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#allahar 
ettnamn

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

”Jag heter
Joyce Hawesa”

Bilden av svenskt  
bistånd i Afrika 2017



2017 inleddes med den största svältkatastro-
fen i Afrika på 70 år. En utdragen torka ledde 
till svält och humanitär nöd för människor 
som redan från början hade det svårt. Värst 

drabbades kvinnorna, som är mer sårbara för natur-
katastrofer. Minns du rapporteringen?

Kanske inte. I årets upplaga av #allaharettnamn ser 
vi att det skrivs mer om bistånd och utvecklingsfrå-
gor i Afrika i svenska media – men fortfarande sker 
ökningen från en förvånande låg nivå. 

Rapporteringen handlar dessutom i väldigt hög grad 
om kriser och katastrofer, inte om hur människor bak-
om rubrikerna arbetar för att åstadkomma förändring.

För sjätte året i rad ökar andelen svarta afrikaner 
som fått sitt namn publicerat i anslutning till en bild. 
Från 2011, när vi gjorde den första #allaharettnamn, 
har andelen afrikaner som fått sitt namn publicerat 
i anslutning till en bild ökat från 13 procent till 47 
procent i tryckta tidningar. Det är positivt, men än är 

Våra namn gör  
oss till människor

det inte dags att fira. Målet är och måste vara 100 
procent.

Värre är det på webben. I årets rapport har vi även 
tittat på de största mediernas webbsidor. I de gran-
skade webbartiklarna har bara 12 procent av de svar-
ta afrikaner som syns på bild fått ett namn – jämfört 
med 100 procent av de med vit hudfärg. 

Det är bekymrande. Våra namn gör oss till människor; 
det ger oss en identitet. Att publicera namn är god 
publicistisk sed, men det är också ett konkret sätt att 
värna öppna samhällen och demokrati.

Jag hoppas och tror att denna årliga rapport har 
bidragit till att redaktionerna har blivit mer noggran-
na med att behandla alla människor, oavsett kön och 
etnicitet, lika. Genom arbetet med rapporten vet vi 
också att diskussionerna är levande, att ansträng-
ningar görs och att journalister tycker att detta är 
viktigt. Bra – men namnpubliceringar måste handla 
om mer än god vilja.

Att ha ett namn är en mänsklig rät-
tighet. Alla har samma värde, alla 
har samma rätt – alla har ett namn.

Anna Tibblin, Generalsekreterare, 
We Effect, juni 2018

”I webbartiklarna har bara 12  
procent av de afrikaner som syns  

på bild fått ett namn”
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På framsidan: Joyce Hawesa
Joyce Haweza, 29, är småskalig bomullsodlare 
i byn Mabele, Zambia. Trots att det är Joyce 
som ansvarar för familjens jordbruk är det 
maken som säljer skörden på den lokala mark-
naden och bestämmer över inkomsten – en 
mycket vanlig situation i Zambia där 70 procent 

av arbetet med bomull utförs av kvinnor, men 
där åtta av tio kvinnor inte har kontroll över sin 
ekonomi. 

Nu har Joyce gått med i en studiecirkel som 
drivs med stöd av We Effect där hon utbildat 
sig i företagande och ledarskap. Joyce har ock-
så lärt sig spinna och väva bomullen, som hon 
själv odlar. Sina nyförvärvade kunskaper hopp-

as hon ska kunna hjälpa henne i framtiden. Hon 
vill tillverka och sälja sjalar och dukar.

– Kan jag få igång en egen verksamhet 
kommer jag att få mycket mer att säga till om, 
det är jag säker på, säger hon.

Målet är tydligt:
– Min dotter kommer att behöva en utbild-

ning. Jag jobbar stenhårt för att hon ska få det.
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För sjätte 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 bilderna 
i rapporteringen. 

Rapporten baseras på en kvalitativ medieanalys av 
nära 900 artiklar i 165 svenska tryckta tidningar och 
magasin. Från detta urval har drygt 650 artiklar med 
bilder manuellt sorterats fram för analysdelen om 
namnpubliceringar. Bilderna har publicerats i anslut-
ning till såväl nyhetsartiklar och reportage som ledare 
och insändare. Endast bilder med färre än fem perso-
ner har tagits med i analysen av namnpubliceringar.

I årets analys ingår även artiklar, med tillhörande 
bilder, från tio mediers webbsidor. Dessa medier är 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Dalarnas Tidningar, 
Expressen, GT, Göteborgs-Posten, Metro, Svenska 
Dagbladet, Upsala Nya Tidning samt Väster bottens-
Kuriren. 

I analysen undersöks bland annat hur ofta personer 
får namn i tidningarna, 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 2017 till 31 
december 2017.

Om rapporten

Redaktör: Helena Esscher/We Effect,  

helena.esscher@weeffect.se, +46 (0)70 104 08 39

Medieanalytiker: Ioanna Lokebratt/Retriever,  

ioanna.lokebratt@retriever.se, +46 (0) 76 000 10 30

Framsidesbild: Joyce Hawesa, bomullsodlare i Mabele, Zambia.  

Foto: Malin von Strauss  

Formgivning: Torino Tidningsform Tryck: Print Run AB

UNDERLAG TILL ANALYSEN
Underlaget till analysen baseras på tryckt press 
samt tio utvalda mediers webbsidor under 
perioden 1 januari till 31 december 2017 som 
handlar om Sveriges bistånd till länder i Afrika 
söder om Sahara. För att hitta ett grundmaterial 
att utgå från har sökningar i Retrievers Medie-
arkivet gjorts där söksträngen nedan har legat 
till grund för det första urvalet. Detta första 
urval resulterade i nära 2 300 artiklar. Dessa har 
sedan lästs igenom i syfte att finna dem som 
handlar om bistånd från Sverige till Afrika söder 
om Sahara.

SÖKSTRÄNG
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*, 
”landgrabbing”, bistånd*, utvecklingssamarbet*, 
jordbruk*, vatten*, kvinn* i närheten av jäm-
ställd*, utbild* i närheten av skol*, millenniemål*, 
utveckl*, sjukvård*, mänsklig* rättighet*, tillväxt*, 
investering*, skörd*, korrupt*, jämställdhet*, 
resultat, korruption*, tillväxt*, budgetstöd*, 
demokrati*, ansvarsutkrävande*, minröj*, globala 
hållbarhetsmål, katastrof, agenda 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, utbildningens osv. har tagits 
med i det första urvalet. I rapporten för 2016 fanns nyckeltal för 
SVT:s och SR:s webbsidor med. Dessa finns inte med i årets rapport.
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Svenska tryckta medier namngav betydligt fler 
afrikaner som var med på bild under 2017 än 
föregående år – men fortfarande namnges färre 
än hälften. Bland barnen namnges bara var fjär-
de person.

Under 2017 fick 47 procent av de afrikaner som var 
med på bild i den svenska biståndsrapporteringen 
sitt namn publicerat i anslutning till bilden i tryckt 
media. Motsvarande siffra för de västerlänningar 
som finns med på bilder i biståndsrapporteringen 
är 95 procent.

Jämfört med föregående år är det en märkbar 
ökning – 2016 namngavs 41 procent av alla afrika-
ner. Och jämför man med 2014 är ökningen ännu 
mer dramatisk. Då var det endast 13 procent.  
Uppgången är alltså 34 procentenheter på fyra år.

KVINNOR NAMNGAVS  
NÅGOT OFTARE ÄN MÄN
Liksom föregående år namngavs under 2017 en 
större andel afrikanska kvinnor än afrikanska män. 
För båda grupperna gällde 2017 att något fler än 
hälften fick sitt namn publicerat i anslutning till bild-
en – 56 procent för kvinnor och 53 procent för män. 

HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Fler namnges – men 
fortfarande saknar 

varannan namn
En intressant förändring jämfört med förra året är 
att andelen män som namngavs ökade – medan 
den minskade för kvinnor. 2016 var andelen 45 
procent av de afrikanska männen, och 67 procent 
av de afrikanska kvinnorna. 

BARN NAMNGES BARA VAR FJÄRDE GÅNG
Det som drar ner den totala siffran till under hälften 
är siffran för barnen. Av de afrikanska barn som fö-
rekom på bild namngavs bara ett av fyra. Men även 
de västerländska barnen namngavs sällan. Skälen 
kan vara flera – det finns generellt en större försik-
tighet i att publicera barns namn. Barn förekommer 
också mer sällan på bild.

”Liksom föregående år namngavs  
under 2017 en större andel afrikans

ka kvinnor än afrikanska män”
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HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

Arbetet, 2017-03-03
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Det strilar ett lätt regn över Taines 
och Justina Mwanalubusyas kaffe
odlingar. De två änkorna står mel
lan kaffeträden och håller upp var
sin kvist med ljusgröna bönor. 

De ler vant mot kameran. Det 
märks att de har visat upp sina od
lingar tidigare. 

2016 var ett bra år – ja, faktiskt 
det bästa de båda kvinnorna har 
upplevt.

– Vinsten från kaffet blev 1 600 
kronor var, förklarar de.

Förutom kaffe odlar de också ba
naner och majs. Men det är kaffet 
som ger kontanter. 

Att de ler så vant mot kameran be
ror på att deras kaffeodling brukar 
visas upp för andra småbönder i 
byn som ligger i jordbruksområdet 
Igale, i Mbeyaregionen i sydvästra 
Tanzania.

Odlingarna ingår i ett Sidapro
jekt som även backas upp av ett 
nätverk med internationella kaffe
företag där svenska Löfbergs ingår.

Byns kaffeodlare har genom pro
jektet bildat en odlingsgrupp som 
får lära sig om jordbruksmetoder 
och hur man anpassar odlingar till 
klimatförändringar. De hjälper var
andra också vid skörd och torkning 
av kaffet. 

Mbeyaregionen kallas för Tanza
nias kornbod och ligger på 1 500 
meters höjd i Rift Valley, den geolo
giska sprickan som skär genom öst
ra Afrika. Jorden är mycket bördig. 
Perfekt för att odla arabicakaffe, 
det kaffe som säljs mest i Sverige. 

Taines och Justina Mwanalubu
syas bor i varsitt hus på gården som 
de ärvt av bortgångne maken Josta.  

– Innan han dog för tre år sedan 
delade han upp allt mellan oss. 
Det var bra för nu kan vi försörja 
oss själva, säger Taines Mwanalu
busyas som vet hur vanligt det är 
att änkor tvingas bort från hus och 
gård när mannen dör.

Kvinnorna får en stor del av sina 
inkomster genom att sälja kaffet till 
en så kallad depotgrupp – en fören
ing som samlar in och säljer vidare 
kaffe från många små gårdar. 

Genom att gå ihop i en depot
grupp kan bönderna sälja kaffe di
rekt till kaffeimportörer och tjäna 
mer eftersom inga mellanhänder 
ska ha betalt.

– När det är dags att skörda bären 
betalar jag bärplockare tio kronor 
per hink. En bra plockare kan fylla 
40 hinkar på en dag, säger David 
Mwasabwite som är ordförande för 
depotgruppen som har 450 kaffe
producerande bönder som med
lemmar, däribland de två änkorna.

Kaffet bidrar till inkomster för 
fler än dem som odlar och David 
Mwasabwite betalar dubbla mini
milönen till daglönarna. 

Projektet som de alla ingår i heter 
Coffee Farmers Alliances in Tanza
nia (CFAT) och stöds av Sida. Det lik
nar många andra biståndsprojekt 
för småbönder i södra Afrika men 
det finns en stor skillnad. Detta pro

jekt drivs av International Coffee 
Partnership (ICP), som är ett nät
verk av internationella kaffebolag. 

ICP startade 2001 och Kathrine 
Löfberg är ordförande i både ICP 
och Löfbergs moderbolag. 

Löfbergs är ett familjeägt bolag 
och Sveriges tredje största rosteri. 

Svenska ambassaden i Tanzania 
och de som arbetar med närings
livssamverkan på Sida är nöjda 
med projektet. Bönderna som 
deltagit har mellan åren 2013 och 
2016 ökat sina kaffeinkomster från 
600 till 1 500 dollar per år (motsva
rande från 5 700 kronor till 14 200 
kronor).

Kritik som lyfts är dock att bönder
na skulle kunna tjäna ännu mer om 
deras kaffe var miljömärkt och eko
logiskt. För skörden 2016 tjänade 
kaffebönderna 20 kronor för varje 
kilo de sålde. Hade de varit med i 
Fairtrade hade de fått mer än 25 
kronor. Hade de dessutom odlat 
miljöcertifierat kaffe hade de kun
nat få upp till 35 kronor kilot.

Men chefen för CFATprojekt i 

Tanzania, Ina Walter, tycker ändå 
inte att det är ett bra alternativ. 

– Nej, certifiering gynnar bara 
revisorer och certifieringsinstitut. 
Dessutom får konsumenterna ett 
dyrt kaffe som smakar dåligt, säger 
Ina Walter. 

Idén med Fairtrade är att bön
der garanteras ett minimipris. Med 
stöd kan de gå ihop och sälja kaffet 
till ett bättre pris direkt till mark
naden. Men för Fairtrade är kritik 
av de stora kaffebolagen en känslig 
fråga eftersom Fairtrade säljer sitt 
certifierade kaffe genom de stora 
kafferosterierna. De är alltså bero
ende av dem. 

Enligt en källa på Fairtrade vill 
kaffebolagen helst bara jobba med 
egna projekt och egna program och 
därmed undvika certifiering. 

Löfbergs är det rosteri som säljer 
mest Fairtradekaffe i Sverige. På 
frågan om varför projektet i Tan
zania inte arbetar med certifiering 
svarar vikarierande kommunika
tionsdirektör Anders Thorén via 
epost: 

Företagens 
nya roll i 
biståndeti samarbete

&

Tanzania Kaffebönderna ska organisera sig och lära sig ta bättre betalt – det är målet med ett  
internationellt biståndsprojekt som stöds av bland annat Sida och svenska Löfbergs.  
Men forskaren Jonas Ewald misstänker att projektet kan vara en strategi för att få billigt kaffe.

Bistånd ger vinst till bönder – och till storföretag
Justina  och Taines Mwanalubusya var gifta 
med samma man. När han dog ärvde de går-
den där de försörjer sig på odling av kaffe, 
bananer och majs. Foto: petter bolme
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… av afrikanerna som var med på bild i den 
svenska biståndsrapporteringen under 2017 fick 
sitt namn publicerat i anslutning till artiklarna,  
en ökning med 34 procentenheter på fyrav år.
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På webben får  
betydligt färre  

ett namn
Allt fler afrikaner får sitt namn publicerat i de 
tryckta tidningarna – men på webben ser det 
betydligt sämre ut. 

I årets rapport har vi även undersökt 10 av tid-
ningarnas webbversioner. De fyra rikstidningarnas 
webbar samt de sex största lokaltidningarnas 
bistvåndsrapportering på webben har granskats. 

Det ger ett mindre underlag av artiklar, 221 
stycken, och 65 bilder där färre än fem personer 
förekommer, men tendensen är tydlig – bara 12 
procent av de afrikaner som figurerar på bild i 

webbversionerna har fått sitt namn publicerat. 
Bland de västerlänningar som finns med på bild har 
samtliga fått sitt namn publicerat. 

Man kan också se att det finns en markant skillnad 
mellan en viss tidnings tryckta version och webben. 
Bland de utvalda medierna vars webbversioner 
undersökts fick 58 procent av afrikanerna sitt namn 
publicerat i den tryckta tidningen.

En jämförelse visar också att det överlag publicer-
as fler bilder på webben än i tryckt media när det 
skrivs om biståndsfrågor. 

Vita namnges mest

HUR MÅNGA HAR ETT NAMN?

12%
… av lokalbefolkningen 
har namn
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VAR OCH HUR MYCKET SKRIVS DET OM BISTÅND?

Rapporteringen om 
bistånd ökade

Under 2017 ökade biståndsrapporteringen jäm-
fört med åren innan. Men det är färre artiklar 
om bistånd än under 2013 och 2014. Vanligaste 
vinklingen var lägesrapportering.

Under 2017 skrevs 898 artiklar om bistånd i Afrika 
i tryckt media. Det är fler än både 2016 och 2015, 
men når inte upp till antalet publicerade artiklar 
under de två föregående åren. 

Andelen artiklar med bilder gick från 66 procent 
2016 till 73 procent 2017. 

Den vanligaste formen av artiklar var lägesrappor-
tering, som stod för en tredjedel av biståndspubli-

citeten. Bland annat skildrades svältkatastroferna 
som hotar i Etiopien, Nigeria, Somalia, Uganda, 
Kongo-Kinshasa, och det politiska läget i Zim-
babwe. 

Främst kom rapporterna från biståndsorganisatio-
ner på plats, men även Sida, FN och biståndsminis-
tern kommenterade läget.

Näst vanligaste ämnet var biståndspolitik, med 
bara marginellt mindre bevakning. Här rapporte-
rades bland annat om biståndsbudgeten för 2018 
som blir den största någonsin.

Nyckeltal de senaste sex åren

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal artiklar 679 955 1 221 978 816 898

Antal artiklar 
med bild 380 484 607 609 536 651

Vanligaste  
typen av bild Offerbild Bistånds- 

arbetare
Bistånds- 
arbetare

Bistånds- 
arbetare

Bistånds- 
arbetare Offerbild

Största 
 agendasättare

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.

Bistånds- 
org.
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Bilder som framställer människor som offer do-
minerar i den svenska biståndsrapporteringen. 
Inte ens under svältkatastrofen på Afrikas horn 
användes lika många offerbilder.  

I takt med att biståndsrapporteringen ökar, ökar 
även bilderna på människor som framställs som 
offer. Det beror till stor del på att det publicer-
as betydligt fler lägesrapporter under året från 
de svältdrabbade områdena i östra Afrika. De 
här publiciteten präglar mediebilden av bistånd.

Tidningarna använder ofta bilder på svältande, 
magra, ledsna människor i utsatta situationer när 
svältkatastroferna ska illustreras. Drygt var fjärde 
bild i biståndsrapporteringen, 28 procent, består 
av människor som framställs som offer. Antalet 
offerbilder är därmed den högsta som uppmätts 
på sex år. Inte ens i rapporteringen kring svältka-
tastrofen på Afrikas horn 2012 förekom lika många 
bilder som porträtterar människor som offer, som 
under 2017.

Bilder som är kategoriserade under ”Övriga bilder” 
ökar markant. Dessa bilder består till stor del av 
illustrationer som kartor, valutatecken, logotyper 
och naturbilder. Tidigare år har inte denna typ av 
bilder förekommit särskilt frekvent i biståndsrap-
porteringen men användandet av illustrationer och 
naturbilder har nu fördubblats. Den största ökning-
en sker i samband med lägesrapporter där bilder 
på på landskap som visar torka används flitigt. 
Bilder på biståndsarbetare fortsätter däremot att 

VEM SYNS I AFRIKA?

Allt fler offerbilder
ta en allt mindre plats i publiciteten. Under 2014 
porträtterades biståndsarbetare i 45 procent av 
det totala antalet bilder, nu är de enbart represen-
terade på drygt var tionde bild.

På webben är trenden liknande – offerbilderna är 
i majoritet. På plats två över de vanligaste illustra-
tionerna i biståndsrapportering återfinns bilder av 
politiker. Politiker förekom i 24 procent av bilderna 
på de undersökta webbsidorna – men bara i 4 
procent av de tryckta bilderna.

”Drygt var fjärde bild i bistånds
rapporteringen består av människor 

som framställs som offer.” 

Aftonbladet, 2017-04-10

6

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
Måndag 10 april 2017

Sveriges största 
debattsida – når tre  

miljoner läsare  
varje dag Vad tycker du?

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

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

T f biträdande redaktör

Kristofer 
Forssblad Olsson  

T f debattredaktör

Världen står inför sin värsta 
humanitära katastrof på mer än 
70 år, men medan barn redan 
svälter ihjäl, klingar FN:s vädjan 
om ekonomiskt bistånd i stor ut-
sträckning ohörd. Det krävs aku-
ta åtgärder, men var finns de kon-
kreta förslagen?

Media, bland annat Aftonbla-
det, har den senaste tiden upp-
märksammat den humanitära ka-
tastrof världen står inför. 

Det kan inte ha undgått någon 
att 20 miljoner människor i Syd-
sudan, Jemen, Nigeria och Soma-
lia hotas av svält och att 1,4 miljo-
ner barn riskerar att svälta ihjäl i 
år. Alla är eniga om att katastofen 
måste förhindras men ingen fö-
reslår konkreta åtgärder.

Chefen för FN:s kontor för sam-
ordning av humanitär hjälp, Ste-
phen O´Brien, vädjar om ome-
delbar hjälp och preciserar be-
loppet till 4,4 miljarder US dol-
lar (40 miljarder SEK) fram till 
juli i år. Men FN varnade redan i 
januari men pengarna bara 
droppar in. Enligt FN behövs ba-
ra i Jemen 2,1 miljarder dollar 
för omedelbar hjälp men bara 6 
procent av summan har kommit 
in. Det är en stor skam.
Sverige har genom Sida bidra-

git. 
Om alla andra länder bidragit 

lika mycket i förhållande till sina 
ekonomiska resurser skulle pro-
blemet vara löst och Sverige kan 
med viss rätt hävda att det nu är 
upp till andra att göra sitt. Men är 
det en moraliskt försvarbar in-
ställning när det handlar om 
barn som svälter ihjäl?

När president Trump beslöt 

att frysa federalt bistånd till or-
ganisationer som stöder utföran-
de av aborter utomlands, starta-
de en holländsk minister en kam-
panj för att kompensera för det 
ekonomiska bortfallet, ett ut-
märkt initiativ som Sverige och 
Danmark snabbt anslöt sig till 
genom att tillsammans med Ne-
derländerna organisera en global 
”SheDecides” konferens i Brys-
sel. Jag vädjar till Isabella Lövin 
att ta initiativ till en liknande 
konferens för dem som nu hotas 
av hungersnöd och därmed bidra 

till att förhindra en humanitär 
katastrof.

Sverige har en stark ekonomi 
och omdisponeringar i budgeten 
kan göras i krissituationer. Peng-
arna måste förstås tas ur skatte-
betalarnas fickor, men kan det 
finnas något angelägnare ända-
mål att använda skattepengar till 
än att rädda jordens allra svagas-
te till livet? Att förhindra att 
gravt undernärda barn växer upp 
med hjärnskador, aldrig kommer 
att kunna tillgodogöra sig skol-

gång och blir dömda till ett liv i 
misär? 

Jag vädjar till Magdalena An-
dersson att agera för att bidra 
till att förhindra en humanitär 
katastrof.
Sverige har alltid gjort sin röst 

hörd när det gäller internationell 
solidaritet och engagemang för 
världens utsatta. 

Nu har Sverige en formell röst 
i FN:s säkerhetsråd, och jag väd-
jar till Margot Wallström att an-
vända den för att skapa ett glo-
balt engagemang för att förhin-

dra en humanitär katastrof.
Den brittiska regeringen 

matchar genom projektet ”UK 
Aid match” privata donationer 
till projekt med syftet att minska 
fattigdomen i utvecklingsländer 
med att avsätta samma belopp. 

Jag vädjar till Stefan Löfven att 
initiera ett liknande svenskt re-
geringsprojekt för att bidra till 
att förhindra en humanitär kata-
strof.

Det är förstås inte bara reger-
ingen som kan och bör agera. Vi 
kan alla bidra efter förmåga 
med gåvor till hjälporganisatio-
ner, företag kan starta kampan-
jer, vi kan ta initiativ i förening-
ar, bland vänner och i sociala 
medier, mediapersonligheter 
kan engagera sig, artister kan 
uppträda gratis på stödgalor. 
Jag vädjar till alla att engagera 

sig för att bidra till att förhindra 
en humanitär katastrof.

Media upprepar den slitna fra-
sen ”vi får inte låta det hända 
igen”. Och ändå låter vi det hän-
da, igen och igen. Men nu har vi 
chansen. Ingen kan säga att vi in-
te vet. Ingen kan säga att vi inte 
kan. Det handlar inte om några 
långsiktiga, komplicerade pro-
jekt, det handlar ”bara” om att re-
spondera på FN:s vädjan och att 
göra det NU. Annika Dejmek

Under de senaste månaderna 
har flera kommuner gått ut med 
olika initiativ om hur värdegrun-
dat arbete och kunskap om barn-
konventionen ska spridas genom 
olika utvecklingsplaner. Det är 
bra att arbetet med barnkonven-
tionen påbörjas men initiativen 
som tas börjar i fel ände.

Flera lyfter att det är barnrätts-
perspektiv som nu ska genomsy-
ra nya arbetssätt, men vad är det 
ur en vuxen beslutsfattares ögon? 
Tänker någon bjuda in de unga 

till arbetet? Vad händer om alla 
miljoner kronor från regeringen 
öronmärkta till barnkonventions-
arbetet går omärkt förbi och inte 
får någon betydelse för unga?

Att sprida kunskap och utbilda 
personal inom olika myndigheter 
och landsting är självklart en vik-
tig del inför att barnkonventio-
nen ska bli lag, men vår erfaren-

het säger oss att det i sig själv ald-
rig leder till en konkret och lång-
siktig förbättring för unga.

Elva års erfarenhet har lett oss 
fram till processer där vi alltid 
samskapar med ungdomar, an-
nars blir inte resultatet bra nog. 
Ett exempel på att det fungerar 
var när ungdomar vars föräldrar 
mådde psykisk dåligt eller hade 
ett missbruk efterfrågade stöd 
som inte fanns att få i Sverige och 
vi tillsammans med dem utveck-
lade en helt ny insats, som sedan 

testades genom socialförvalt-
ningen i en kommun som brann 
för frågan. I dag ingår insatsen 
som en del av ett tiotal kommu-
ners erbjudande till barn och 
unga med likande hemsituation.

Bjud in unga att samskapa på li-
ka villkor som vuxna, detta är en 
fråga som rör deras liv. Bara så kan 
arbetet med barnkonventionen 
göra skillnad för unga på riktigt!

Sandra Patel Seropian  
& Elin Hågeby, 

organisationen Maskrosbarn 

Barns rättLäsardebatten
Ta in unga i arbetet med barnkonventionen

Skriv du med!
Skriv max 1 500 tecken inklusive blank-
steg och mejla din text till oss  på   
debatt@aftonbladet.se 

Debattören: Det är inte bara regeringen som måste agera – vi kan alla bidra

”Jag vädjar till al-
la att engagera 

sig för att bidra till att 
förhindra en humanitär 
katastrof.

Barnen svälter ihjäl 
– vad gör du åt det?

Ögonblicksbild från Sydsudan 2012, en av många platser där en katastrof väntar. Foto: MAGNUS WENNMAN

Annika Dejmek,  
professor emerita, medicinska fakulteten, 
Lunds universitet .

20 miljoner människor i Sydsudan, Jemen, Nigeria och Somalia hotas av svält och 
FN vädjar om pengar. Jag vädjar till regeringen att agera för att bidra till att förhin-
dra en humanitär katastrof, skriver debattören. Men även vi andra kan hjälpa till.

n DEBATTÖREN n DEBATTEN

Läs mer

n Läs Charlotte Signell på  
www.aftonbladet.se/debatt.

Måste jag vara man 
för att få kissa?
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I DAG
■■ TYSKLAND. Förbunds

kansler Angela Merkel 
träffar EUparlamentets 
talman Antonio Tajani.

■■ BRASILIEN. Kulmen 
på den årliga karnevalen 
i Rio de Janeiro och andra 
brasilianska städer.

■■ S-KONGRESS. Parti
ordförande Stefan Löfven 
samt partisekreterare 
Lena Rådström Baastad 
presenterar partistyrelsens 
förslag på nya politiska 
riktlinjer inför kongressen.

■■ DOM. 17årig pojke 
som åtalats för mord på en 
hemlös man får sin dom.

FN-larm: Det är   en fullkomlig katastof

Nära 1,4 miljoner akut    undernärda barn riskerar att dö av svält i år i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen. Bilden är tagen på en klinik i Maiduguri i Nigeria.  FOTO: SUNDAY ALAMBA/AP/ARKIV

■■ AFRIKA
Människor dör av hunger 
i Sydsudan. Det är första 
gången som det anses 
råda svält någonstans 
i världen sedan 2011. 
Samtidigt befinner sig 
Somalia, Nigeria och 
Jemen i riskzonen.

Bakom FN-larmen 
finns utsatta samhälle n 
som kämpar mot en 
gemensam nämnare: 
väpnade konflikter.

100 000  människor  svälte r 
och  ytterligare  en  miljon 
beräknas  befinna  sig  på 
gränsen  till  hungersnöd 
i Sydsudan, larmar flera FN-
organ. Det är första gången 
som  svält  har  deklarerats 
sedan Somalia 2011, då över 
en kvarts miljon människor 
dog. Dessutom anser FN att 
Jemen, Somalia och Nigeria 
befinner sig i riskzonen.

– Att fyra länder befinner 
sig  på  svältens  rand  sak-
nar  motstycke.  Det  är  en 
fullkomlig  katastrof,  säger 
Anne Poulsen, Nordenchef 
för FN:s världslivsmedels-
program (WFP).

Hungersnöd – svält i vardag-
ligt tal – är en teknisk term 
som FN enbart använder när 
vissa  nivåer  av  dödlighet, 
hunger och undernäring har 
uppnåtts, och det sker gan-
ska sällan. Vad den innebär 

i praktiken är att människor 
nu dör av hunger i Sydsudan.

Att deklarera hungersnöd 
medför dock inga skyldig-
heter för FN eller andra orga-
nisationer, men det är ett sätt 
att  väcka  uppmärksamhet 
globalt.

Den gemensamma nämna-
ren som styrt de fyra länderna 
– tre i Afrika och ett på den 
Arabiska halvön – mot sväl-
tens rand är väpnade konflik-
ter. Sydsudan har varit i krig 
sedan 2013, och striderna har 
gjort det svårt för människor 
att utöva sin huvudsakliga 
sysselsättning som jordbru-
kare. Extremistgruppen Boko 
Harams framfart har lett till 
liknande problem i nordöstra 
Nigeria, precis som al-Sha-
baabs härjningar i Somalia.

– Svält är en logisk följd 
av konflikt, i synnerhet när 
de pågått under längre tid. 
När människor befinner sig 
i situationer som hotar deras 
liv och levebröd har de svårt 

att utföra sitt arbete. Och det 
går inte att överleva på mat-
hjälp för alltid, säger Victor 
Adetula, forskningschef på 
Nordiska Afrikainstitutet.

I några av länderna har 
k onflikten förvärrat existe-
rande problem. Redan före 
inbördes kriget var Jemen ett 
mycket fattigt land, som länge 
plågats  av  brist  på  vatten. 
Både Sydsudan och Somalia 
har drabbats av svår torka.

För  att  bromsa  utveck-
lingen krävs åtgärder på både 
kort och lång sikt. I närtid 
handlar det om akuta insat-
ser från hjälporganisationer. 
I dag står Norge värd för en 
givarkonferens som har i syfte 
att mobilisera större inter-
nationellt  engagemang  för 
de över 10,7 miljoner männ-
iskor som bedöms vara i akut 
behov av humanitärt bistånd 
i länderna kring Tchadsjön, 
däribland Nigeria.

Men på lång sikt finns inga 
humanitära  lösningar  på 
politiska problem.

– För att  situationen ska 
bli bättre gäller det att ta itu 
med konflikternas dynamik. 
Det krävs politiska lösningar 
som leder till fungerande sty-
ren som låter människor ta 
del av kollektiva nyttigheter. 
Om inte det fungerar kom-
mer konflikten tillbaka, och 
då kommer också hungers-
nöden att komma tillbaka, 
säger Victor Adetula.

Sofia Eriksson/TT

Sju miljoner jemeniter 
närmar sig svältgränsen, 
enligt FN. Bilden är från 
ett sjukhus i huvudstaden 
Sanaa, där ett undernärt 
barn får behandling.  
 FOTO: HANI MOHAMMED/AP/ARKIV

Det råder svält i världen för första gången 
på sex år – människor dör i Sydsudan

Fakta: Stora hungerkatastrofer i världen
Etiopien: Upp till en miljon 
etiopier svalt ihjäl 1984–1985, vilket 
diktatorn Mengistu Haile Mariam 
förnekade i flera månader.
Kambodja: Upp till två miljoner 
människor dog av svält efter ett 
årtionde av konflikt, först under 
inbördeskriget 1970–1975 och 
sedan i efter dyningarna av den 
vietnamesiska invasionen 1979.

Kina: Mellan 10 miljoner och 
30 miljoner människor dog som ett 
resultat av Mao Zedongs projekt 
”Stora språnget”.
Nordkorea: 1995–1999 dog 
2,8 miljoner–3,5 miljoner människor 
på grund av en kombination av 
översvämningar och regeringens 
politik i det slutna landet.
Somalia: 2011 drabbades landet 

av hungernöd som krävde 260 000 
människoliv. 
Sovjetunionen: Upp till åtta 
miljoner människor dog till följd av 
Josef Stalins massiva industrialise
ringsprogram i början av 1930talet, 
då regeringen lade beslag på 
spannmål för export.
KÄLLA: THOMSON REUTERS 

F OUNDATION (TT)

■■ AFRIKA
Sida har beslutat om 
ett extra stöd på 160 
miljoner kronor till män-
niskorna i Sydsudan, 
Nigeria, Somalia och 
Uganda, som hotas av 
svält.

För att undvika det som hände 
i Somalia 2011, då stödet kom 
för sent och en kvarts miljon 
människor svalt ihjäl, ökar 
biståndsmyndigheten Sida nu 
sitt stöd för att i så hög grad 
som möjligt bidra till att för-
ändra situationen innan den 
eskalerat ytterligare.

Stödet på 160 miljoner kro-
nor ges utöver det på 374 mil-
joner kronor som det beslu-
tades om för några veckor 
sedan.  Förhoppningen  är 
också att påverka andra län-
der och givare att följa efter. 
Samtidigt som det humani-
tära biståndet  ökar  räcker 
inte pengarna till alla behov 
som finns, säger Adam Kah-
sai-Rudebeck, tillförordnad 
enhetschef  på  humanitära 
enheten på Sida:

– Man kan alltid göra mer, 
man kan alltid göra det tidi-
gare. Vi har en situation som 
eskalerat snabbt och på kort 
tid.

I Somalia lider 185 000 barn 
av akut undernäring, enligt 
Sida. Om några månader ris-
kerar siffran att ha stigit till 
270 000 barn. I Nigeria har 
svår torka och terrorrörel-
sen Boko Harams attacker 
på  civil befolkningen  gjort 
att 8,5 miljoner människor är 
i akut behov av mat och vatten.

I dag står Norge värd för 
en givarkonferens som har 
i syfte att mobilisera större 
internationellt engagemang 
för  de  över  10,7  miljoner 
människor som bedöms vara 
i akut behov av humanitärt 
bistånd.

Ella Sundström/TT

Sidastöd till 
svälthotade 
länder

Bao Bao har 
landat i Kina

■■ Publikfavoriten på 
Smithsonian’s National Zoo 
i Washington, den fyraåriga 
pandahonan Bao Bao, har 
nu anlänt till sitt nya hem 
på pandacentret i Chengdu 
i sydvästra Kina. För att 
underlätta den 16 timmar 
långa flygningen hade 
Bao Bao, i det specialchartrade 
privatplanet, full tillgång 
till favoriter som bambu, 
äpplen, päron och sötpotatis. 
Efter en karantäntid 
kommer hon nu ingå i ett 
avelsprogram som ska hjälpa 
till att säkra jättepandans 
framtid. (TT) 

 FOTO: AP
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MILJONER dollar, motsva
rande nära 230 miljoner kronor, 
kostade det att upprätthålla 
säkerheten vid Trump Tower 
från valdagen till dagen då 
Donald Trump svors in som 
president.

Melania Trump och sonen 
Barron bor fortfarande i Trump 
Tower, och de löpande utgif
terna för bevakningen ligger på 
över motsvarande 1,2 miljoner 
kronor om dagen. (TT)

EU varnar för dödliga superbakterier
■■ HÄLSA

Varje år dör 25 000 per-
soner inom EU:s gränser 
av olika ”superbakte-
rier” – extra resistenta 
bakterier som tål nästan 
all antibiotika. Nu har 
nya fynd återigen gjorts 
i Europa. Men jämfört 
med många andra länder 
är situationen i Sverig e 
under någorlunda kon-
troll.

– Vi ser enstaka fall varje år, 
men vi ligger bra till i de här 
sammanhangen, säger Anders 
Tegnell, statsepidemiolog vid 
Folkhälsomyndigheten.

Tusentals människor dör 

i Europa av extra resistenta 
bakterier varje år enligt en 
rapport som den europeiska 
livsmedelsmyndigheten Efsa 
och den europeiska smitt-
skyddsmyndigheten ECDC 
presenterade i veckan, skri-
ver nyhetsbyrån Reuters.

Superbakterierna har länge 
ställt till problem i sjukvår-
den, då de leder till stora svå-
righeter att behandla infek-
tioner eftersom de står emot 
i princip nästan all tillgänglig 
antibiotika. Ofta går det att 
behandla de som drabbats av 
den typen av bakterier, men 
det riskerar att bli komplice-
rat, förklarar Anders Tegnell.

– Man behöver ligga inne 

för att få vård och antibiotika 
behöver ges i dropp eller spru-
tor. I några enstaka fall kanske 
det inte finns några alternativ 
kvar, men det är väldigt sällan 
att man hamnar i en situation 
då man inte kan behandla.

Problemet med resisten-
sen ökar över hela världen, 
och enligt EU:s nya rapport 
har man denna gång hittat så 
kallade karbapenemresistenta 
Escherichia coli hos grisar och 
i griskött. Samma superbak-
terie har tidigare även hittats 
i Sverige, men då i sjukvården.

– Problemet med den resis-
tensen är att de kan fastna på 
många  typer  av  bakterier 
och kan ställa till det inom 
ett brett område.

Problemen varierar då län-
der i norra och västra Europa 
uppvisar lägre förekomst av 
extraresistenta  bakterier 
jämfört med länder i södra 
och östra Europa, slår rap-
porten fast. Skillnader som 
sannolikt kan härledas  till 
användning  av  antibiotika 
bland djur och människor.

”Vi  måste  bli  snabbare, 
starkare och agera på flera 
fronter”,  konstaterar  EU:s 
hälsokommissionär Vytenis 
Andriukaitis i ett pressmed-
delande och meddelar att EU-
kommissionen lanserar en ny 
handlingsplan för att få bukt 
med spridningen av antibio-
tikaresistens redan i sommar.

Anna Karolina Eriksson/TT

Nytt bombdåd i Pakistan
■■ PAKISTAN. Minst åtta människor dödades vid 

en explosion i Lahore i Pakistan, enligt myn-
digheterna. Ytterligare minst 30 skadades vid 
detonationen, som inträffade vid ett köpcentrum 
i miljonstaden. Enligt den inledande rapporte-
ringen i pakistansk tv orsakades explosionen av 
en generator, men myndigheterna uppgav senare 
att det rörde sig om ett attentat.

Pakistan har de senaste veckorna drabbats av 
en rad terrorattentat, med sammanlagt minst 130 
döda och hundratals skadade. (TT-AFP-Reuters)

Ny premiärminister utsedd 
■■ SOMALIA. Somalias nytillträdde president Moha-

med Abdullahi Mohamed har utsett den tidigare 
biståndsarbetaren och oljebolagschefen Hassan 
Ali Kheyre till premiärminister.

Dispyter mellan presidenter och premiär-
ministrar har lagt krokben för regeringsarbetet 
de senaste åren. Kheyre, som tidigare bland annat 
jobbat för Norska flyktingrådet (NRC) och olje-
bolaget Soma Oil and Gas, lovar dock att arbeta 
tillsammans med presidenten. Han har både 
norskt och somaliskt medborgarskap. (TT-AFP)

Nordkoreaner efterlyses
■■ NORDKOREA. Nordkorea skyller diktatorn Kim 

Jong-Uns halvbrors död på Malaysia, dock utan 
att nämna honom vid namn. Flera nordkoreaner 
har efterlysts internationellt för inblandning i det 
misstänkta giftmordet.

”Det största ansvaret för hans död ligger på 
regeringen i Malaysia”, skriver den statliga 
nyhetsbyrån KCNA. Anledningen är att det var 
där han dog, enligt nyhetsbyrån, som i och med 
rapporten bryter en tio dagar lång tystnad om 
fallet. (TT-AFP-Reuters)

Regeringen vill utreda Naloxon
■■ NARKOTIKAPOLITIK. Folkhälsominister Gabriel 

Wikström (S) vill att Socialstyrelsen och Läkeme-
delsverket snabbutreder hur Naloxon ska kunna 
användas av fler än bara inom vården. Preparatet 
ges för att motverka överdoser av heroin och 
andra opioider.

Under 2015 dog närmare 950 personer av läke-
medels- eller narkotikaförgiftningar. En majoritet 
av dem som dör på grund av narkotika har en 
opioid, exempelvis heroin, i kroppen, varför ökad 
tillgång till Naloxon teoretiskt sett skulle kunna 
rädda många liv. (TT)

Sveriges glaciärer krymper
■■ MILJÖ. En ny inventering av glaciärerna i den 

svenska fjällvärlden visar tydligt att de blir allt 
mindre – i snabb takt.

Glaciären Rágujiekna har helt försvunnit från 
Sverige.

– Vi kan se att många glaciärer minskat betyd-
ligt i storlek sedan 2008, säger Björn Olander, 
kartingenjör på Lantmäteriet.

Lantmäteriets nya kartering görs för första 
gången med hjälp av laserskanning från flygplan.

– Laserskanning gör det tydligt att se vad som 
verkligen är en glaciär, säger Björn Olander. (TT)

Vräkning för sexhandel
■■ BROTT. Polisen i Göteborg har ett nytt sätt för att 

komma åt sexhandeln på thaimassagesalonger, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot. Om polisen kan 
konstatera brott kontaktas fastighetsägaren som 
måste vidta åtgärder, annars kan de åtalas för 
koppleri. 

Hittills har polisen saknat bra metoder för att 
komma åt brottligheten enligt polisinspektör 
Mats Paulsson i Göteborg.

– Vi har lagt ner väldigt mycket arbete, så har 
det blivit en villkorlig dom. Det har inte gett 
någon effekt, säger han till radion. (TT)

En explosion vid ett köpcentrum i staden Lahore 
dödade minst åtta personer. FOTO: K.M. CHAUDARY/AP
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I DAG
■■ TYSKLAND. Förbunds

kansler Angela Merkel 
träffar EUparlamentets 
talman Antonio Tajani.

■■ BRASILIEN. Kulmen 
på den årliga karnevalen 
i Rio de Janeiro och andra 
brasilianska städer.

■■ S-KONGRESS. Parti
ordförande Stefan Löfven 
samt partisekreterare 
Lena Rådström Baastad 
presenterar partistyrelsens 
förslag på nya politiska 
riktlinjer inför kongressen.

■■ DOM. 17årig pojke 
som åtalats för mord på en 
hemlös man får sin dom.

FN-larm: Det är   en fullkomlig katastof

Nära 1,4 miljoner akut    undernärda barn riskerar att dö av svält i år i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen. Bilden är tagen på en klinik i Maiduguri i Nigeria.  FOTO: SUNDAY ALAMBA/AP/ARKIV

■■ AFRIKA
Människor dör av hunger 
i Sydsudan. Det är första 
gången som det anses 
råda svält någonstans 
i världen sedan 2011. 
Samtidigt befinner sig 
Somalia, Nigeria och 
Jemen i riskzonen.

Bakom FN-larmen 
finns utsatta samhälle n 
som kämpar mot en 
gemensam nämnare: 
väpnade konflikter.

100 000  människor  svälte r 
och  ytterligare  en  miljon 
beräknas  befinna  sig  på 
gränsen  till  hungersnöd 
i Sydsudan, larmar flera FN-
organ. Det är första gången 
som  svält  har  deklarerats 
sedan Somalia 2011, då över 
en kvarts miljon människor 
dog. Dessutom anser FN att 
Jemen, Somalia och Nigeria 
befinner sig i riskzonen.

– Att fyra länder befinner 
sig  på  svältens  rand  sak-
nar  motstycke.  Det  är  en 
fullkomlig  katastrof,  säger 
Anne Poulsen, Nordenchef 
för FN:s världslivsmedels-
program (WFP).

Hungersnöd – svält i vardag-
ligt tal – är en teknisk term 
som FN enbart använder när 
vissa  nivåer  av  dödlighet, 
hunger och undernäring har 
uppnåtts, och det sker gan-
ska sällan. Vad den innebär 

i praktiken är att människor 
nu dör av hunger i Sydsudan.

Att deklarera hungersnöd 
medför dock inga skyldig-
heter för FN eller andra orga-
nisationer, men det är ett sätt 
att  väcka  uppmärksamhet 
globalt.

Den gemensamma nämna-
ren som styrt de fyra länderna 
– tre i Afrika och ett på den 
Arabiska halvön – mot sväl-
tens rand är väpnade konflik-
ter. Sydsudan har varit i krig 
sedan 2013, och striderna har 
gjort det svårt för människor 
att utöva sin huvudsakliga 
sysselsättning som jordbru-
kare. Extremistgruppen Boko 
Harams framfart har lett till 
liknande problem i nordöstra 
Nigeria, precis som al-Sha-
baabs härjningar i Somalia.

– Svält är en logisk följd 
av konflikt, i synnerhet när 
de pågått under längre tid. 
När människor befinner sig 
i situationer som hotar deras 
liv och levebröd har de svårt 

att utföra sitt arbete. Och det 
går inte att överleva på mat-
hjälp för alltid, säger Victor 
Adetula, forskningschef på 
Nordiska Afrikainstitutet.

I några av länderna har 
k onflikten förvärrat existe-
rande problem. Redan före 
inbördes kriget var Jemen ett 
mycket fattigt land, som länge 
plågats  av  brist  på  vatten. 
Både Sydsudan och Somalia 
har drabbats av svår torka.

För  att  bromsa  utveck-
lingen krävs åtgärder på både 
kort och lång sikt. I närtid 
handlar det om akuta insat-
ser från hjälporganisationer. 
I dag står Norge värd för en 
givarkonferens som har i syfte 
att mobilisera större inter-
nationellt  engagemang  för 
de över 10,7 miljoner männ-
iskor som bedöms vara i akut 
behov av humanitärt bistånd 
i länderna kring Tchadsjön, 
däribland Nigeria.

Men på lång sikt finns inga 
humanitära  lösningar  på 
politiska problem.

– För att  situationen ska 
bli bättre gäller det att ta itu 
med konflikternas dynamik. 
Det krävs politiska lösningar 
som leder till fungerande sty-
ren som låter människor ta 
del av kollektiva nyttigheter. 
Om inte det fungerar kom-
mer konflikten tillbaka, och 
då kommer också hungers-
nöden att komma tillbaka, 
säger Victor Adetula.

Sofia Eriksson/TT

Sju miljoner jemeniter 
närmar sig svältgränsen, 
enligt FN. Bilden är från 
ett sjukhus i huvudstaden 
Sanaa, där ett undernärt 
barn får behandling.  
 FOTO: HANI MOHAMMED/AP/ARKIV

Det råder svält i världen för första gången 
på sex år – människor dör i Sydsudan

Fakta: Stora hungerkatastrofer i världen
Etiopien: Upp till en miljon 
etiopier svalt ihjäl 1984–1985, vilket 
diktatorn Mengistu Haile Mariam 
förnekade i flera månader.
Kambodja: Upp till två miljoner 
människor dog av svält efter ett 
årtionde av konflikt, först under 
inbördeskriget 1970–1975 och 
sedan i efter dyningarna av den 
vietnamesiska invasionen 1979.

Kina: Mellan 10 miljoner och 
30 miljoner människor dog som ett 
resultat av Mao Zedongs projekt 
”Stora språnget”.
Nordkorea: 1995–1999 dog 
2,8 miljoner–3,5 miljoner människor 
på grund av en kombination av 
översvämningar och regeringens 
politik i det slutna landet.
Somalia: 2011 drabbades landet 

av hungernöd som krävde 260 000 
människoliv. 
Sovjetunionen: Upp till åtta 
miljoner människor dog till följd av 
Josef Stalins massiva industrialise
ringsprogram i början av 1930talet, 
då regeringen lade beslag på 
spannmål för export.
KÄLLA: THOMSON REUTERS 

F OUNDATION (TT)

■■ AFRIKA
Sida har beslutat om 
ett extra stöd på 160 
miljoner kronor till män-
niskorna i Sydsudan, 
Nigeria, Somalia och 
Uganda, som hotas av 
svält.

För att undvika det som hände 
i Somalia 2011, då stödet kom 
för sent och en kvarts miljon 
människor svalt ihjäl, ökar 
biståndsmyndigheten Sida nu 
sitt stöd för att i så hög grad 
som möjligt bidra till att för-
ändra situationen innan den 
eskalerat ytterligare.

Stödet på 160 miljoner kro-
nor ges utöver det på 374 mil-
joner kronor som det beslu-
tades om för några veckor 
sedan.  Förhoppningen  är 
också att påverka andra län-
der och givare att följa efter. 
Samtidigt som det humani-
tära biståndet  ökar  räcker 
inte pengarna till alla behov 
som finns, säger Adam Kah-
sai-Rudebeck, tillförordnad 
enhetschef  på  humanitära 
enheten på Sida:

– Man kan alltid göra mer, 
man kan alltid göra det tidi-
gare. Vi har en situation som 
eskalerat snabbt och på kort 
tid.

I Somalia lider 185 000 barn 
av akut undernäring, enligt 
Sida. Om några månader ris-
kerar siffran att ha stigit till 
270 000 barn. I Nigeria har 
svår torka och terrorrörel-
sen Boko Harams attacker 
på  civil befolkningen  gjort 
att 8,5 miljoner människor är 
i akut behov av mat och vatten.

I dag står Norge värd för 
en givarkonferens som har 
i syfte att mobilisera större 
internationellt engagemang 
för  de  över  10,7  miljoner 
människor som bedöms vara 
i akut behov av humanitärt 
bistånd.

Ella Sundström/TT

Sidastöd till 
svälthotade 
länder

Bao Bao har 
landat i Kina

■■ Publikfavoriten på 
Smithsonian’s National Zoo 
i Washington, den fyraåriga 
pandahonan Bao Bao, har 
nu anlänt till sitt nya hem 
på pandacentret i Chengdu 
i sydvästra Kina. För att 
underlätta den 16 timmar 
långa flygningen hade 
Bao Bao, i det specialchartrade 
privatplanet, full tillgång 
till favoriter som bambu, 
äpplen, päron och sötpotatis. 
Efter en karantäntid 
kommer hon nu ingå i ett 
avelsprogram som ska hjälpa 
till att säkra jättepandans 
framtid. (TT) 

 FOTO: AP
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MILJONER dollar, motsva
rande nära 230 miljoner kronor, 
kostade det att upprätthålla 
säkerheten vid Trump Tower 
från valdagen till dagen då 
Donald Trump svors in som 
president.

Melania Trump och sonen 
Barron bor fortfarande i Trump 
Tower, och de löpande utgif
terna för bevakningen ligger på 
över motsvarande 1,2 miljoner 
kronor om dagen. (TT)

EU varnar för dödliga superbakterier
■■ HÄLSA

Varje år dör 25 000 per-
soner inom EU:s gränser 
av olika ”superbakte-
rier” – extra resistenta 
bakterier som tål nästan 
all antibiotika. Nu har 
nya fynd återigen gjorts 
i Europa. Men jämfört 
med många andra länder 
är situationen i Sverig e 
under någorlunda kon-
troll.

– Vi ser enstaka fall varje år, 
men vi ligger bra till i de här 
sammanhangen, säger Anders 
Tegnell, statsepidemiolog vid 
Folkhälsomyndigheten.

Tusentals människor dör 

i Europa av extra resistenta 
bakterier varje år enligt en 
rapport som den europeiska 
livsmedelsmyndigheten Efsa 
och den europeiska smitt-
skyddsmyndigheten ECDC 
presenterade i veckan, skri-
ver nyhetsbyrån Reuters.

Superbakterierna har länge 
ställt till problem i sjukvår-
den, då de leder till stora svå-
righeter att behandla infek-
tioner eftersom de står emot 
i princip nästan all tillgänglig 
antibiotika. Ofta går det att 
behandla de som drabbats av 
den typen av bakterier, men 
det riskerar att bli komplice-
rat, förklarar Anders Tegnell.

– Man behöver ligga inne 

för att få vård och antibiotika 
behöver ges i dropp eller spru-
tor. I några enstaka fall kanske 
det inte finns några alternativ 
kvar, men det är väldigt sällan 
att man hamnar i en situation 
då man inte kan behandla.

Problemet med resisten-
sen ökar över hela världen, 
och enligt EU:s nya rapport 
har man denna gång hittat så 
kallade karbapenemresistenta 
Escherichia coli hos grisar och 
i griskött. Samma superbak-
terie har tidigare även hittats 
i Sverige, men då i sjukvården.

– Problemet med den resis-
tensen är att de kan fastna på 
många  typer  av  bakterier 
och kan ställa till det inom 
ett brett område.

Problemen varierar då län-
der i norra och västra Europa 
uppvisar lägre förekomst av 
extraresistenta  bakterier 
jämfört med länder i södra 
och östra Europa, slår rap-
porten fast. Skillnader som 
sannolikt kan härledas  till 
användning  av  antibiotika 
bland djur och människor.

”Vi  måste  bli  snabbare, 
starkare och agera på flera 
fronter”,  konstaterar  EU:s 
hälsokommissionär Vytenis 
Andriukaitis i ett pressmed-
delande och meddelar att EU-
kommissionen lanserar en ny 
handlingsplan för att få bukt 
med spridningen av antibio-
tikaresistens redan i sommar.

Anna Karolina Eriksson/TT

Nytt bombdåd i Pakistan
■■ PAKISTAN. Minst åtta människor dödades vid 

en explosion i Lahore i Pakistan, enligt myn-
digheterna. Ytterligare minst 30 skadades vid 
detonationen, som inträffade vid ett köpcentrum 
i miljonstaden. Enligt den inledande rapporte-
ringen i pakistansk tv orsakades explosionen av 
en generator, men myndigheterna uppgav senare 
att det rörde sig om ett attentat.

Pakistan har de senaste veckorna drabbats av 
en rad terrorattentat, med sammanlagt minst 130 
döda och hundratals skadade. (TT-AFP-Reuters)

Ny premiärminister utsedd 
■■ SOMALIA. Somalias nytillträdde president Moha-

med Abdullahi Mohamed har utsett den tidigare 
biståndsarbetaren och oljebolagschefen Hassan 
Ali Kheyre till premiärminister.

Dispyter mellan presidenter och premiär-
ministrar har lagt krokben för regeringsarbetet 
de senaste åren. Kheyre, som tidigare bland annat 
jobbat för Norska flyktingrådet (NRC) och olje-
bolaget Soma Oil and Gas, lovar dock att arbeta 
tillsammans med presidenten. Han har både 
norskt och somaliskt medborgarskap. (TT-AFP)

Nordkoreaner efterlyses
■■ NORDKOREA. Nordkorea skyller diktatorn Kim 

Jong-Uns halvbrors död på Malaysia, dock utan 
att nämna honom vid namn. Flera nordkoreaner 
har efterlysts internationellt för inblandning i det 
misstänkta giftmordet.

”Det största ansvaret för hans död ligger på 
regeringen i Malaysia”, skriver den statliga 
nyhetsbyrån KCNA. Anledningen är att det var 
där han dog, enligt nyhetsbyrån, som i och med 
rapporten bryter en tio dagar lång tystnad om 
fallet. (TT-AFP-Reuters)

Regeringen vill utreda Naloxon
■■ NARKOTIKAPOLITIK. Folkhälsominister Gabriel 

Wikström (S) vill att Socialstyrelsen och Läkeme-
delsverket snabbutreder hur Naloxon ska kunna 
användas av fler än bara inom vården. Preparatet 
ges för att motverka överdoser av heroin och 
andra opioider.

Under 2015 dog närmare 950 personer av läke-
medels- eller narkotikaförgiftningar. En majoritet 
av dem som dör på grund av narkotika har en 
opioid, exempelvis heroin, i kroppen, varför ökad 
tillgång till Naloxon teoretiskt sett skulle kunna 
rädda många liv. (TT)

Sveriges glaciärer krymper
■■ MILJÖ. En ny inventering av glaciärerna i den 

svenska fjällvärlden visar tydligt att de blir allt 
mindre – i snabb takt.

Glaciären Rágujiekna har helt försvunnit från 
Sverige.

– Vi kan se att många glaciärer minskat betyd-
ligt i storlek sedan 2008, säger Björn Olander, 
kartingenjör på Lantmäteriet.

Lantmäteriets nya kartering görs för första 
gången med hjälp av laserskanning från flygplan.

– Laserskanning gör det tydligt att se vad som 
verkligen är en glaciär, säger Björn Olander. (TT)

Vräkning för sexhandel
■■ BROTT. Polisen i Göteborg har ett nytt sätt för att 

komma åt sexhandeln på thaimassagesalonger, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot. Om polisen kan 
konstatera brott kontaktas fastighetsägaren som 
måste vidta åtgärder, annars kan de åtalas för 
koppleri. 

Hittills har polisen saknat bra metoder för att 
komma åt brottligheten enligt polisinspektör 
Mats Paulsson i Göteborg.

– Vi har lagt ner väldigt mycket arbete, så har 
det blivit en villkorlig dom. Det har inte gett 
någon effekt, säger han till radion. (TT)

En explosion vid ett köpcentrum i staden Lahore 
dödade minst åtta personer. FOTO: K.M. CHAUDARY/AP
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Det är biståndsorganisationer och biståndsarbeta-
re som är mest synliga i rapporteringen om bistån-
det. Lokalbefolkningen hörs nästan inte alls.

Bistånds- och insamlingsorganisationer fortsätter att 
vara mest aktiva i rapporteringen om bistånd. De är 
agendasättare i mer än hälften av alla artiklar 2017.

Biståndsarbetare kommer på andra plats som agen-
dasättare, men tar allt mindre plats i publiciteten. 
Sedan 2014 har uppmärksamheten för biståndsarbe-
tarna minskat för varje år. 

2017 uttalade sig många biståndsarbetare om mor-
det på Zaida Catalán i Kongo-Kinshasa. Övervägan-
de delen av artiklarna rör dock biståndsarbetarnas 
egna upplevelser och resor, lägesrapporteringar från 

de länder de besökt och biståndsresultat de uppnått. 

Sida har ökat sin synlighet i rapporteringen. I näs-
tan var tionde artikel är det någon från Sida som 
uttalar sig.

Även i webbartiklarna syns bistånds- och insamlings-
organisationerna mest, men här uttalar sig biståndsmi-
nistern i en större del av artiklarna än i de tryckta me-
dierna. Minst uppmärksamhet får biståndsarbetarna.

Tre aktörsgrupper redovisas inte i diagrammet nedan: 
lokalbefolkning, politiker samt företag. Trots att 
antalet artiklar där lokalbefolkningen är agendasät-
tare har fördubblats från 2016, står dessa uttalanden 
enbart för tre procent av den totala rapporteringen 
om bistånd. 

VEM SNACKAR?

Biståndsaktörerna 
sätter dagordningen

Insaml.- och 
biståndsorg.
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Diagrammet ovan illustrerar i hur många artiklar respektive agendasättare har uttalat 
sig under de senaste sex åren.
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VEM SNACKAR?

Antal artiklar för  
respektive agendasättare

Biståndsarbetare Insaml.- och biståndsorg.

Ledarskribent och krönikör Politiker Övriga

Dagen, 2017-03-2

4 DAGEN  fredag 24 mars 2017

nyheter

G Y L L E N E  J O R D. 
Domitila och 
Marcelina är två 
fattiga kvinnor 
från DR Kongo. 
De bor på en 
guldrik mark, 
men får sällan 
någon guldkant 
på tillvaron, då de 
själva har svårt 
att få maten att 
räcka till. 

 foto: PMU 

Hur kan ett land som är så rikt, 
vara så fattigt? För Domitila och 
Marcelina är frågan påtaglig, då 
de bor på mark med mycket guld, 
samtidigt som de inte kan vara 
säkra på att äta sig mätta. Trots 
att de har barn som jobbar med 
att ta upp guldet ur marken är 
fattigdomen påtaglig. 

DR Kongo har under en läng-
re tid varit konfliktdrabbat, och 
landets stora mineralfyndigheter 
har snarare förvärrat situationen 
för det stora flertalet. De stora 
förlorarna är landets fattiga. 

Maria Bard från biståndsor-
ganisationen PMU är nyss hem-
kommen från en resa i DR Kongo 

där hon bland annat träffade Do-
mitila och Marcelina, som bor i 
byn Walungu, två timmar sydöst 
från Bukavu. 

Männen ofta borta
Hon berättar om en situation 

där männen ofta är borta långa 
perioder för att jobba, men att 
det är mycket vanligt att lönen 
slösas bort på alkohol och pro-
stitution. Då och då kommer de 
hem till sin familj, som annars 
får klara sig så gott de kan. 

Att många rebellgrupper ope-
rerar i landet är ytterligare ett 
bekymmer, och de söker sig till 
mineralrikedomarna, som bli-

vit en bricka i den på-
gående konflikten. Re-
bellgruppernas framfart 
har gjort många till in-
ternflyktingar, och flera 
kongoleser har tvingats 
överge den jord de haft 
till förfogande, vilket bi-
drar ytterligare till un-
dernäring. 
Mineraler har blivit en förbannelse 
för lokalbefolkningen?

– Ja, det är mycket tydligt. Det 
är inte mycket som har kommit 
dem till del, säger Maria Bard. 

– Det som är obehagligt i det 
här är att regeringen inte bryr sig 
om att folk svälter. 

Maria Bard berättar att utan 
biståndsorganisationernas insat-
ser skulle ännu fler drabbas av 
undernäring och svält. PMU är 
bland annat på plats för att jobba 
med jordbruksprojekt. 

– Folk är otroligt frustrerade, 
säger hon.

– De som inte brukar uttala 

sig regimkritiskt har bör-
jat bli otroligt kritiska. 
Ilskan är påtaglig bland 
befolkningen, att folk 
svälter samtidigt som re-
gimens företrädare skor 
sig själva. En sjuksköter-
ska jag pratade med sa att 
hennes lön har gått ner 

med en tredjedel, samtidigt som 
det finns varor där priset har tre-
dubblats. 

President vill inte avgå
DR Kongo är indraget i ett 

stort politiskt drama, där den sit-
tanden presidenten Joseph Ka-
bila vägrar att släppa ifrån sig 
makten. Han har redan suttit två 
mandatperioder, vilket är vad 
konstitutionen tillåter, men det 
där utlovade valet som ska hitta 
hans ersättare blir aldrig av. Det 
har lett till flera våldsamma pro-
tester i ett land som redan sedan 
länge hemsökts av konflikter. 
Kongo verkar befinna sig i ett per-

manent konflikttillstånd. Går det 
att ta sig ur det?

– Någonstans blir man lätt cy-
nisk när man ser situationen. 
Men det som ger mig hopp är 
att det finns en ungdomsrörelse 
som är välorganiserad och som 
ifrågasätter det politiska sys-
temet, som har lärt sig om sina 
demokratiska rättigheter, säger 
Maria Bard. 

– Även kyrkorna börjar ta ett 
allt större ansvar, och tar tag i 
frågan om att jobba politiskt uti-
från demokratiska grunder. 

Men i nuläget pågår en makt-
strid, där presidenten verkar 
mer mån om att få behålla mak-
ten än att se till att folket i landet 
kan äta sig mätta. Och mitt i allt 
det här finns kvinnor som Domi-
tila och Marcelina, som bokstav-
ligt talat går på guld.

De bor på en guldgruva 
– men är undernärda
De fattiga lider i skuggan av DR Kongos politiska maktstrid

Maria Bard.

Jacob ZetterMan
jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 25

Domitila och Marcelina går på guld, och från 
gårdsplanen  kan de se gruvhålen där mineralerna 
utvinns. Men Kongo-Kinshasas rikedomar hamnar 
inte hos dem.

Just nu jäser det av missnöje i landet, berättar  
Maria Bard från biståndsorganisationen  PMU. 
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Tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdom  
och blir en stark röst i samhället. Därför samarbetar  

We Effect med lokala organisationer som stödjer 
människor att gå samman och tillsammans utveckla nya 
kunskaper. Resultatet blir ökad jämställdhet och att fler 

får större inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder.
Vi vet att när jämställdheten ökar, minskar fattigdomen.

Vi kallar det jämställdhetseffekten.

www.weeffect.se

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Vem syns, hörs och får ett 
namn? För sjätte året i rad 
har Retriever på uppdrag 
av We Effect undersökt hur 
svenska tidningar skriver 
om biståndsinsatser i  
Afrika. I år har även tio av 
de största tidningarnas 
webbupplagor granskats. 


