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Afrikansk dagbok 2015

Reflektioner och iakttagelser från en resa i Kenya, Rwanda och
Uganda.
Besöken skedde tillsammans med unga och en smula äldre elever vid Afrikalinjen på
Birka folkhögskola.

Östersund i mars 2015
Birger Ekerlid
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Försnack
I flera år i rad hade vi, Elisabet och jag, uppmärksammat att Birka folkhögskola har en Afrikalinje.
Själv har jag en gång varit i Zimbabwe (1981) och i Namibia och Angola (1996), men jag visste också
att Elisabet sedan länge har närt en dröm om att få komma till just Afrika.
Följaktligen har vi sedan länge sneglat på Afrikalinjen vid Birka Folkhögskola utanför Östersund i
regionen Jämtland Härjedalen.
Och nu har vi sett Rift Valley, mänsklighetens och sannolikt vår egen vagga. Plus mycket mer.
Det är en upplevelse utöver det vanliga. För att tacka alla medresenärer och arrangörerna Sven och
Annki kommer här några små rapporter från denna fantastiska resa. Den pågick för vår del i sex
veckor med lite olika konstellationer, men så här såg det ut:
Grupp 1, 12 januari – 1 februari:
Jan och Barbro Adolfsson, Birgitta Söderström, Kerstin Adervall, Eva-Britt Torstensson, Karin Torstensson,
Kenneth Pettersson och Barbro Weije, Märit och Svante Jonsson, Pia och Peter Mosten, Birger och Elisabet
Ekerlid, Frida Jensen, Amanda Olofsson, Mimey Alarcón Björkman, Charlotta Andersson, Emmi Björkman,
Emma Thorén, Sven Gustavsson, AnnKristin Holmberg och Inger Åsén.

Grupp 2, 2 februari – 22 februari:
Barbro Weije och Kenneth Pettersson, Christina Book, Carina Jonsson, Anita Karlsson, Gun-Marie Olsson,
Monica Mattsson, Birger och Elisabet Ekerlid, Kerstin Adervall, Kjell och Åsa Ahnfelt, Lisa Hansson, Sven
Gustavsson, AnnKristin Holmberg, Ingeborg Sivertsson.

Under den andra perioden var de yngre eleverna (Frida, Amanda, Charlotta, Emmi, Emma och
Mimey) ute på praktik.

I korthet omfattade resan följande platser och minnesord:
Nairobi (Savelberg Retreat Centre, YaYa, Adam´s Arcade, Junction, Nairobi National Park, Kitingela, Redhill
Baraka School (Lazarus), FN).
Naivasha (Rift Valley, Fisherman´s Camp, Hell´s Gate National Park, bird walk, flodhästar, Josphat Macharia).
Masai Mara (Narok, Talek Health Centre, safari, Base Camp)
Nairobi (SIDA, ambassaden, Kibera, Wayo Wayo).
Kitale (Nakuru, Vi-skogen)
Kisumu (St Annas Guest House, sjukhuset, Dunga Beach, Victoriasjön).
Malindi, privat (Turtle Bay, Watamu)
Kigali, Rwanda (kullarna, folkmordsmuseet, Vi-skogen, hotel Rwanda).
Masaka, Uganda (Vi-skogen)
Entebbe, Uganda (schimpansön, djursjukhuset, Emmi och Amanda)
Kampala, Uganda (back-packerhotell, kyrkobesök och församlingslunch)
Jinja (Nilens källor)
Kisumu igen
Nairobi och hemfärd

Bilderna är tagna av Kjell Ahnfelt, Birger Ekerlid och Elisabet Ekerlid
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Tankar under ett mosquitonät

Det är svårt att sova i den 30-gradiga värmen på St. Annas Guest House i Kisumu i västra
Kenya. Frågorna är många efter ett par veckors rundresa tillsammans med Afrikalinjen på
Birka folkhögskola utanför Östersund.

Hur ska man kunna styra ett land med 42 olika
folkgrupper och lika många lokala språk?

En sak är dock säker. Jag har träffat betydligt
fler myggor i Sverige än mosquitos i Afrika.

Vad har kolonialismen egentligen gjort med
landet och med Afrika? Vilka möjligheter har
kontinenten i dag?

Samtidigt har Afrika väldigt många ansikten;
hela denna väldiga kontintent består av 54
länder som sinsemellan har både stora
likheter och skillnader.

Varför ska vi plantera träd i Vi-skogen?
Vad är det som driver eldsjälar som Inger från
Handöl, Petter från Göteborg och Julia från
Tranås att engagera sig?
Hur ska regnskogen och de vilda djuren på
savannen klara sig?
Vilka likheter och skillnader finns mellan
Sveriges och Afrikas koloniala förflutna?
Hur ska fattigdom, terrorism och korruption
bekämpas?
Vad kan vi i den så kallade upplysta världen
lära av afrikanernas historia, kultur, kreativitet
och uppfinningsrikedom?
Ingen har färdiga och säkra svar, men jag
tänker fundera över dessa frågor i skissartade
anteckningar likt spillror av drivved under en
resa i Kenya, Rwanda och Uganda.

Här finns artrika regnskogar, vidsträckta
savanner, vindlande bergstrakter och
vindpinade öknar, men också magra jordar
och ständigt växande städer med myllrande
gatuliv, tiggande barn, usla bostäder och
tålamodsprövande vägar och gator. Det som
framför allt slår en är den avgrundsliknande
klyftan mellan rik och fattig.
Slavhandel och kolonialism är en betydande
del av bakgrunden, men hur långt räcker det
som en förklaring?

Och över den röda jorden ligger en svag men
konstant doft av rök från matlagning.
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Uhuru betyder frihet
Kenyas president Uhuru Kenyatta har haft en tuff start på det nya året:
Anklagelser om brott mot mänskligheten, tårgas mot skolbarn samt upplopp och blockerade vägar
i distriktshuvudstaden Narok.
Den senare händelsen rör inte presidenten
direkt, utan det handlar om en guvernör som
anklagas för missbruk av statliga medel när
det gäller inkomsterna från viltreservatet
Masai Mara. Bara någon dag före
demonstrationerna passerade vi Narok.

Och vi hann lämna savannens fantastiska djur
innan vägen blockerades av uppretade
massajer, dock inte de som poserar på bilden
här nedan. De bemötte oss mycket vänligt
utanför den manyatta som ligger alldeles intill
Masai Mara.

Demonstrationen i Narok illustrerar emellertid
två av Kenyas stora problem: den omfattande
korruptionen och det latenta och ibland
uppblossande våld som har följt Kenya ända
sedan frigörelsen 1963.

Nu har sonen anklagats för brott mot
mänskligheten av Internationella
brottsdomstolen (ICC) i Haag. Målet gäller de
våldsamma eftervalskravallerna 2007.
Åklagaren har lagt ner åtalet mot Uhuru på
grund av bevisbrist, men samtidigt
offentliggjordes ett dokument som lär vara
mycket komprometterande för presidenten.

Häri ligger en paradox. Kenya är med
afrikanska mått mätt en stabil och väl
fungerande nation, men ibland rämnar
fasaden och de ekonomiska, politiska och
etniska konflikterna kommer i dagen.
Det var Uhuru Kenyattas far Jomo som ledde
befrielserörelsen, blev landets första president
och lät döpa sin son till "Frihet".

Kenyattas motdrag är att anklaga ICC för att så
splittring inom och mellan Afrikas nationer.
"En förklädd kolonialism", skriver han i Daily
Nation den 31 januari.
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Han pläderar för att Afrika ska strunta i Haag
och i stället skapa en egen brottsdomstol. Än
en gång frihet från det koloniala inflytandet,
således. Vid Afrikanska Unionens senaste
möte i slutet av januari slantade han upp en
miljon dollar till grundplåten.

Han är en av världens rikaste män och tillhör
det lilla skikt som äger 40 procent av Kenyas
tillgångar.

– Slöseri, säger kritikerna på hemmaplan.

För genomsnittskenyanen betyder fattigdom
inte frihet. Över 40 procent av befolkningen
beräknas leva på en summa som motsvarar ca
10 kronor om dagen.

De ifrågasätter om han själv kan leva upp till
sitt förnamn.

Men på swahili betyder ordet uhuru
fortfarande frihet.

Vi kan själva lösa våra konflikter, skriver Uhuru Kenyatta i den regeringsvänliga tidningen Daily Nation.
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Från Handöl till Afrika
Ute på savannen ligger en liten hälsocentral som har sitt hjärta i Handöl med omnejd.
Människor med anknytning till Jämtland och den lilla byn har under några år samlat in
över 200.000 kronor.
Pengarna investeras i utbildning och utrustning.

Sjuksköterskan Inger Åsén och hennes nätverk i Sverige följer regelbundet utvecklingen på den lilla
hälsocentralen som har blivit något av Handöls skötebarn. Här är hon tillsammans med apotekaren
Ben, barnmorskan Daniel och besökaren Richard.
– Det behövs så lite för att göra skillnad till det
bättre, säger Inger vid sitt femte besök i Talek
sedan 2009.
Det var det året Inger och hennes kollegor Ulla
Staaff, Sanna Müller och Eva Lindberg första
gången besökte hälsocentralen. De
konstaterade genast att behoven är stora och
bestämde sig för att göra en insats.
– Egentligen är det ofattbart att vi har lyckats
samla in så mycket pengar på ideell grund,
säger Inger.
Hanriis kafé i Handöl har på senare år blivit
något av en central för insamlingen till Talek.
Kafékvällar med föredrag brukar locka mycket
folk.
– Det blir en grej även för byn, påpekar Inger.

Pengarna har gått till basutrustning, medicin
och på senare tid till utbildning. Daniel
Nampaso tog sin examen i höstas och jobbar
nu för fullt som barnmorska i ett fattigt distrikt
som omfattar cirka 10.000 innevånare.
Ytterligare två personer har börjat utbilda sig
till sjuksköterskor.
– Fler människor kan hjälpas om fler får
utbildning, säger hon.
Eftersom Inger och hennes nätverk hela tiden
följer upp verksamheten vet de exakt hur
varje krona används.
– Det känns tryggt för alla givare som ställer
upp i Jämtland och Härjedalen. Många frågar
redan nu efter nästa kafékväll i Handöl,
avslutar Inger.
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Regnskogen vaknar

Mörkret är än så länge kompakt och tystnaden påtaglig. Långsamt vandrar vi ut i den
spillra av regnskog som finns kvar i Kenya. En gång var denna skog en del av ett
sammanhängande bälte från väst till öst runt Afrikas midja.
Klockan är strax efter fem på morgonen och
snart ska skogen vakna med tjattrande apor
och en kakafoni av ljud från flera hundra
fågelarter.
Vi kommer ut på en lite större väg och
plötsligt hör jag motorljud i fjärran. Jag
kommer att tänka på en gammal monolog av
Martin Ljung från 1950- eller 60-tal. Han
föreställer en upptäcktsresande och säger
bland annat så här.

Men ännu finns skogen och den tar nästan
andan ur oss. Efter någon timme är vi uppe på
en hög höjd. Det börjar ljusna och snart ska
solen kliva över bergen i öster. Nu kommer
ljuset snabbt. Vi går ner i skogen igen och
försöker iaktta alla de apor och fåglar som vi
aldrig har hört talas om och som nu hävdar
sina revir från nya intrång. Guiderna Ben och
David berättar sakkunnigt om
Kakamegaskogens unika flora och fauna.

– En gång var vi så långt inne i djungeln att vi
inte ens hörde ljudet från Coca Cola-bilarna.

De lyssnar, pekar och förklarar. Efteråt förstår
jag att Afrika behöver sina träd. Vi kommer att
få fler vittnesmål om detta.

Ungefär så sa han. Då var det en självironisk
och dråplig lustighet i en Knäppupp-revy. I dag
väljer jag att se det som en bild av
naturintrång och västerländsk
kulturimperialism.

Under tiden litar jag på att Ben fortsätter att
vårda Kakamegaskogen som sitt barn och att
han överför sina enorma och värdefulla
kunskaper till kommande generationer.
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Vi planterar träd
– Utan träd känner vi oss inte som människor.
William Makohka (bilden) talar passionerat om sambandet mellan träden, växterna, djuren och
människorna. Han är "Agroforestry and seed officer" i Vi-skogen i Kitale i västra Kenya.

Han har erfarenhet och vet vad han talar om.
William var nämligen med när den
legendariske Vi-redaktören Sten Lundgren
sådde det första fröet till det som senare blev
Vi-skogen.
"Olof Palme Agroforestry centre" står det på
en skylt utanför anläggningen.
Nu är Sten Lundgren borta, men hans skog har
vuxit till en organisation som arbetar med
småbönder runt hela Victoriasjön i länderna
Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. De ger
råd och utbildning till lokala och regionala
jordbruksorganisationer.
Uppdraget är att minska fattigdomen, säkra
livsmedelsförsörjningen, öka inkomsterna,
sprida den biologiska mångfalden och
samtidigt möta problemen med
klimatförändringar.

Det är ingen lätt uppgift i ett komplicerat
växelspel som kräver goda kunskaper om träd
och grödor, i synnerhet när det gäller
ekologiskt jordbruk.
William tar oss med till Philiphine Nyongesa.
Hon driver något av ett mönsterjordbruk i ett
kooperativ som består av 18 kvinnor och fyra
män.
– Varför så få män? undrar jag.
– Män kan inte samarbeta, svarar hon
skrattande.
Hon pekar på ett generellt afrikanskt fenomen
- det är kvinnorna som först ser problemen
och känner smärtan när det inte finns ved,
vatten och mat i hyddan eller huset.
– Om du hjälper kvinnor hjälper du hela
världen, säger Philiphine.
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När jag ser Vi-skogens och böndernas arbete
är jag glad över att jag har planterat träd både
på deras marker och i Birka forest i Masai
Mara.
Snett mitt emot Birkaskogen har för övrigt
Barack och Michelle Obama planterat var sitt
träd.

Stolt visar hon odlingarna av bananer, majs
och andra grödor samt de två kossorna och
hönsen. I motsats till många andra går hon ett
steg längre och arbetar medvetet med
vidateförädling och försäljning. Nu har hon råd
att ge barnen en ordentlig utbildning, till och
med på universitetet.
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Josafat skördar regnvatten
– Det vi tar från jorden ska vi också ge tillbaka.
Med denna livsfilosofi i ryggmärgen driver bonden Josphat Macharia ett jordbruk som
försörjer ett åttiotal personer.
Det kan tyckas försumbart i ett land med minst 40 miljoner invånare. Men Josafats
ekologiska odling är samtidigt en bedrift med tanke på att endast 10 till 20 procent av
landets yta bedöms vara lämplig för jordbruk.

Det regnar helt enkelt för lite. När det
välsignade vattnet äntligen kommer två
gånger per år - från slutet av mars till mitten
av maj och i oktober - november - då kommer
det så häftigt och i sådana mängder att det
blir erosion och översvämningar.
– Vi måste skörda regnet. Det är för dyrt med
konstbevattning, säger han.
Han har byggt ett sinnrikt system med tankar
och metoder för att hålla jorden fuktig. Nu
försörjer han sin egen och tio andra familjer
med vatten.
– Men det gamla mönstret stämmer inte
längre. Klimatförändringarna har gjort arbetet

nyckfullt och oberäkneligt, konstaterar han
eftertänksamt.
Det är inte heller bara vattnet som upptar
Josafats tankar. Med stor uppfinningsrikedom
tillvaratar han allt från kiss och bajs till plast
och papper. Han tar regelbundet emot
studerande som vill komma dit för att lära sig.
Även en och annan granne sneglar mot
Josafats ägor och okonventionella metoder.
Antagligen är han ett föredöme och en
föregångsman i en värld som varje år
förbrukar resurser som motsvarar minst ett
och ett halvt jordklot.
– Jorden ska ha sitt, säger bondeprofeten
Josafat.
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På vandring i slummen
På väggen i ungdomsgården Wayo Wayo finns ett citat av Gandhi:
"Be the change that you want to see in the world".
– Vi vill ge ungdomarna en framtid, summerar Petter Ericsson, göteborgare som sedan
flera år tillbaka är starkt engagerad bland ungdomar i Nairobis slumområde Kibera.
– Det handlar om att skapa mening i deras liv och komma bort från sysslolöshet, droger
och kriminalitet.

Monica Adhiambo och Petter Ericsson är två av eldsjälarna bakom Wayo Wayo i Kibera.

Wayo Wayo har blivit en oas för många
ungdomar i denna gigantiska kåkstad. Ingen
vet hur många människor som bor där, men
en vanlig gissning är en miljon.
Skjul efter skjul efter skjul i till synes ändlösa
rader, tätt, trångt och skräpigt, i ett
svåröverskådligt myller av smala prång och
branta gränder som saknar officiella namn och
skyltar.
Som svensk föreställer jag mig att detta gytter
ska präglas av missmod, passivitet och till och

med fientlighet mot europeiska slumturister.
Fördomarna kommer snart på skam.
– Det är OK med "slum tourism" om det sker
på ett korrekt sätt, försäkrar Petter inför vårt
moraliska dilemma.
Clare, en av ungdomarna på Wayo Wayo,
följer med oss under den långa vandringen i
den jättelika labyrinten, hem till hennes
bostad. Stolt visar hon upp sin lilla kåk, där
hon bor med sin syster Amanda, som för
tillfället är arbetslös. Den stora sängen täcker
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nästan hela rummet, som i övrigt har få
möbler. Det är som ett svenskt vardagsrum i
miniatyr, med den obligatoriska teven och
prydnader och tavlor på de små väggytorna.
Under den fortsatta vandringen möter vi hela
tiden vänliga och välklädda människor.
Överallt tvättar folk. Smutsen ska till varje pris
hållas på avstånd. Jag kommer att tänka på
Lotten i Per Anders Fogelströms roman Mina
drömmars stad. Lotten och hennes familj
kommer inflyttande från landet till den
stockholmska slummen i mitten av 1800-talet.
Lottens allt överskuggande mål är att hålla
familjen ren.
Jag tänker att det måste finnas många som
Lotten i Kibera. Och att slummen trots allt
förefaller att vara ett någorlunda fungerande
samhälle mitt i allt elände och de tragedier
som utspelas här.

Åter till Wayo Wayo, som ungefär betyder
"steg för steg ". Föreningen bildades 1999 som
en dansgrupp som nu har utvecklats till en
fritidsgård som drivs på ungdomarnas villkor
och som finansieras via privata bidragsgivare i
Sverige.
Vår guide Clare är ett bra exempel på den
insats som kan göras. Tack vare Wayo Wayo
har hon fått sin skolavgift för gymnasiet
betald.
– Utbildning är nyckeln till framtiden, säger
Petter.
Han, hustrun Monica och många andra
inblandade gör verkligen sitt till för att leva
upp till Mahatma Gandhis devis om en bättre
värld.

Märit Jonsson, Ope, har med sig gåvor i form av solcellslampor till ungdomsgården Wayo Wayo.
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Ebola, Al-Shabaab och Queen Mary
Indiska oceanen har i årtusenden nött Öst-Afrikas kust. De milslånga vita stränderna
avbryts här och där av de nedslitna korallrev som varje dygn översköljs av tidvattnet.
När vattnet drar sig tillbaka blir åtskilliga av havets alla märkliga djur kvar i höljor, pölar
och underjordiska vattensystem.
– Vill ni ta en tur. Jag kan förklara, säger Cyrus, en av de många i lokalbefolkningen som är
beroende av turismen.

Muränorna i undervattenslandskapet lockas fram med hjälp av en korvbit. Fiskarna har namn som
King George och Queen Mary.

– Turisterna är så få numera, säger han
bekymrat.

slamkrypare, krokodilfiskar, sjöstjärnor och
blåmaneter.

Förklaringen till den stora nedgången stavas
ebola och Al-Shabaab. Terrorgruppen är en
realitet några mil längre norrut, nära gränsen
till Somalia, men terrorister kan lika gärna slå
till i Paris, Stockholm eller London. Och ebola
är en okänd sjukdom i Östafrika. Problemet är
att européer ofta tror att Afrika är ett enda
land.

Vi stirrar på urtidsdjuren och häpnar över våra
ciceroners kunskaper. På torra land avtäcker
de varsamt en för oss okänd värld.

– Det är orättvist, säger Cyrus och många
andra som jag talar med.
Det kan gå dagar utan att försäljare,
fotvårdare och taxichaufförer har en enda
kund. Tålmodigt väntar de i en miljö som för
turisterna är paradisisk och för
lokalbefolkningen en hård daglig tillvaro.
Nu vill han visa oss alla konstiga djur som blir
kvar när tidvattnet har dragit sig tillbaka.
– Kör till! säger vi och följer med Cyrus och
hans medarbetare på en lika intressant som
egendomlig exkursion bland sjöborrar,

– Nu ska vi besöka Queen Mary, kungör Cyrus.
Det visar sig att drottning Mary är en muräna,
en halvmeterlång ål som lockas fram ur sin
gömma med en överbliven korvbit från
hotellfrukosten.
– De bor här i olika familjer, förklarar han.
Störst respekt har vi för King George, som har
tre fruar och bor i ett palats. Han lär vara
jättelik.
Tyvärr är konungen inte hemma för dagen. Vi
tar farväl av korallrevens okrönta majestäter
och följer Cyrus på ytterligare en vandring, nu
till den lilla byn Watamu. Befolkningen är en
blandning av kristna och muslimer.
– Människor här är vänliga mot varandra,
försäkrar han.
Vi tror honom.
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– Där brukade för övrigt Hemingway bo, säger
han och pekar på en av de många "resorter"
som finns längs kusten. Just denna
turistanläggning bär för övrigt författaren och
äventyraren Ernest Hemingways namn.
Hotellen ligger som vita enklaver, betjänade
av en svart befolkning.

människor direkt och den informella sektorn
minst lika många.
Jag antar att det är till den halvan Cyrus och
hans sight-seeing på stranden ska räknas.

Vi tar farväl av Cyrus. Nästa dag ska han åter
stå där på stranden i sin röda keps och sitt
ryggsäckskontor och undra varför turister är så
irrationella.
– Ebola och Al-Shabaab är inget hot här,
kommer han att säga.

En undersysselsatt kamel på en ödslig strand.

Men för Kenyas ekonomi, för turistarbetarna
och företagen är dessa företeelser en reell
fara. Turismen sysselsätter en miljon

Fattiga fiskarsamhällen kant i kant med lyxiga och avskilda ”resorter”, för tillfället
endast med ett fåtal turister.
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Rwanda, Rwanda!
Något så outsägligt vackert!
De gröna kullarna i det mjuka böljande landskapet, de välstädade gatorna och de vänliga
människorna.
På ytan finns absolut inget som vittnar om Rwandas mörka historia; för bara 20 år sedan
mördades närmare en miljon människor i ett brutalt och hänsynslöst inbördeskrig.

På väg ut till minneskyrkogården Ntarama
frågar jag chauffören John (bilden) vad han
minns av de blodiga händelserna från april till
juli 1994.

– Min äldre bror och hans sex barn dödades,
berättar han.
– Av grannar som de kände, tillägger John.

18
Vi går inte in på detaljer, men det är lätt att
förstå att det var en fruktansvärd upplevelse.
Johns familj är bara en av tusen och åter tusen
som mördades och skändades i ett hat och
raseri som ter sig obegripligt.
– Alla i Rwanda är på ett eller annat sätt
påverkade av tragedin, säger John.
Rwanda är ett litet land. På en yta som är
mindre än Dalarna bor i dag nära 12 miljoner
människor. Alla har de sina berättelser och
minnen från folkmordet.
Hur kunde det hända? Förklaringen finns i en
komplex historia av gamla klassmotsättningar,
kolonialt förtryck och världssamfundets
oförmåga och ointresse.
Den gamla konflikten mellan de dominerande
folkgrupperna hutu och tutsier är i grunden
inte etnisk; de talar samma språk, har samma
kultur och har en sammantvinnad historia.
Som i många andra länder har kampen om
makten och marken lett till klassmotsättningar
som i sin tur har utnyttjats och förstärkts av de
inblandade kolonialmakterna Tyskland,
Belgien och Frankrike. Etnisk registrering,
skallmätningar och härska/söndra-metoder är
inslag i denna process under 1900-talet.
En av de dittills största sammanstötningarna
skedde 1959. Då flydde många till Kenya och
andra grannländer, däribland John och hans
föräldrar.
På den tiden och vid andra tillfällen var
kyrkorna en säker tillflyktsort inom Rwanda.
Men inte 1994. Då förråddes de av kyrkan.
Resultatet ser vi i dag vid folkmordskyrkan i
Ntarama, två mil utanför Kigali. Tusentals
kranier, människornas kläder och föremål,
kistor med kvarlevor - allt finns bevarat som
en fasansfull påminnelse om skräcktiden,
inklusive de små fönster som krossades när
granater kastades in mot värnlösa barn och
vuxna. I den intilliggande skolan finns
fortfarande blodfläckar på väggarna efter
lemlästade och döda barn.

Runt om i Rwanda finns motsvarande platser
dit människor går för att minnas och sörja. En
solig och stilla söndagsförmiddag med
fågelsång i träden känns det overkligt att
dessa makabra händelser över huvud taget
har inträffat.
Hur hanterar Rwanda denna skräckupplevelse
i dag?
– Vi får inte glömma, men vi måste förlåta och
försonas, säger John.
Utöver folkmordsrättegångar är alla i Rwanda
inblandade i en omfattande försoningsprocess
som bland annat innebär att mördarna söker
upp anhöriga till offren och ber om förlåtelse.
John berättar att han har träffat de som
mördade hans bror. Efter ett 15-årigt
fängelsestraff är de åter grannar.
Vid ett tillfälle skjutsade han hustrun till en av
mördarna till BB.
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– Hur kändes det?
– Det är inte lätt, men det måste gå, säger
han.
Ett av de starkaste och mest rörande inslagen i
det imponerande folkmordsmuseet I Kigali är
Children's room. Där finns bilder och korta
personuppgifter om några av alla de barn som
dödades:
Ariane, 4 år, tyckte om att dansa och sjunga.
Stucken i ögon och huvud av en machete.

Filette, 2 år, tyckte om att leka med dockor.
Krossades när hon slängdes mot en vägg.
Och så vidare.
– Det får aldrig hända igen, säger guiden på
museet.
Där ligger för övrigt 259 000 människor i
massgravar. Och fortfarande påträffas och
återbegravs kvarlevor från de blodiga 100
dagarna 1994.

Livet i det vackra och inbjudande landet måste gå vidare – som hos dessa två fattiga småbondefamiljer - trots den fruktansvärda massakern för drygt 20 år sedan. Bönderna är en
del av projekt som svenska Vi-skogen driver tillsammans med lokala organisationer.
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När presidenten storstädar
Sista lördagen i varje månad är det storstädning i Rwanda.
Det har president Paul Kagame bestämt. För att föregå med gott exempel är han själv en
del av städpatrullen (han finns dock inte med på bilden nedan).

Foto: Kjell Ahnfelt
Jag kan intyga att resultatet är en skinande ren
huvudstad. Landsbygden är säkert inte sämre.
För övrigt är det förbjudet att använda
plastpåsar.

Värre är det dock att han också tycks ha rensat
ut oppositionen. Formellt är Rwanda en
demokrati, men press- och yttrandefriheten är
kraftigt inskränkt.

Men inte nog med det. Hans städiver gäller
även korruptionen, ett gissel för de flesta
afrikanska länder utom just Rwanda. Det lilla
landet toppar renhetsligan, medan däremot
Kenya ligger risigt till.

Samtidigt delar han ut datorer till barnen och
kossor till föräldrarna, så han förefaller vara
omåttligt populär. Det höjs röster för att han
ska få regera som president ytterligare en
sjuårsperiod. För det krävs en ändring i
konstitutionen, men Kagame säger ödmjukt
nej. Han kanske vill ägna sig åt städning på
heltid.

– Om presidenten inte är korrumperad följer
folket hans exempel, förklarar vår chaufför
John.
Kagame har med andra ord börjat städa från
översta trappan, även det ovanligt på denna
kontinent.

Eller också gör han som en tidigare svensk
statsminister och väntar tills ett nej blir ett ja.
Vi får se när det drar ihop sig till valet 2017.
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Möte under mangoträdet
Till att börja med är det tio kvinnor som sitter under mangoträdet i sina färgglada
klänningar.

I centrum för uppmärksamheten står en liten
grå kassakista med ordentliga beslag och
dubbla lås.
Efter hand kommer fler och fler kvinnor. Jag
räknar till arton. Kassören, "the treasurer" tar
till orda.
– Här har vi räkenskaperna, säger hon stolt
och klappar skrinet.

Hon heter Rosette Balironde. Hon visar oss
några av häftena med noteringar om
insättningar och lån. Kvinnorna är medlemmar
i en "saving group". Närmast till hands ligger
att jämföra med forna tiders jordbrukskassa i
Sverige. Själva kistan är symbolen för
sammanhållningen i sparkassegruppen, som
består av 46 kvinnor.
– Alla har tjänat på detta, försäkrar Rosette.
Med mikrolån från gemensamma besparingar
har de startat små företag som komplement
till jordbruket eller på annat sätt förbättrat sin
livssituation.
En efter en berättar de om sina framgångar,
som efter våra mått förefaller blygsamma. För
de flesta av dem har "jordbrukskassan" varit
livsavgörande.
– Vi har blivit ekonomiskt oberoende,
försäkrar de.

Foto: Kjell Ahnfelt

En säljer skor, en annan har fått råd att köpa
mark, en tredje har blivit tomatodlare, en
fjärde har köpt eget hus i stället för att hyra.
Och så vidare.
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Gemensamt för de flesta är att de har fått
möjlighet att ge barn och barnbarn utbildning.
Männens roll är något oklar, men kvinnorna
intygar att det har blivit bättre stämning i
hemmen.
Gruppen startade som ett projekt inom ramen
för Vi-skogen men lever nu vidare av egen
kraft. Sammanlagt finns i området kring

Masaka i Uganda 120 liknande grupper med
400 medlemmar.
När de får höra att vi är från Sveriges
applåderar de livligt. Vi-skogen har satt
ordentliga avtryck.
Vi tar farväl av kvinnorna och den livsviktiga
kassakistan under mangoträdet, men först
ställer alla upp för fotografering framför
Rosettes hus.
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En bitterljuv ros från Afrika
Tio tusen röda rosor. Så sjungs det i schlagern.
Men nu, på Alla hjärtans dag, handlar det om miljontals blommor bara från Afrika. Det är
högtryck i rosfabriken vid Naivashasjön i Kenya i Östafrika.

Det är en märklig känsla att vada omkring
bland alla dessa rosor som snart ska skickas till
Europa. Så ser deras verksamhet ut året runt,
men inför den 14 februari varje år är arbetet
extra intensivt. Det är febril aktivitet och
mycket högt tempo i packsalen.
Det företag vi besöker har omkring 1800
anställda. Eftersom det finns ett stort antal
lika stora företag runt Naivashasjön och på
andra platser är det lätt att förstå att
snittblommor är en av Kenyas viktigaste
exportvaror.

Kenya tjänar på rosorna och många får jobb i
ett land som har hög arbetslöshet och många
fattiga. Hela processen är både avancerad och
komplicerad. Det krävs en minutiös planering
och omfattande arbetsinsatser för att få iväg
färskvaran till rätt blomsterhandlare i
Tyskland, England eller Sverige.
Hela hanteringen väcker andra frågor. Tål
Naivashasjön denna intensiva odling vid
strandkanten? Är det inte bättre att odla mat
på marken? Får arbetarna tillräckligt betalt?
Har de schyssta arbetsvillkor?
Rosodlingen på bilden har fair-trademärkning, men det finns generell kritik mot
blomfabrikerna för deras negativa
miljöpåverkan.
Se till exempel en artikel i Dagens Nyheter
den 14 februari 2015.
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Skräckväldet i Uganda
Det är den 16 februari 2015.
I Uganda är den dagen en påminnelse om en av världens mest ökända diktatorer: Idi Amin
Dada, fältmarskalk, president och självutnämnd "besegrare" av det brittiska imperiet.
Inte minst den senare titeln ger en antydan
om graden av den galenskap som plågade
Uganda under 1970-talet.
Den 16 februari 1977 lät han mörda den
anglikanska kyrkans biskop Janani Luwum och
två ministrar. Det var ett i raden av
hundratusentals mord, men just denna
händelse blev en ögonöppnare i hela världen;
vidden av Idi Amins skräckvälde blev
uppenbar.
Många hade dittills blundat trots att minst
300.000 människor beräknas ha dödats. I
Afrika var det bara Tanzanias president Julius
Nyerere som öppet hade protesterat. Han
kallade Amin för "lögnare, mördare och
vilde".
Den 16 februari 1977 kom vändpunkten. Efter
mordet på ärkebiskopen och ministrarna
vände sig fler och fler mot honom. I ett sista
försök startade han krig mot Tanzania. Det
var dömt att misslyckas och 1979 förlorade
han makten.
Hur kan det komma sig att en knappt
läskunnig galning kunde bli president i ett rikt
och bördigt land som Uganda?
Den polske Afrikakännaren Ryszard
Kapuscinski ger i boken "Ebenholts" ett möjligt
och i sig hårresande svar:
Amin backades upp av britterna i syfte att visa
att afrikaner inte var mogna att regera.
Det finns fler möjliga och komplexa svar.
Uganda har inte bara plågats av kolonialismen;
interna maktkamper, stammotsättningar,
gerillakrig och andra diktatorer har hemsökt
landet.

Amin stod dock i särklass när det gäller
brutalitet och missriktade beslut. Han slängde
till exempel ut alla asiater, som utgjorde
ryggraden i Ugandas ekonomi.
Följden blev ekonomisk katastrof. Och han
utropade Uganda som en islamisk stat i ett
land med en majoritet av katoliker.
Amin kom från enkla förhållanden i norra
Uganda. Hans mor vandrade med honom till
staden Jinja längre söderut . Han blev militär
och känd för många våldsdåd redan innan han
blev president genom en statskupp. Han
flydde sedan till Libyen och vidare till
Saudiarabien, där han avled.
I många ugandiers minne kommer den 16
februari att förknippas med blodsutgjutelse
och vanstyre.
Det kommer jag att tänka på när jag sätter mig
i bussen mot Jinja. Dagen efter läser jag i
tidningen att den nuvarande presidenten har
förklarat den 16 februari som nationell
minnesdag.
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Solnedgång vid en döende sjö
Vi åker runt Victoriasjön, Afrikas största insjö och världens näst största sötvattensjö.
I skymningen vid Dunga Beach utanför Kisumu ser allt ut som en idyll. Den eldröda solen
slukas av sjön när den hastigt dyker vid horisonten. Fåglarna avtecknar sig mot den ännu
ljusa kvällshimlen. Snart ska flodhästarna lufsa upp på land för att njuta av det saftiga
gräset.

En stilla kväll i paradiset?
Knappast för de 20-30 miljoner människor
som bor runt Victoriasjön och är beroende av
vattnet för sin försörjning och sina livsvillkor.
Victoriasjön är nämligen döende.
Så beskrivs tillståndet av Philip Briggs i Bradts
guide över Uganda.
De som är beroende av fångsterna bekräftar
den dystra rapporten. I den lilla flik av sjön
som berör Kenya klagar de över det klena
fisket.
Samma sak i Entebbe på den ugandiska sidan.
Vi åker ut till "schimpansön", ett vårdhem för
skadade och övergivna schimpanser,
människans närmaste släktingar. Under färden
passerar vi enkla fiskebyar, vars invånare likt
nomader följer fiskens rörelser i sjön. Här och
där finns öar av vattenhyacinter, Victoriasjöns

hatade ogräs. Sjöfåglarna skriker. En säregen
skrakfågel liknar en ubåt i vattenytan.
Men fisket blir sämre och sämre.
– Överfiskning, förklarar guiden med sorg i
rösten.
Det är inte hela sanningen om man ska tro
Philip Briggs dystra översikt. Så här ligger det
till:
* De tidiga kolonialisterna dikade ut
våtmarker och avlägsnade strandvegetation
för att ge plats för te-, kaffe - och
sockerplantager. Vattnet blev grumligt av
ytjorden som spolades ner i sjön.
* Kemikalier och utsläpp från jordbruket
spädde på problemen.
* När den inhemska matfisken, främst tilapia,
började försvinna, inplanterades tilapia och
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jätteabborre från Nilen. Hela det ekologiska
systemet rubbades.
* Fisket har fortfarande stor betydelse nilabborren kan bli jättestor - men den lokala
fiskebefolkningen har svårt att konkurrera
med det kommersiellt industriella fisket.

* Föroreningar har lett till utbredning av
vattenhyacinter, en växt som ställer till
svårigheter för sjöfarten och fisket. Problemet
är på väg att avhjälpas, men föroreningar
kvarstår eller förvärras.
* Det förr så klara vattnet i Victoriasjön blir
grumligare. Sjukdomar som bilhartsia och
kolera gör att bad vid de fina stränderna bör
undvikas.
Än så länge lever Victoriasjön, men den mår
inte bra.

Det är morgon och nattens fiskebåtar har kommit in till Dunga Beach i Kisumu i västa Kenya. En hel
del stora fiskar har det blivit, men det är många i lokalbefolkningen som ska leva på de allt mindre
fångsterna.
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På frälsningsmöte i Kampala
Nu kommer det välsignade regnet i strida strömmar. Hoppas att de hinner skörda de dyrbara
dropparna inför nästa torrperiod.
Kanske bad prästen och församlingen om detta skyfall under dansande och sjungande besvärjelser
vid den tre timmar långa gudstjänsten i söndags. Det var många budskap och böner i en underbar
kakafoni av rytmer, bibeltexter, vittnesmål och handpåläggningar. Ord som extas och trance låter
som underdrifter i detta sammanhang.

Vi gungade med så gott vi kunde när de bad
för våra ömtåliga magar. I en av de ljudligt
suggestiva sångerna kände jag igen melodin
till "Oh store Gud".
Vilket bevisar att religion, bibel och
människors tro är universell trots alla sekter
och ismer.
I det här fallet var det en liten skara
pingstvänner som öppnade sin port för oss.
Det var ingen pärleport precis, utan tankarna
gick till en gnisslande, fallfärdig dörr i en lada
med breda springor mellan bräderna.
Gresst, tror jag att det heter på jämtska.
Det är denna enkla boning som är deras
tempel i en av mångmiljonstaden Kampalas
många fattiga förstäder. Vi passerar kilometer
efter kilometer av dessa rader av låga,
smutsiga och till synes fallfärdiga bostäder,

verkstäder, restauranger och små affärer,
befolkade av ett myller av barn och vuxna. Vi
läser namn som Paradise Hotel, Good Hope
och Afrikas pärla på de flagnande skyltarna.
Bussen kränger och plöjer sig fram mellan alla
gropar och hinder i gatans röda jord.
Vi stannar framför en ranglig och till synes
tillfälligt hopsnickrad byggnad där en kvinna
säljer bananer och andra frukter.
Barn kommer springande från alla håll.
Överallt möts vi av människors värme. Pastor
Simon, kyrkoherden, the Reverend, kommer
glädjestrålande springande och omfamnar oss.
Nu ska han föra oss in i sitt tempel.
"Give me hope Christian Center", står det på
den anspråkslösa skylten. Deras kyrka ligger
mitt i byn, eller snarare kvarteret.
– Vi är cirka 50 medlemmar i församlingen,
berättar pastor Simon senare när jag frågar.
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I just denna stadsdel i Kampala bor kanske
100.000 människor, troligtvis ännu fler.
Min slutsats är att det finns en viss potential
för fler medlemmar och kyrkobesökare.
– Jodå, kyrkan växer, säger pastorn
förhoppningsfullt.

De flesta i Uganda är kristna, antingen
romerska katoliker eller protestanter, men det
finns även islamister och ett antal fristående
väckelserörelser.
Det är en sådan vi har besökt och det var en
upplevelse.
– Afrika har stora problem, men Gud ger makt
åt dem som tror på honom, försäkrar Simon i
sin predikan.
Kanske är det denna bergfasta övertygelse
som gör att Afrika härdar ut med glädje och
förtröstan mitt i allt elände.
Och förr eller senare kommer alltid regnet
som en befriare, vilket vi antagligen bad om.
Mycket riktigt vräker regnet ner lite senare på
eftermiddagen i samband med församlingens
gästfria lunch hemma hos en av prästerna.

Alla deltar i den livaktiga gudstjänsten.

Pastor Simon och den oansenliga kyrkan mitt i byn.
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Fattiga och rika
Det är den 19 februari. I dag bör den ha kommit, den månatliga ranson vi kallar pension.
Den tryggheten är för de flesta afrikaner ouppnåelig. Utom för vissa. I den kenyanska
tidningen Daily Nation läser jag att folk håller på att samla in en miljon dollar till
Zimbabwes president och diktator Robert Mugabe. Han fyller 91 år den 21 februari.
Rubriker och artiklar i övrigt berättar om korruption och bedrägerier bland politiker och
företagsledare. Samma tidning refererar en rapport om ökade klyftor mellan fattiga och
rika. Enbart i Kenya, där jag just nu befinner mig, beräknas 18 miljoner människor befinna
sig i extrem fattigdom. Det betyder att de lever på mindre än 1,25 dollar per dag, det vill
säga cirka tolv kronor.
Arton miljoner människor - det är två gånger Sveriges befolkning.

Kontrasternas Kenya. På en tankeväckande konstutställning i Nairobi om etnicitet och fördomar fanns
detta enkla men talande kollage i form av två böcker bredvid varandra. Turistguideboken visar de
vackra bilderna, medan fotoboken ”Burning Kenya” berättar om konflikter, fattigdom och en hård
vardag.
Den markanta skillnaden mellan rika och
fattiga syns överallt. Denna morgon vandrar
jag i den myllrande inhemska marknaden runt
busstorget i Kisumu, Kenyas näst största stad.
Allt finns att köpa och allt att sälja. Men här
slutar asfalten, här är hålen i gatan stora och
här luktar det surt och ruttet i avloppsdiken
och skräphögar.
Vem får sälja något och vem kan köpa i detta
enorma utbud av allt från skor och grönsaker
till armeringsjärn och begagnade diskbänkar?
Så ser det ut längs vägar och gator runt om i
landet, ändlösa rader av förhoppningsfulla

försäljare av bananer, mango, potatis, läsk,
sockerrör och andra produkter.
Allt finns till salu och alla tycks handla med
något, men vem köper?
De allra flesta i dessa miljöer kommer aldrig i
kontakt med luxuösa och luftkonditionerade
köpcentrum i städerna, till exempel i West End
i centrala Kisumu.
Ingen kan dock undgå att se var rikedomen
finns.

30
Det är en idyll med bismak när man ser det
förorenade vattnet, men nilabborren smakar
utsökt i den eleganta restaurangen.
Alla fotograferar den vackra solnedgången.
Lite senare väntar vi på att flodhästarna ska
komma upplufsande ur vattnet, men de
kommer inte i kväll.
Från gatumyllret vid busstationen tar vi en
mopedtaxi, i folkmun kallad pici-pici, ner till
Kibiko Bay, en av de många
turistanläggningarna vid Victoriasjön. Färden
går förbi helt vanliga bostadsområden på
dammiga, knöliga gator som kantas av små,
enkla bostäder och sjabbiga butiker.
Här bor antagligen många som lever på eller
under existensminimum.
– Det är min hembygd, berättar föraren
Rickard stolt
Han lämnar av oss vid porten till Kibiko Bay,
ett litet reservat för välbärgade vita och
svarta. Swimmingpool vid strandkanten, för
det går inte att bada i sjöns dyiga, bruna
vatten.
De gula vävarfåglarna och en massa andra
arter sjunger och skrattar i de vackra träd som
ser ut som förvuxna ölandstokar. Fåglar med
huvuden liknande hammarskaft och en och
annan häger häckar vid strandkanten. I
bakgrunden arbetar en man i sin lilla fiskebåt.

Men vad ska vi göra åt eländet och
fattigdomen?
En nyligen publicerad rapport har listan över
nödvändiga åtgärder inom följande områden:
Utbildning, infrastruktur, jordbruk,
jämställdhet, konfliktlösningar,
familjeplanering och annat.
Framför allt efterlyser de politiskt ansvar och
siktet inställt på längre period än nästa
val. Uppgiften förefaller nästan övermänsklig.
Vilka frågor är det då som diskuteras? Vad är
viktigast just nu? frågar jag en ugandier som är
insatt i politiken.
– Att ändra konstitutionen så att presidenten
blir återvald ytterligare en period, är hans
spontana svar.
Jag uppfattar inte det nedslående svaret som
ironi, utan bister verklighet. President
Museveni har styrt Uganda endast från 1986.
Nu pågår ett schackspel som går ut på att det
styrande partiet ska kunna behålla makten
åtminstone fram till 2036.
Och i Kenya diskuterar parlamentet att
avskaffa koloniala titlar som "Excellency" och
"Honourable".
Det blir säker bra, men titelexercis hjälper
knappast mot de problem som
fattigdomsrapporten målar upp.
Intrycket är att makteliten i många afrikanska
länder tycks ha övertagit värderingar och
metoder från den koloniala eran.
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Vårt behov av vatten och ved
För väldigt många människor är behoven oerhört stora.
I de allra flesta fall handlar det om mat för dagen.
Då krävs både ved och vatten.

Bilden ovan, med kvinnan mellan
vattentunnorna och vedhögen, kan tjäna som
illustration till två av de elementära basbehov
som dagligen sysselsätter miljoner och åter
miljoner afrikaner.
De behöver vatten och ved för att överleva.
Översatt till siffror: Enligt FN saknar ungefär
en miljard människor tillräcklig tillgång till
tjänligt dricksvatten. Över två miljarder
människor saknar tillgång till ”anständig
sanitet”.
Med det menas att de ibland behöver gå på en
toalett som inte existerar.
Smaka på siffrorna en gång till. Tusen miljoner
människor har uselt dricksvatten. Två tusen
miljoner människor behöver gå på det vi
menar med en riktig toa.
Jag försöker räkna och får det till fyra av tio
människor. Drygt 42 procent. Det är ungefär

som om 25 000 personer inom Östersunds
kommun skulle sakna tillgång till bra
dricksvatten och en toalett som vi betraktar
som funktionsduglig.
Tre hundra tusen miljoner människor saknar
allt detta som vi betraktar som självklart.
Inte undra på att människor under
regnperioden i Afrika har fullt upp med att
försöka samla in vatten som täcker ett helt
årsbehov.
Men som bonden Josafat påpekar har
klimatförändringarna ställt gamla begrepp på
huvudet. Regnperioderna uppträder lite
nyckfullare nuförtiden.
En annan orsak till vattenbristen är att vattnet
används ineffektivt. Till exempel till
konstbevattning av grödor som är
vattenslukande, som bomull och de
snittblommor vi köper inför alla möjliga
högtidsdagar.
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Och när regnperioden väl kommer är skyfallen
så våldsamma att översvämningar i
avloppssystem förorenar de vattenmagasin
som finns.
Under tiden forsätter människor, främst
kvinnor, att dagligen bära vatten långa
sträckor. Jakten på vatten och ved är några av
mänsklighetens största och viktigaste
sysselsättningar.
Till tröst finns i alla fall en sak som har
underlättat denna tidsödande hantering: den
välsignade plastdunken.

Överallt ser man dessa gula plastdunkar. Den
polske journalisten och författaren Ryszard
Kapuscinski har beskrivit denna uppfinning
som en revolution i vattenhämtningens
historia. Här kommer ytterligare några bilder
som illustrerar fenomenet:

Den andra stora bristvaran är ved.
Traditionellt lagar afrikanerna mat över öppen
eld. Över den röda jorden förnimms därför
ständigt den svaga doften av rök samtidigt
som vägarna kantas av de eviga vedbärarna,
ibland med hjälp av överlastade cyklar eller
andra fordon. Det går åt mycket ved i ett
numera skogfattigt land.
Ett annat problem är den hälsovådliga
tillagningen i rum utan ventilation.
Energisnåla spisar och tillverkning av kol med
hjälp av löv och restprodukter från jordbruket
är några sätt att underlätta livet, liksom Viskogens många berömvärda insatser för att
förbättra hanteringen av både vatten och ved.
Det finns många goda exempel på det i Kenya,
Rwanda och Uganda.
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Afrika i backspegeln - en rik men plågad kontinent
Hur ska det bli någon ordning på Afrika?
Frågan är fördomsfull och förmodligen felaktigt ställd. Det är så lätt för oss i den rika
världen att förnumstigt föreslå vad afrikanerna ska göra.
Som om det inte vore nog med de århundraden av slaveri, kolonialism och nykolonialism
som vi européer i praktiken har bidragit med.
En blick i backspegeln visar att Afrika har haft nog av den sortens bistånd.

Ändå är den inledande frågan i någon mening
berättigad. Det är så lätt att gripas av
pessimism inför åsynen av fattigdom,
klasskillnader, arbetslöshet, korruption,
sjukdomar, terror, kapitalflykt och allt annat
elände.
Å andra sidan – det är roligare och mer
konstruktivt att vända på resonemanget och
formulera frågor på följande sätt:
Hur ska Afrika ta till vara och utveckla den
glädje, den värme, den generositet och den
kreativitet som människorna visar och som vi
ser så många exempel på? Och hur ska värdet
av kontinentens väldiga tillgångar komma
befolkningen till del?
Författaren och förre ambassadören Sten
Rylander visar i sin bok Afrika vänder att det

finns hoppfulla tecken. Han och författaren till
bokens förord, Henning Mankell, vill säga
farväl till afro-pessimismen, det synsätt som
bygger på mörkerseende och negativa
faktorer. Ändå är det, påpekar Rylander, lite
tidigt att låta pendeln svänga till renodlad
afro-optimism. Det som behövs är snarare
afro-realism, en inställning som både
analyserar problemen och ser möjligheterna.

Jag tänker på den klokskapen när jag möter
alla de människor som strävar på i vardagen
trots till synes dåliga odds:
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En Josafat med sitt ekologiska jordbruk i
Naivasha, en David i Kampala med
forskardrömmar om sopsortering och
återvinning, en Anthony i Masaka som gläds
när kooperativet lyckas få tag i ett gammalt
skrivbord, en Philiphine i Kitale som har skapat
ett mönsterjordbruk, en Rosette i Masaka och
de kvinnor som har en liten grå kista med
räkenskaper över den lilla sparpengen.
Det är ungefär som att slåss mot
väderkvarnar. Eller David mot Goliat. Eller
myran mot elefanten.
Som ett raster över alla dessa lovvärda
ansträngningar och svårlösta problem finns
traditionella etniska motsättningar.
Dagens afrikanska politik präglas sällan av
ideologiska diskussioner på det sätt som vi är
vana vid. I stället har stammen, släkten eller
klanen stor betydelse. Ett exempel: en
insändare i Daily Nation klagar över att vissa
stammar är överrepresenterade bland
kenyanska statstjänstemän, medan andra
utestängs från statliga tjänster. Om det
verkligen är så vet jag inte, men redan själva
diskussionen blottlägger komplexiteten i det
afrikanska samhället.
Vad är förresten en stam och hur enhetlig är
den, geografiskt, språkligt, socialt och
kulturellt? Det finns de som hävdar att
stambegreppet i sig har missbrukats av
kolonisatörerna för att kunna söndra och
härska genom att underblåsa motsättningar.
För att förstå åtminstone en del av det som
händer är det nödvändigt att ta en titt i den
afrikanska backspegeln. Då återvänder jag
gärna till den brittiske Afrika-kännaren Basil
Davidsons bok Afrika – en kontinents historia.
Han tar oss med på en svindlande resa genom
de väl utvecklade civilisationer och samhällen
som fanns före slavhandelns och den senare
koloniala epoken.

"Mer än tusen språk talas i Afrika och det finns
lika många komplexa sociala system av vanor,
sedvänjor och samhällsliv”, skriver han i
bokens inledning.
Den första stora katastrofen att rubba Afrika
var den internationella slavhandeln från 1500talet och fram till 1800-talet. Detta vidriga
system slog sönder fungerande samhällen och
splittrade familjer och folkgrupper i både Västoch Östafrika. Historiker räknar med att 10-12
miljoner fångar forslades till Syd- och
Nordamerika. Ytterligare minst två miljoner
dog under överresan.

Den så kallade triangelhandeln var ett
handelsnät som var lönsamt för Europa och
katastrofalt för Afrika. Bild ur Basil Davidsons
bok ”Afrika – en kontinents historia”.
Afrikas grund för ekonomisk utveckling
underminerades samtidigt som
industrialiseringen – och därmed grunden för
Sveriges och västvärldens relativa välstånd –
sköt fart i Europa och Amerika. Afrika
plundrades systematiskt på sin befolkning.
Tillbaka fick de varor som ”gevär och
genever”, produkter som ytterligare bidrog till
det inhemska sönderfallet.
Svenskarna var aktiv part i denna tragik och
drog ekonomisk nytta av den internationella
handeln. 1655 byggde Sverige ett av
sammanlagt ett 40-tal ”slavslott” som
användes för att organisera trafiken.
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Cape Coast Castle, ett slavcentrum som
byggdes av Sverige men som sedan övertogs
av andra nationer.
Vi tappade visserligen snart kontrollen över
fästningen, så vårt land var bara marginellt
inblandat i de direkta slavtransporterna.
Å andra sidan var det högkonjunktur för de
bojor och kedjor av järn som krävdes för att
kuva afrikanerna. Svensk järnhantering
blomstrade i spåren av slaveriet.
Davidsons tes är att grunderna för apartheid
och dagens rasism skapades under dessa
århundraden. Eftersom afrikanerna ansågs
vara underlägsna och okultiverade var det inte
så noga hur de behandlades. Detta tänkesätt
förstärktes när Europa koloniserade Afrika i
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Ockupationen ledde bland annat till ytterligare

omfattande folkomflyttningar när det
behövdes arbetskraft till stora plantager för
att odla kolonialvaror som kaffe, te, kakao,
socker och bomull. Exporten gynnades på den
lokala matproduktionens bekostnad.
Mot bakgrund av det koloniala förtryck som
har präglat Afrika under så många sekler är
det kanske inte konstigt att det tar tid att
finna former för en utveckling som
kombinerar gamla traditioner med moderna
samhällsfunktioner.
Med boktiteln Afrika vänder från 2014 anslår
Sten Rylander en optimistisk ton. Basil
Davidson hade samma grundackord när han
för trettio år sedan gjorde sin
sammanfattning.

”Vad Afrika uppnått förr kommer Afrika
omsider att uppnå igen”.
Det får även bli det korta optimistiska
budskapet i denna titt i Afrikas backspegel.
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Bilderna och händelserna som blev över
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Till sist: ett tack till Sven, Annki och Birka Folkhögskola!

