/TT 

Bild: GUNILLA HALLONSTEN/TT

SVÄLTKATASTROF. Fathuma Ale med ettåriga dottern Asia Ale på ett sjukhus i Aysaita i den av torkan hårt drabbade Afarregionen i norra Etiopien.

BARN SVÄLTER 
IHJÄL I ETIOPIEN

Fakta: Katastrofalt torrt
* Väderfenomenet El Niño har 
 förvärrat den pågående torkan  
i Etiopien, som beskrivs som den 
värsta på 50 år. Torkan har pågått  
i uppemot 18 månader. Brunnar har 
torkat ut, hundratusentals boskaps-
djur har dött och många lider av 
näringsbrist.
* Över 80 procent av etiopierna 
 lever på landsbygden och är bero-
ende av sin egen jordbruksverksam-
het. Familjerna lever ofta från  
skörd till skörd. Områdena är sår-
bara för effekter av klimatföränd-
ringar, ekonomisk instabilitet och 
ökad konkurrens över krympande 
naturresurser som betesmark och 
vatten.
* Den etiopiska regeringen tror att 
över tio miljoner människor kom-
mer att behöva livsmedelsstöd  
i torkans spår. FN beräknar att upp 
till 15 miljoner etiopier kan komma 
att lida av akut undernäring om inte 
mer hjälp allokeras.
Källa: The Guardian, CNN, Oxfam

ETIOPIEN: MILJONER MÄNNISKOR RISKERAR ATT DÖ I TORKANS SPÅR

36 miljoner människor riskerar hungersnöd i södra och östra 
Afrika, på grund av extrem torka.
– Det här är en dold svältkatastrof, där människor dör i tyst-
nad, säger Gunilla Hallonsten på Svenska kyrkan, som nyligen 
besökte drabbade områden i Etiopien.

”Personalen samlade 
själv ihop till att köpa 
mjölkersättning, för 
de stod inte ut med 
att se barnen dö.”

GUNILLA HALLONSTEN,
Svenska kyrkan
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Den 16 oktober, på 
Världshungerdagen, upp-
märksammar vi att det 
krävs nya krafttag för att 
utrota hungern i världen! 
I dag beräknas nära 800 
miljoner människor – var 
nionde människa – vara 
undernärd. Hunger, svält 
och undernäring, nära 
sammankopplat med fat-
tigdom, hotar människors 
möjlighet till fullgoda liv. 

Undernäring drabbar i 
första hand människor i 
fattigdom. 98 procent av 
alla människor som lever 
med kronisk hunger lever 
i utvecklingsländer. Och 
värst drabbas barn och 
kvinnor. Även om stora 
framsteg har gjorts sedan 
1990-talet – färre männ-
iskor lever i fattigdom och 
fler människor har i dag 
tillräckligt med mat för 
dagen – så återstår en rad 
utmaningar. 

Klimatförändringar, 
global ojämlikhet och 
utsatthet skapar i dag gro-
grunder för konflikter och 
flyktingströmmar. Dessa 
tillstånd är förödande för 
människors möjligheter att 
försörja sig och få tillgång 
till näringsrik mat. 

Nyckfulla och extrema 
väderförhållanden försvå-
rar särskilt för många små-
jordbrukare i framför allt 
utvecklingsländer. Dessa 
människor saknar ofta de 
nödvändiga resurserna 
för att anpassa sig och 
en grundläggande social 
trygghet som kan lindra 
vid nöd som uppstår när 
skördarna uteblir.

Torkan, som under 
2016 har drabbat många 
länder i Afrika i spåren av 
väderfenomenet El Niño 
– från Etiopien till Zim-
babwe – och som har lett 

till utbredd hungersnöd 
är ett tydligt exempel på 
kopplingen mellan klimat-
förändringar och mat.

Svenska kyrkan job-
bar här nära våra partner 
med stöd till anpassning 
i jordbruket för att kunna 
stå emot klimatföränd-
ringarna. 

Där har det framkommit 
på ett tydligt sätt att små 
satsningar på lokal nivå 
– till exempel småskaliga 
bevattningssystem – har 
goda förutsättningar att 
förbättra böndernas möj-
ligheter att klara sig även 
under svår torka och ex-
trema variationer i väder-
fenomen som el Niño. 

Utbyggnaden av sociala 
trygghetssystem är också 
nödvändigt. En stärkt 
ekonomisk grundtrygg-
het förbättrar människors 

tillgång till näringsrik föda 
och minskar utsattheten 
vid stora förändringar.

2015 antog FN en ny ut-
vecklingsagenda – Agenda 
2030 – med ett tydligt mål 
att helt utrota den globala 
hungern. 

Det behövs ett kraftfullt 
stöd till utvecklingsländer 
för att bekämpa fattigdo-
men och för att möjliggöra 
klimatanpassning i små-
jordbruket så att antalet 
undernärda människor 
minskar inom en snar 
framtid. Tillgång till mat 
handlar om en rättvis 
fördelning av världens 
resurser. 

Nu handlar det om att 
frammana den politiska 
vilja som krävs för att en 
gång för alla utrota världs-
hungern!

Erik Lysén 
Internationell chef för Svenska kyrkan

Så kan svält motverkas
trots klimatförändringar

I dag är fyra procent av 
den svenska skogsmarken 
skog. Resten är plantager 
med ett biologiskt inne-
håll som kan klassas som 
biologisk halvöken, på 
gränsen till öken.

I drygt 60 år har av-
verkningsorganisationerna 
med Södra i spetsen om-
vandlat mer än hälften av 
Hässleholms skogsmark 
till plantager, ivrigt på 
hejade av myndigheter 
och lagar. Till och med 
så kallade ”fågelälskare” 
arbetar i denna riktning 
inom ramen för Södras 

verksamhet. L-I Ericson 
skriver sedan flera år 
regelbundet insän-
dare som strävar 
i samma riktning. 
Han saknar fun-
damentala insikter i 
ämnet och har helt missat 
att behoven i framtiden 
kommer att handla mer 
om mjuka upplevelsevär-
den och inte om enbart 
ekonomi. Han borde ha 
insett som präst att det 
finns ett stort upplevel-
sevaakum hos människor 
och därmed behov av skog 
med biologiskt liv.

 Är det symptomatiskt 
för centerpartister 

att de har svaga 
resurser när det 
gäller kunskaper? 
Nej, så är det inte, 

men det finns flera på 
viktiga politiska positioner 
i Hässleholm som har allt-
för svaga kunskaper och 
som sysslar med resurs-
frågor.

Virkesförrådet i Sve-
rige har ökar 400 procent 
sedan 1900. Detta har 
i stor utsträckning gått 
ut över den biologiska 

mångfalden. Själv driver 
jag kontinuitetsskogsbruk 
utan kalhyggen och plan-
teringar. Det är mycket 
mer stimulerande än att 
genomföra kalhyggen som 
kan jämföras med bio-
logiska ”våldtäkter” efter 
kvadratiska ritningar.

 Jag har sett mer än 400 
fågelarter och 2 500 växt-
arter i Sverige.

Jag unnar mina barn-
barn och andras barn-
barnsbarn att också få 
denna möjlighet

Christer Jönsson (M)
Ordförande i Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Våra skogar biologiska halvöknar

Rena snurren kring torget
n Som invånare i Hässleholms kommun upphör 
man aldrig att förvånas och uppröras. Det torde 
vara självklarhet att kommunen borde styras av 
kompetens och klokt ledarskap. I stället har vi 
politiker som skulle göra mycket mer nytta på 
sina forna arbetsplatser, som till exempel Lena 
Wallentheim.

På grund av usla kommunala affärer måste vi 
nu dra in på omsorgen och våra gamla. För en tid 
sedan läste jag att Tyringe byalag har fått 89 000 
kronor till ett inköp av ett konstverk! Som om vi 
inte redan har tillräckligt med konstverk. Det se-
naste lever vi ju dagligen med; omläggningen av 
trafiken runt torget. Det går under namnet ”hur 
kunde det bli så fel”, skapat i samarbete av kom-
muntjänstemän och byalag.

Intressant att polisen också har synpunkter på 
denna skapelse och säger att ”den är ologisk”. 
Det bekymrar dock inte tjänstemännen som glatt 
förklarar att röran runt torget numera är en poli-
siär fråga. 

Så går det till i den tid vi lever i, när tjänste-
männen har ställt till med tillräcklig elände drar 
de vidare mot andra kommuner och utmaningar. 

Kommuninvånare

USA och inte Ryssland?
n Svar på onsdagens insändare 

av Sven-Erik Wallenius, ”Krigs-
herrarnas farliga lögner”. Hej, 
Sven-Erik. U137 var väl från USA och 
det är väl också USA som invaderat 

Ukraina!?
Med vänlig hälsning Ronald Melin

Helt tyst om dansband
n Var på en fantastisk konsert med Flamingo-
kvartetten på kulturhuset i Hässleholm fredagen 
den 7 oktober. Inför en fullsatt salong underhöll 
dessa goa killar från Göteborg-Partille. De blev 
hyllade med stående ovationer. Inte en rad på 
Norra Skånes kultursida. Det har nu gått en 
vecka och fortfarande inte en stavelse om kon-
serten. Beror det på att dansband inte är kultur? 
Tacksam för svar.

Lennart Westdahl
                            Hässleholm

Svar direkt: Vi har en djupt rotad dansbands-
kultur i Göinge och Norra Skåne följer även det 
som händer på den fronten. Vi gav till exempel 
stor uppmärksamhet kring Wizex återförening 
med Kikki Danielsson i Osby den 22 augusti men 
har tyvärr inte möjlighet att bevaka allt som hän-
der i det allt mer intensiva nöjeslivet på kvällar 
och helger. Så var det den här gången. 

Mimmi Karlsson-Bernfalk
Chefredaktör

Det finns en tydlig koppling mellan klimatför-
ändringar och svält, skriver Erik Lysén, Inter-
nationell chef för Svenska kyrkan, inför Världs-
hungerdagen i morgon den 16 oktober.

 FOTO: TT/ARKIV

SVAR PÅ TAL

SVAR PÅ TAL

Det var tusentals som kom för att lyssna på Wizex 
och Kikki Danielsson när de gav en spelning i Osby 
i slutet av augusti. Givetvis fanns Norra Skåne på 
plats.  FOTO: JÖRGEN JOHANSSON/ARKIV

Samtliga bilder 2011–2016

Bistånds- 
arbetare

0

50

100

150

200

250

300

Offerbild Övrig bild Politiker Bistånds-
mottagare

Vardagsliv Insaml.org. Enskilda 
insaml.proj.

2011 2012 2013 2014 2015 2016



- 8 -

Även under 2016 fortsatte medias bevakning av 
biståndet att minska. Samtidigt ökade antalet 
artiklar som visar resultat av biståndsinsatserna. 

Under 2016 skrevs 900 artiklar om svenska  
biståndsinsatser, vilket är en minskning från 978  
artiklar under 2015 och 1 221 artiklar under 2014. 
Siffran för 2016 var dock högre än för 2011 och 
2012. 

Bildanvändningen i rapporteringen ökade 
 marginellt under 2016 till 65 procent. Under 
2015 användes bilder i 63 procent av bistånds-
rapporteringen. 

Var tionde artikel i biståndsrapporteringen 
 handlade om biståndsresultat. Under perioden 
2011–2014 var motsvarande andel två procent och 
under 2015 var siffran sju procent. En stor del av 
publiciteten handlade om biståndsorganisationer 
som berättade om den egna organisationens  
arbete och vilka effekter det har haft. Konkreta 
 resultat av de insamlingar som gjordes av privat-
personer och företag i Sverige bidrog också till 
denna publicitet.   

VAD OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Bistånds
rapporteringen 
minskade igen

Merparten av medias bevakning av biståndet 
bestod dock av lägesrapporteringar och dessa 
präglade mediebilden av bistånd. Bland annat 
bevakades den svåra torkan i Etiopien, Nigeria 
och Uganda, utbrott av malaria i DR Kongo och de 
 stora flyktingkatastroferna. Främst var det bistånds-
organisationer på plats som gav lägesrapporter men  
även FN och biståndsministern kommenterade 
flera katastrofer och de insatser som behövdes.  

”En stor del av publiciteten  
handlade om biståndsorganisationer 

som berättade om den egna  
organisationens arbete och vilka  

effekter det har haft.” 
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VAD OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Göteborgs-Posten, 2016-09-25
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På ett par månader har striderna 
i Sydsudan tvingat nära 200 000 
människor på flykt. Nu är antalet 
flyktingar från det krigshärjade 
landet över en miljon, enligt FN.

Uganda har på ett par månader 
tagit emot nära 150 000 flykting-
ar från Sydsudan. Till distriktet 
Yumbe i nordöstra Uganda har det 
kommit 50 000 människor sedan 
bosättningen öppnade i mitten av 
augusti. Varje dag kommer om-
kring 1 000 personer över gränsen 
från Sydsudan. Från UNHCR:s 
kontor i bosättningen Bidibidi ser 
man bara några få flyktingtält vid 
sidan av en enkel restaurang, en 
hälsoklinik och administrations-
byggnader. 

MEN BIDIBIDI ÄR i själva verket en 
enorm bosättning. På en månad har 
UNHCR placerat 50 000 människ-
or på ena sidan om vägen. Nu bör-
jar utdelandet av markbitar på den 
andra sidan av vägen där kontoren, 
samlingsplatsen och vårdmottag-
ningen ligger. 

Flyktingarna får stanna högst 
en dag i centret innan de blir an-

visade att sätta upp sina tält på en 
knölig jordplätt full med stubbar 
och sten. Det krävs en bil med fyr-
hjulsdrift för att köra på de nyan-
lagda backiga vägarna, där regnet 
fått den röda sanden att rinna bort 
och skapat hål så stora att vår bil 
närapå fastnar, hängandes på en 
stenbumling. Vägar är ordnade i 
ett enormt rutmönster i tidigare 
obebodda trakter.

AIDA NBETE SER förvirrad ut där 
hon står på en bit mark i det som 
för någon vecka sedan var ödemark, 
grannar dyker upp från alla håll när 
vi stannar till för att prata. Hon är 
23 år och sonen hon håller i famnen 
heter Ilamoro och är ett år. Hennes 
man dödades innan pojken föddes 
och hon vet inte var de två äldre 
barnen är. Hon blev attackerad på 
marknaden i Sydsudans huvudstad 
Juba, som ligger cirka 20 mil norr-
ut längs Nilen, men vet inte vilka 
som låg bakom attacken. När hon 
såg hur andra människor slaktades 
som djur gav hon sig av i bara de 
kläder hon har på sig. 

Efter en tid i samlingslägret 

skickades Aida Nbete hit till Yum-
be. Varje familj tilldelas en markbit 
på 30 gånger 30 meter och material 
för att resa ett tält. De kan sedan få 
mer mark för att bli självförsör-
jande och leva på samma vis som 
majoriteten av Ugandas befolkning 
– som småbönder i ett bördigt land 
där man kan få fyra skördar per år. 
Men flyktingarna har också – till 
skillnad från i exempelvis grann-
landet Kenya – rätt att fritt röra sig 
i landet. Förväntningarna på att nå-
gon ska återvända till Sydsudan är 
lågt ställda. 

UGANDAS REGERING HAR medde-
lat att landet kan ta emot 300 000 
flyktingar från Sydsudan, ett land 
där den ugandiska armén fram till 
beslutet om eldupphör för ett år se-
dan, stödde regeringssidan. Flyk-
tingströmmen verkar inte upphöra 
trots att sydsudaneserna försöker 
stoppa utflödet. Flyktingström-
men går också till Kenya, Etiopien, 
Centralafrikanska republiken, Su-
dan och Kongo.

Stridigheterna i Afrikas yngsta 
land började på julafton 2013 mel-
lan styrkor lojala med president 
Salva Kiir, som tillhör den etniska 
gruppen dinka, och styrkor lojala 
med den före detta vice presidenten 
Riek Machar, som är nuer. Under 
2014 begicks fruktansvärda över-
grepp mot civila i landet och man 
beräknar att omkring 2,5 miljoner 
människor tog till flykten, de flesta 
inom landet. Vapenvilan höll i ett 

år och när oroligheterna återigen 
bröt ut den 8 juli i somras flydde 
hundratusentals människor di-
rekt, många utländska företag och 
organisationer evakuerade också 
sin personal. Nu kommer rappor-
ter från hjälporganisationer inom 
Sydsudan om en annalkande svält-
katastrof. 

ALLA SOM KOMMIT över gränsen 
till Uganda vill inte till Yumbe. I 
uppsamlingslägret Nyamwanzi i 
Adjumani fastnar de som inte vill 
dit, det är fullt i bosättningarna 
här i distriktet, koleran har också 
slagit till och några har avlidit. 
På väggen till huslängan där de 
sydsudanesiska kvinnorna trängs 
med sina barn finns varningsskyl-
tar och förhållningsorder om hur 
man skyddar sig mot den dödliga 
sjukdomen som sprids när avlop-
pen inte räcker till. 

Det här är också en region där 
alla någon gång har drabbats av 
malaria, men Sydsudan har efter 
krigsutbrottet även fått många 
dödsfall i mässling och i leishma-
niasis, en sjukdom som sprids med 
sandflugor.

Flora Yungua föddes i ett flyk-
tingläger i Uganda när hennes för-
äldrar var flyktingar från Sudan. 
Nu är hon nyutbildad i företags-
ekonomi från en skola i Sydsudans 
huvudstad Juba, föräldrarna är 
döda och hon tappade bort sin bror 
när hon föstes iväg tillsammans 
med konvojerna av ugandier som 

MILJON PÅ FLYKT FRÅN SY
SÖKER TRYGGHET. Fatoma Sebit har med sina fem barn kommit till mottagningslägret Nyamwanzi. Hon kommer från en by på andra sidan gränsen i det krigshärjade Sydsudan. Många väntar i Nyamwanzi på at

UGANDA: MASSFLYKT ÖVER GRÄNSER EFTER ATTACKER OCH ÖVERGREPP

De flesta flyktingarna kommer till Uganda. Det är framför allt 
kvinnor och barn som överlevt våldsamma attacker och sex-
uella övergrepp, ensamkommande barn, funktionshindrade 
och äldre i desperat behov av vård.

FN:s fredsbevaran-
de styrkor har fått 
mycket hård kritik 
för passivitet när 
kvinnor som tagit sig 
från lägren runt Juba 
för att söka mat har 
våldtagits. FN- 
styrkan på 12 000 
utökas nu med ytter-
ligare 4 000.
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lämnade Sydsudan. Hon har varit 
i Uganda en månad och vet att hon 
har rättigheter som flykting – och 
hon vill inte till Yumbe. 

MARC ALEX ÄR också återvändare. 
Han vill tillbaka till staden Adju-
mani där han bodde mellan 1972 
och 1998. 

– Vi vet att vi har rätt att åka vart 
vi vill, men en del har skickats till 
Yumbe ändå. 

Marc Alex tillhör minoriteten 
i lägret, männen. Det är främst 
kvinnor och barn som flyr från 
Sydsudan men de män som finns 
här vill gärna föra kvinnornas 
talan. Han berättar att han var 
sjukskötare i Sydsudan. Kliniken 
utsattes för ett överfall och hans 
kolleger dödades. Han tog med sin 
fru Ellen Beta, som är sjuk och ser 
mycket klen ut, och de fyra bar-
nen, och flydde över gränsen. 

– Många här vill inte till Yumbe 
för att det är en region där det bor 
muslimer och de som kommer 
hit är kristna. Andra är rädda för 
att det finns trolldom där och det 
ryktas att man dödas vid fram-
komsten. Men jag har vänner  
i Adjumani så det är därför jag vill 
dit.

I BÖRJAN AV september besökte 
UNHCR:s chef Filippo Grandi 
mottagningsstationen där det nu 
finns 7 000 personer i ett läger 
byggt för hälften så många. Han 
gjorde skarpa uttalanden mot 

Sydsudan om att övergreppen och 
maktkampen måste upphöra. Han 
prisade även Uganda för dess mot-
tagningssystem och uppmanade 
världen till att stödja FN:s flyk-
tingverksamhet som nu bara är 
finansierad till 20 procent.

Runt om bygglängorna och 
UNHCR:s långa tält springer barn 
och leker. De vuxna försöker laga 
lite mat över öppen eld. Det här är 
en plats där alla väntar. Dagligen 
anländer nya flyktingar och last-
bil efter lastbil fylls upp med dem 
som har registrerats och ska vidare 
– oftast till Yumbe.

Matransonerna har halverats 
och det blir kaos när det är dags för 
den tunna bönsoppan att serveras 
och vi måste ge oss av för att inte 
misstänkas för att vara del av den 
komplott som en del av flykting-
arna tror de är utsatta för. 

UGANDA ÄR NU Afrikas näst största 
mottagningsland för flyktingar, 
efter Kenya. Och Sydsudan har kli-
vit in i högsta gruppen – länderna 
med över miljonen flyktingar ut-
anför landet – vid sidan av Soma-
lia, Afghanistan och Syrien.

FN:s fredsbevarande styrkor har 
fått mycket hård kritik för pas-
sivitet när kvinnor som tagit sig 
från lägren runt Juba för att söka 
mat har våldtagits. FN-styrkan på 
12 000 man ska nu utöka med yt-
terligare 4 000 personer.

ANNIKA HAMRUD
031-624000 utland@gp.se

ÅN SYDSUDAN
Bild: DAVID LAGERLÖF

anzi på att få komma vidare till bosättningen Bidibidi. På en månad har UNHCR placerat 50 000 människor på ena sidan om vägen. 

Fakta: Sydsudan
* Afrikas längsta krig, mellan norra 
och södra Sudan, pågick 1955–2005 
(med en skakig paus på elva år).
* Sydsudan blev en självständig 
stat den 9 juli 2011 när Sudan 
klövs i en nordlig och en sydlig del. 
* 2013–2015 utkämpades ett 
inbördeskrig i Sydsudan mellan de 
största folkgrupperna dinka och 
nuer. I juli blossade åter strider upp.
* Cirka 12 miljoner bor i Sydsudan. 
De tillhör omkring 60 olika folk-
grupper. De flesta är kristna eller är 
anhängare av en naturreligion. 
* Sydsudan är ett av världens fat-
tigaste länder och saknar i dag näs-
tan helt modern infrastruktur.
* En rapport från tankesmedjan 
The Sentry avslöjade nyligen en 
enorm korruption i landet. President 
Salva Kiir och motståndaren Riek 
Machar lever lyxliv i grannländerna, 
samtidigt som stridigheterna fortgår 
och folket utsätts för umbäranden. 
Enligt rapporten utnyttjar de stri-
dande etniska motsättningar för att 
få makten över naturresurserna i 
landet – mineraler och olja.

300 km

ET
IO

PI
EN

KONGO-
KINSHASA

SUDAN

Juba

SYDSUDAN

TT NyhetsbyrŒn

Många döda i nya strider
K O N G O - K I N S H A S A :  Kraftiga strider i staden Kananga i centrala 
Kongo-Kinshasa har skördat många liv.

Våldsamheter bröt ut på torsdagen och fortsatte på fredagen, då 
attacker på stadens flygplats utfördes av anhängare till stamleda-
ren Kamwena Nsapu, som dödades av militär i augusti.

Uppgifterna om antalet döda varierar. Enligt nyhetsbyrån AFP:s 
beräkningar från olika källuppgifter rör det som minst tio. En väs-
terländsk militärkälla uppger att antalet låg mellan tio och tjugo 
personer. I början av veckan dödades enligt FN minst 50 personer 
i svåra oroligheter i samband med protester mot landets president 
Joseph Kabila. (TT-AFP)

Två miljoner utan 
vatten i Aleppo
S Y R I E N :  Minst 25 liv har 
krävts i dagens intensiva 
flygbombningar mot opposi-
tionsområden i Aleppo. Två 
miljoner människor i den sy-
riska storstaden uppges nu 
vara utan rinnande vatten.

Uppgiften om 25 döda är 
en beräkning från brittisk-
baserade Syriska människo-
rättsobservatoriet (SOHR). 
Rami Abdul Rahman, chef 
för SOHR, uppger enligt Reuters att lördagens flygräder är ”inten-
siva och kontinuerliga”.

Bombningarna har slagit ut en pumpstation, och som hämnd har 
rebeller stängt av en annan stor pumpstation. Därmed beräknas 
två miljoner invånare, på båda sidor i konflikten, nu vara utan rin-
nande vatten, rapporterar AFP.

Den syriska militären har deklarerat att den ska återta kontrollen 
över östra Aleppo. Fredagens flygbombningar av området var, en-
ligt invånare, de mest intensiva i staden hittills under kriget.

Regimens styrkor, med understöd från Ryssland, inledde en stor 
offensiv i Aleppo-området i torsdags. (TT)

Förfalskarliga med likdelar i frysen
T H A I L A N D :  Än en gång har thailändsk polis avslöjat en stor pass-
förfalskarliga. Hos ligan hittades knark, vapen, falska pass – och 
likdelar i en frysbox. Tre män är gripna. Eftersom alla hittade id-
handlingar tros vara falska är det oklart vilka de är, men polisen 
tror att de kan vara britter eller amerikaner.

Thailand är känt som ett favorittillhåll för passförfalskare. Vi-
sumreglerna är generösa, och korruptionen är utbredd bland polis-
styrkorna. (TT-AFP)

RI YONG HO: ”Vårt 
lands enda alternativ 
är att försvara oss med 
kärnvapen”.
Nordkoreas utrikesminister talade inför FN:s generalförsamling. Ut-
talandet kom bara två veckor efter landets femte och mest kraftfulla 
kärnvapentest, som väckte starka reaktioner runt om i världen. (TT-
AFP)

Stark reaktion mot våldsextremism
F I N L A N D :  Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och 
Joensuu – tusentals finländare deltog i manifestationer mot höger-
extremism på lördagen. Regeringen ska nu ändra lagar och praxis 
som rör extremrörelser. Störst var uppslutningen i Helsingfors där 
omkring 15 000 personer demonstrerade. Motreaktionerna i Fin-
land har förstärkts ännu mer sedan en 28-årig man avled tidigare 
den här månaden i sviterna efter att ha blivit misshandlad, då han 
sade ifrån när han passerade ett möte som högerextremister höll.

En man från Finska motståndsrörelsen är gripen för misshandel 
och grovt vållande till annans död. (TT)

Påven tog emot terrordrabbade i Nice
F R A N K R I K E :  – Vi måste in-
leda en uppriktig dialog och 
ha broderliga relationer med 
alla, särskilt de som tror på 
en enda, barmhärtig Gud, 
sade påve Franciskus när 
han i går tog emot sörjande 
anhöriga och överlevande från terrorattacken i Nice i somras.

I Nice körde en jihadist, som senare beskrivits som nyfrälst, sin 
lastbil in i en folkmassa på stadens strandpromenad på Frankrikes 
nationaldag den 14 juli. Attentatet krävde 86 liv.

Påven, som den här veckan fördömde våld i religionens namn 
och förklarade att det inte finns någon ”krigets Gud”, tog vid mötet 
emot 180 personer som skadades, traumatiserades eller som sör-
jer efter attacken. (TT-AFP)

Nyckeltal de senaste sex åren

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal artiklar 699 679 955 1 221 978 900

Antal artiklar 
med bild 441 380 484 607 609 585

Vanligaste  
typen av bild Offerbild Offerbild Bistånds- 

arbetare
Bistånds- 
arbetare

Bistånds- 
arbetare

Bistånds- 
arbetare

Största 
 agendasättare

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Mest   
omskrivna land Somalia Uganda DR Kongo Uganda Etiopien Kenya
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Biståndsorganisationerna själva var mest synliga 
i rapporteringen om biståndet. Samtidigt gjorde 
ledarskribenterna och krönikörerna comeback i 
biståndsdebatten.

DE SYNS MEST
Under 2016 var det likt tidigare år bistånds- 
och insamlingsorganisationer (57 procent) och 
 biståndsarbetare (24 procent) som uttalade sig 
mest i rapporteringen om bistånd.  

Under 2015 stod ledarskribenter och krönikörer för 
en enda procent av den samlade rapporteringen. 
Under 2016 ökade deras andel kraftigt, till 10 pro-
cent, vilket visar att biståndet har debatterats mer i 
medierna. 

DE SYNS MINST
Politikerna tog liten plats i biståndsrapporteringen  
under året. Bland politikerna syntes bistånds-
minister Isabella Lövin mest. Under 2016 uttalade  
sig politiker i fem procent av de undersökta 
 artiklarna, att jämföra med en procent under 2015 
och sju procent under 2014. 

Det var likt tidigare år sällsynt att lokal befolkningen 
och personer som nåddes av en biståndsinsats 
fick komma till tals i biståndsrapporteringen. Trots 
att en ökning skedde från en halv procent 2015 så 
förekom de enbart i två procent av alla undersökta 
artiklar.

VEM SNACKAR?

Biståndsarbetarna 
satte dagordningen

Insaml.- och 
biståndsorg.

0

50

100

150

200

350

250

400

300

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 sex åren.

Samtliga agendasättare 2011–2016
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VEM SNACKAR?

Antal artiklar för  
respektive agendasättare

Biståndsarbetare Insaml.- och biståndsorg.

Ledarskribent och krönikör Politiker Övriga

Dagens Nyheter, 2016-05-15

söndag 15 maj 2016 13
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Världen
Unga mödrar.

Barn som föder barn en 
 utsatt men osynlig grupp
Minst 5 500 flickor under 15 år föder varje 
dag barn. De yngsta barnmammorna är en 
utsatt grupp som är osynlig i global statistik 
och  därmed förbises i biståndssatsningar. 
Den kommande veckan är tidiga graviditeter 
ett av ämnena på den internationella kvinno-
konferensen Women deliver i Köpenhamn.

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se 

○○ 14-åriga Mulenga, som bor på 
landsbygden i Zambia, är mamma 
till fem veckor gamla Felicity. Hon 
säger att hon älskar sin dotter, men 
tycker inte om att vara mamma. 
Det är svårt och hon har inte längre 
 någon tid till att leka själv. 

Först förstod hon inte att hon var 
gravid, det var hennes mamma som 
drog den slutsatsen när dottern 
mådde dåligt. 

Förut gillade Mulenga att spela 
fotboll och gå i skolan. Hon ville bli 
läkare, men nu måste hon stanna 
hemma, tvätta blöjor och ta hand 
om Felicity. Pojken som gjorde 
henne gravid träffar hon bara då 
och då, de är inte ett par längre. Det 
är Mulengas mamma som hjälper 
till när babyn gråter på nätterna.

Mulenga  är en av minst två miljo-

ner flickor under 15 år som fött barn 
det senaste året. Exakt hur många 
de riktigt unga barnmammorna är 
vet ingen, men två miljoner är lågt 
räknat. Den internationella FN-sta-
tistiken börjar vid 15 år.

– Barn under 15 år  som föder barn 
utsätts för enorma risker, men de 
är en osynlig grupp som ofta helt 
glöms bort i biståndssatsningar och 
strategier, säger Sofia Klemming 
Nordenskiöld på barnrättsorgani-
sationen Plan International.

Tillsammans med fotografen Pie-
ter ten Hoopen har Sofia Klemming 
Nordenskiöld i samarbete med FN:s 
befolkningsfond UNFDP de senaste 
månaderna träffat barnmammor 
i sex länder. Resultatet har blivit 
utställningen #childmothers som 
invigs i Köpenhamn på tisdag.

–○Bilderna och berättelserna är 
ett sätt att ge flickorna en röst och 
föra upp frågan om de tidiga gra-

viditeterna på den internationella 
agendan, säger Sofia Klemming 
Nordenskiöld.

Flickorna som  Sofia Klemming 
Nordenskiöld  har träffat bor i 
Zambia, Burkina Faso, Jordanien, 
Haiti, Colombia och Bangladesh. 
Några är gifta sedan flera år, andra 
har blivit med barn med lika unga 
pojkvänner. En flicka blev gravid 
när läraren våldtog henne. Gemen-
samt för flickorna är att de fick ge 
upp sig själva när de fick barn. De 
flesta hade inte fått någon sexual-
undervisning och visste ingenting 
om preventivmedel.

–○Barnmammorna som vi har 
mött saknar helt möjlighet att be-
stämma över sina kroppar och sina 
liv. De har fått ge upp sina egna 
drömmar och flyttat över förhopp-
ningarna om framtiden på sina 
barn, säger Sofia Klemming Nord-
enskiöld.

Enligt chefen för  FN:s befolknings-
fond UNFDP, Babatunde Osotime-
hin, behövs det ett nytt och bredare 
förhållningssätt till de allra yngsta 
mammorna. I stället för att se flickan 
som problemet borde fokus ligga på 
att bekämpa fattigdom, brist på jäm-
ställdhet, diskriminering och brist 
på tillgång till hälsovård samt en ne-
gativ syn på flickor och kvinnor.

Zambiska Mulenga är en av minst två miljoner flickor under 15 år som fött barn det senaste året.  Foto: Pieter ten Hoopen/Plan International – UnFdP 

Fakta. 

Flest unga 
mammor 
i krisländer

○○7,3 miljoner flickor 
under 18 år föder barn 
varje år. minst två 
miljoner av barnmam-
morna är under 15 år.

○○ I utvecklingslän-
derna blir 19 procent 
av flickorna gravida 
innan de fyller 18 år. 
3 procent av flickorna 
uppskattas föda barn 
innan de fyller 15 år. 

○○Barnmammorna är 
vanligast i områden 
som drabbats av krig 
eller humanitära kriser. 
Barnmammorna under 
15 år blir fler i Latin-
amerika och Karibien. 
I resten av världen är 
antalet konstant eller 
minskande.
Källa: UNFDP

–○Social rättvisa, rättvis utveck-
ling och stärkande av flickors 
rättigheter är vägen till färre ton-
årsgraviditeter, säger Babatunde 
Osotimehin i ett uttalande inför in-
vigningen i Köpenhamn.

I ett flyktingläger  i Jordanien bor 
Amira från Syrien. Hon är 15 år 
och har redan två egna barn med 
sin 24-årige make Ahmed, ettåriga 
 sonen Samer och den nyfödda 
 pojken Amal. Båda barnen är födda 
på en klinik i lägret.

–○Det är så jobbigt att ta hand om 
ett barn när man själv är ett barn. 
Jag är inte säker på hur jag ska bära 
mitt barn. Eller hur jag ska ta hand 
om min man. Jag har ingen tid för 
mig själv, berättar Amira.

–○Jag tycker om att leka med min 
äldste son för då känner jag mig ock-
så som ett barn. Det känns som om 
han är min kompis – inte mitt barn.

Amira känner sig ofta trött efter 
de båda graviditeterna, kroppen är 
inte som den var. Oavsett vad hon 
gör känner hon sig svag och maktlös.

–○Jag har länge känt att jag behö-
ver någon att prata med. Ibland har 
det känts som om jag ska kvävas. 
Ingenting är normalt i lägret. Du 
hälsar inte på någon och ingen häl-
sar på dig. Det enda man gör är att 
ta hand om sina barn och sin man. 
Det är allt.

Utställningen #childmothers 
(www.childmothers.org) kommer 
att visas på en rad platser i Europa 
under året. I Sverige är Gotland 
först ut under Almedalsveckan.  

Barnmammorna som 
vi har mött saknar 
helt möjlighet att 
bestämma över sina 
kroppar och sina liv. 
Sofia Klemming Nordenskiöld, 
som i samarbete med Fn:s befolk-
ningsfond träffat barnmammor 
i sex länder. 
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Analysen baseras på all tryckt press samt ett 
 sextiotal av SVT:s och SR:s webbsidor under 
 perioden 1 januari till 31 december 2016 som 
handlar om Sveriges bistånd till länder i Afrika 
söder om Sahara. För att hitta ett material att utgå 
från har sökningar i Retrievers Mediearkivet gjorts 
där söksträngen till höger har legat till grund för 
det första urvalet. Detta första urval resulterade i 
nära 1 500 artiklar. Dessa har sedan lästs igenom i 
syfte att finna artiklar 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*, millen-
niemål*, utveckl*, sjukvård*, mänsklig* rättig-
het*, tillväxt*, investering*, skörd*, korrupt*, 
jämställdhet*, resultat, korruption*, tillväxt*, 
budgetstöd*, demokrati*, ansvarsutkrävande*, 
minröj*, globala hållbarhetsmål, katastrof, agen-
da 2030, ebola*, fältsjukhus*, mödrahälsovård
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. 



svt.se,  
2016-10-11

sverigesradio.se,  
2016-11-15
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”Media och bistånds
organisationer  

måste ta ansvar”

KRÖNIKA

För några veckor sedan berättade en av mina 
svensk-kongolesiska vänner hur hennes 
10-årige son kommit hem mycket ledsen 
från skolan. De hade visat en kort film om 

svältande barn i Afrika. Sonen berättade att det 
hade varit jättejobbigt, att han känt det som att  
alla i klassen hade tittat på just honom. Han grät 
och sa att han inte vill vara brun. 

Många andra vittnar om liknande händelser. Jag 
har också själv många gånger haft liknande samtal 
med mina egna barn som också har sitt ursprung 
i Afrika. 

Detta är en av konsekvenserna av de offerbilder av 
Afrika som media matar oss med och som dessutom 
är på uppsving enligt årets rapport. Bilden av Afrika 
i media påverkar inte bara bilden av människor som 
bor i Afrika och hur vi förhåller oss till dem – utan 

”Bilden av Afrika i media påverkar 
inte bara bilden av människor  

som bor i Afrika och hur vi förhåller 
oss till dem – utan också de många 

med afrikanskt ursprung som  
bor i Sverige.”

Norrbottens-Kuriren, 2016-05-28
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Världens ledare har slagit fast att 
hunger och extrem fattigdom ska vara 
utrotade år 2030. För att nå dit krävs 
en ny grön revolution, en storsatsning 
på det småskaliga jordbruket i utveck-
lingsländer. Och Sveriges bistånd  
måste i mycket högre grad än i dag gå 
till de fattigas jordbruk. 

Från och med januari i år gäller FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling, 
vilka ersätter milleniemålen. De två 
mål som står överst på listan är att den 
extrema fattigdomen och hungern ska 
vara utrotade år 2030. 

I dag går cirka 800 miljoner männi-
skor i världen och lägger sig hungriga 
och 700 miljoner lever i extrem fattig-
dom. Majoriteten av dessa människor 
bor på landsbygden och är helt beroen- 
de av jordbruket för sin försörjning. 
Ett exempel är Malawi där tre miljoner 
människor i dag hotas av svält på 
grund av att torka och missväxt. Ofta 
handlar det om små familjejordbruk 
vars produktion skulle kunna öka 
kraftigt och på ett hållbart sätt med 
rätt insatser. 

Men de fattigas jordbruk är ett för-
summat område – trots att kunskapen 
finns om att en grön revolution stoppar 

hungern så uteblir satsningarna. 
We Effect har arbetat med stöd till 

småskaliga jordbrukare i snart 60 år 
och vi samarbetar bland annat med 
FAO, FN:s jordbruksorganisation. Vi 
vet att stöd till det småskaliga jord- 
bruket är en effektiv väg att minska 
fattigdom och hunger. 

Ja, det är faktiskt ofta det enda sättet 
att långsiktigt förändra villkoren för 
världens allra fattigaste befolkning,  
eftersom den lilla bit jord de odlar kan 
vara deras enda tillgång.

I en rapport som We Effect nyligen 
överlämnade till Sveriges landsbygds-
minister, Sven-Erik Bucht, och till  
jordbruksministerier världen över 
drar vi några slutsatser om vad som 
krävs för att utrota fattigdom och 
hunger. Sverige kan i hög grad bidra 
till en sådan utveckling. 
n Stöd till jordbruket är en mycket  
effektiv fattigdomsbekämpning. Det 
visar många internationella studier. 
Tillväxt inom jordbruket i fattiga län-
der kan vara fem till tio gånger så  
effektiv som tillväxt inom andra sek-
torer när det gäller att minska fattig-
domen. 
n Men jordbruket måste ställas om  

i de fattiga länderna. Satsa på socialt, 
ekonomiskt, klimat- och miljömässigt 
hållbart jordbruk som bygger starka 
samhällen. Ett hållbart jordbruk med 
en mångfald av grödor och produk-
tionsmetoder. 
n Satsa på kvinnorna. De utgör mer än 
hälften av den fattigaste befolkningen 
på landsbygden och därför bör minst 
hälften av biståndet gå till dem. 
n Sverige måste satsa en större andel 
av biståndet på jordbruk. Sett över  
en 20-årsperiod har Sveriges bistånd 
till jordbrukssektorn sjunkit från  
tio procent till tre procent år 2014.  
Genomsnittet för OECD-länderna är 
nära fem procent. 

FN:s globala mål att utrota extrem  
fattigdom och hunger till år 2030 är 
fullt möjliga att nå. Men bara om det 
sker en global satsning på det småska-
liga, hållbara jordbruket i utvecklings-
länderna. Sverige har alla möjligheter 
att visa vägen här. 

Låt oss skapa en ny grön revolution 
för de fattigas jordbruk.

Anneli Rogeman, 
vd We Effect

Från och med januari gäller FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, 
vilka ersätter milleniemålen. De två mål som står överst på listan är  
att den extrema fattigdomen och hungern ska vara utrotade år 2030. 

Ny grön revolution kan stoppa hunger

Grupparbete. Kvinnorna är med i en bondegrupp i Malawi som stöds av We Effect. ”Genom smarta odlingstekniker kan de 
skörda och få pengar till familjen trots att landet drabbats av svält, torka och missväxt”, säger debattören. Från vänster: Estele 
Jayilosi, Estele Eliya, Alefa Yembekezani, Anastasia Mumba och Ethel Chikho. Foto: Marcus Lundstedt/We Effect
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Gå med i vår
kundklubb!

Piké med bästa
funktion & kvalitet
Skön och smidig piké i ett
snabbtorkande funktionsmaterial.
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Eko-tex certifierat.
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garanterar att produkten inte
innehåller hälsoskadliga kemikalier

S−3XL

2 för
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Abonnera nu! Pris från 7 kr/dag
Läs mer på www.kuriren.nu
eller ring 0920-26 27 28.

GARAGE-
PORTAR!
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Port inkl. motor
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Anders Markström,
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SOMMARPLANTOR
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TOMAT- och

GURKPLANTOR
KRYDDVÄXTER

GRÖNSAKSPLANTOR
JORDGUBBSPLANTOR

av hög kvalitet i
Trädgården, Rutvik.

KOM UT OCH TITTA!

Vard 9-19
Lörd 9-16, sönd 10-16

HANSSONS
TRÄDGÅRD, RUTVIK

Tel 0768-079848

Nu börjar vårens försäljnin
g

av egenodlade plantor!

Kör Flarkenvägen 200 m

Nu kan du även betala med kort!

Idag 28/5
Välkommen åter måndag 30 maj

LULEÅ BJÖRKSKATALEDEN 100, TEL. 075-241 39 34/35
ÖPPET: MÅN-FRE 07-18, LÖR 10-14

WWW.BEIJERSBYGG.SE

Jannes
Trädfällning AB

Trädfällning
Stubbfräsning

Häckklippmaskin
med lasersikte

Försäkring + F-skatt

Ring 070-259 43 84

också de många med afrikanskt ursprung som 
bor i Sverige. Detta afrikanska subjekt blir genom 
 porträtteringen och frånvaron av namn till ett objekt. 
Oavsett var det befinner sig blir det sammankopplat 
med passivitet och underordning. I Sverige uttrycks 
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det i en väl dokumenterad diskriminering både i 
relation till myndigheter och arbetsgivare. 

En central anledning till att den problematiska Afrika- 
bilden lever kvar är de belönande effekter den har 
för återskapandet av den vita människans identitet. 
Den får den vite människan att känna sig över-
lägsen, lite mer värd och kompetent. Genom att 
titta på och identifiera sig med den vita hjälparen i 
form av biståndsarbetaren kan den vita betraktaren 
också känna sig kraftfull, hjältemodig och god. 

Postkoloniala forskare har visat hur dessa bilder 
har sina rötter i kolonialismen, som legitimerades 
just genom retoriken om ”den vite mannens börda 
att civilisera den hjälplöse och underutvecklade 
andre”. Mycket har självklart hänt sedan dess. Men 
som denna rapport visar, lever den osanna bilden 
av människor i Afrika som offer och helt beroende 
av den vita människan kvar. 

Att fler namnges är bra. Men att så få fortfarande 
inte presenteras med namn är ett uttryck just för 
bilden av Afrika som ett hjälplöst offer inkapabelt att 
hjälpa sig själv. Genom att vita namnges blir de hu-
vudrollsinnehavare; de aktiva som gör något. De som 
inte namnges blir en del av den anonyma massan, 
en passiv dekor till den som gör något. Därigenom 
förminskas människovärdet hos dessa personer.

Detta innebär inte att det alltid är rätt att 
 namnge, eller att överhuvudtaget visa bilder.  
Att publicera en bild kan också ibland, framförallt 
i situationer av konflikt och politiskt förtryck, inne-
bära att sätta människor i fara. I sådana situatio-
ner är det viktigt att förstå situationen som männ-
iskan befinner sig i och att tillsammans diskutera 
potentiella hot som en publicering kan innebära. I 
fall där bilder porträtterar offer för våld och tortyr 
kan både bilder och namngivning också vara ett 
uttryck för avhumanisering. Media visar exempel-
vis ibland intima bilder av offer för våld i Afrika på 
ett sätt som aldrig skulle vara tänkbart om det var 
en vit kropp som utsatts för samma grova våld. 

Ansvaret för den problematiska Afrikabilden kan 
dock inte läggas endast på media. Den reproduce-

ras även av många biståndsorganisationer genom 
kampanjer där den vita människan – nu allt oftare i 
form av kändisen – sätts i centrum. Som forskningen 
visat har media och biståndet också blivit allt mer 
sammankopplade på senare år. Det är delvis ett re-
sultat av den ökande konkurrensen mellan bistånds-
organisationer och strävanden att synas, stärka sina 
varumärken och marknadsandelar. Den ökande an-
delen offerbilder, som under en viss period var mer 
frånvarande, är sannolikt kopplad till denna process. 

Både media och biståndsorganisationer måste 
därför ta ansvar för konsekvenserna av bilderna de 
förmedlar. De måste inse att de inte bara påverkar 
de politiska och ekonomiska relationerna till Afrika, 
utan bidrar till att öka rasism, diskriminering och 
utanförskap också här i Sverige.

Maria Eriksson Baaz,  
professor vid Institutionen för globala studier,  
Göteborgs universitet

”Ansvaret för den problematiska 
Afrikabilden kan dock inte  
förläggas endast på media.  

Den reproduceras även av många  
biståndsorganisationer genom  

kampanjer där den vita människan – 
nu allt oftare i form av kändisen  

– sätts i centrum.”



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

Vem syns, hörs och får ett 
namn? För femte året i rad 
har Retriever på uppdrag 
av We Effect undersökt hur 
svenska tidningar skriver 
om biståndsinsatser i  
Afrika. I årets upplaga  
av rapporten ingår även  
etermedier i analysen.  


