
A R B E T E T  I  S V E R I G E

Taltidning
Södra Afrika finns som taltid-
ning för 150 kr/år. Intresse-
rad? Lämna namn och adress
till: ROX-reportage, telefon/fax
031–96 02 61.

Har du bytt adress?
Posten berättar inte det för Af-
rikagrupperna utan det måste
du göra själv. Ring eller skriv.
Telefon 08–442 70 60
post@afrikagrupperna.se
fax 08–640 36 60

flicka som såg såpor varje dag
och hade tappat kontakten med
verkligheten. Jag har själv stött
på samma problem. Att såporna
i Sydafrika skulle spegla samhället
har jag svårt att ta till mig. I så
fall är de unika. Här hemma i
Sverige och i USA påverkas titt-
arna mer av såporna än tvärt om.

Med hopp om att jag miss-
uppfattat ironin

M O N S  A N N É R

Svar
■■ Mons Annér har rätt – krö-
nikan om tvålopera i Soweto är
skriven utan ironi. Däremot var
inte syftet att underblåsa unga
TV-tittares verklighetsflykt. Inte

alls. Texten är ett försök att lyfta
fram ett nytt sydafrikanskt feno-
men, och själva poängen är att
den som gör anspråk på att förstå
det sydafrikanska samhället på
djupet inte borde ignorera denna
typ av informationskällor.

Finns det en automatik i att
såpor per definition måste vara
ytliga? Jag tror inte det. I Syd-
afrika har till exempel TV-serierna
Soul City och Yizo Yizo öppnat
dörrarna för ett nydanande sam-
arbete med frivilligorganisationer
och biståndsgivare. Frågorna som
tas upp är tunga och essentiella,
men förpackningen är klassisk
såpopera och konceptet attraherar
tittarskaror som ”seriösa” produ-
center inte ens kan tänka sig i sin
vildaste fantasi.

I Moçambique vill organisa-

■■ Det är med stor tveksamhet
jag läser din krönika ”Tvålopera
i Soweto”. Jag vill tro att du är
ironisk, men ju mer jag läser desto
mer inser jag att du menar allvar.

Du beskriver hur tittare har
svårt att skilja på dikt och verk-
lighet, och att det var fler som
tittade på ett såpabröllop än som
tittade på TRC. Två för mig be-
klagliga fakta, men då skriver du
”ändå finns det gott om förakt
för tvåloperorna i finkulturella
kretsar”. Jag ser mig inte tillhöra
de finkulturella kretsarna, men
jag är allvarligt bekymrad över
såpornas inverkan på den upp-
växande generationen.

En dag kom en kollega in på
lärarrummet och slet sitt hår. ”Vi
håller på att förlora en hel gene-
ration” sa han och beskrev en

tionsvärlden kopiera det sydafri-
kanska konceptet och skapa en
lokal såpa som dagligen tar upp
de problem som utmanar landet,
aids är bara ett av dem. Personli-
gen önskar jag dem lycka till.

I grunden handlar det om att
nå ut med information och frågan
som vi förmodligen alla borde
ställa oss är hur man kan använda
populära massmedier för att spri-
da viktiga budskap.

För min del ser jag fram emot
den dag då fler Afrikagruppsskri-
benter lyckas nå ut i de breda
lagren. Hur själva mediet ser ut
oroar mig mindre än frågan om
hur både vi och våra kollegor i
södra Afrika når ut till hundratu-
sentals hem.
A N N I K A  F O R S B E R G  L A N G A

Johannesburg

Öppet brev till Annika Forsberg

ell och reproduktiv hälsa, regio-
nens framtid - hiv/aids är en ut-
vecklingsfråga.

En rad experter deltar, bland
annat gäster från Moçambique
och Angola.

Information: Jenny Nilsson,
telefon: –  ,
jenny.nilsson@afrikagrupperna.se

Läs mer om dagarna på vår hem-
sida www.afrikagrupperna.se

En tipspromenad som testade afrikakunskaper ingick i programmet.
FOTO: GUNNEL BALAILE

Grattis Falu Afrikagrupp 25 år!
Cirka  personer, varav närmare hälften var aktiva redan på -
talets början, deltog i Falu Afrikagrupps -årsjubileum i Österå
bystuga i september. Förutom läcker afrikansk mat bjöds det på
härliga framträdanden av koraspelaren Lamine Cissokho från Sen-
egal och Lefifi Tladi, poet och konstnär från Sydafrika.

T-tröjor, affischer och studiecirkelmaterial från kampens dagar,
utställning av tingatingatavlor, Lefifis konstsamling, afrikanskt hant-
verk, bokbordsgrejor inkl LP-skivor och rockmärken och inte minst
Falu Afrikagrupps gula klipppärm med massor av foton, tidnings-
klipp och insändare från  års arbete väckte många minnen. Det
gjorde även en diabildvisning om medlemsmöten, studiecirklar, eld-
vaka, Shellbojkott, klädinsamlingar och mycket mer.

På Södra Afrika-dagarna den 
och  november på Brygghuset,
Norrtullsgatan  N, Stockholm
är temat hiv/aids och jämställd-
het.

Det blir föreläsningar, debat-
ter samt seminarier med möjlig-
het att fördjupa sig i ämnen som
kvinnorätt och hiv/aids - exem-
pel från Angola, prevention och
behandling, hiv/aids och utbild-
ning, att leva med hiv - diskrimi-
nering och stigmatisering, sexu-

Vill du veta mer om aids?

Vill du göra en insats? Men har
inte så mycket tid?

Om du har några kronor över
kan du ge en gåva till våra pro-
jekt genom Södra Afrika-insam-
lingen.

Du kan även välja att göra så
varje månad. Det enklaste sättet
är att gå via autogiro och bli Afri-
kapartner. Det enda du då behö-

ver komma ihåg är att öka sum-
man lite när du får löneförhöj-
ning.

Blankett finns att skriva ut från
hemsidan eller kan beställas från
Afrikagrupperna telefon –
   så skickar vi per post.
Tack för ert stöd! Södra Afrika-
insamlingen pg   –

Är du medlem och vill bidra?

Atti
atncsa




