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eringen och med kontrollerade bränder eldar
upp brännbart avfall och gräver ned annat,
kan således liv räddas.

Genom att gräva diken, plantera träd och
bygga barriärer av stockar kan man förhindra
jorderosion, att jord sköljs bort under kraftigt
regn. När man hugger ner ett träd för att
bygga hus, bör man plantera ett nytt. Detta
är exempel på råd som Anjos ger i sin pjäs.

Åtgärder som dessa behöver inte vara sär-
skilt kostsamma, utan kräver egentligen mest
tid för att genomföras. Material för arbetet
är det alltid någon i området som kan låna
ut. På så sätt kan befolkningen själv arbeta
med att förbättra sin närmiljö, när de statliga
insatserna inte räcker till.

– Det viktigaste är att öka folks medvet-
ande om miljöproblemen, och tala om och
visa hur man kan komma åt dem, säger
Pedro. Det är just detta som Anjos arbete går
ut på, även om det än så länge bara är i liten
skala.

M A D E L E I N E  A J A X
Nampula

Mobilisering mot klimathot
Forskare i en rad länder försöker
beräkna det framtida klimatet i
Afrika. Enigheten tycks vara stor:
det kommer att bli enorma föränd-
ringar för både människor och
miljö.

En ny amerikansk studie om klimatföränd-
ringar varnar för ökande torka i södra Afrika
under de kommande decennierna. Forskar-
na kopplar detta direkt till den pågående
uppvärmningen av Indiska Oceanen där
temperaturen har ökat med en grad sedan
.

Det är mer än vad man kan förvänta sig
av naturliga processer men är helt logisk om
man ser till förutsedda ökningar av växthus-
gas. Det är de rika länderna som producerar
mest utsläpp. USA är den värsta producen-
ten och står för cirka  procent medan den
afrikanska kontinenten står för cirka fem
procent.

– Varje klimatförändring i Afrika, vare
sig det rör sig om torka eller översvämningar,
får mycket allvarliga följder eftersom befolk-
ningarna här är så sårbara, säger Bruce Ho-
witt, professor vid University of Cape Town.

Under de senaste  åren har södra Afrika
drabbats en rad torkperioder som medfört

uteblivna skördar och brist på mat. Bara år
 beräknades , miljoner människor
behöva hjälp.

Förra året varnade en rapport från Uni-
versity of Michigan för att återkommande
torka kunde uppträda minst två gånger per
decennium. John Ng’ang’a, professor vid
University of Nairobi, säger att de torra om-
rådena kommer att öka i södra Afrika och att
följderna kommer ett bli mycket allvarliga
för jordbrukarsamhällena.

Redan nu kan man se klimatförändringen
i Afrika, stigande medeltemperatur har med-
fört att en stor del av snön på Mount Kenya
och Kilimanjaro är borta.

– Det går fortare än väntat, säger
Ng’ang’a.

I Sydafrika har South African National
Biodiversity Institute nyligen släppt en rap-
port som förutspår stora förändringar för
landet.

– Temperaturen kommer att stiga med
tre grader under den nuvarande barngenera-
tionens livstid, säger institutets chef Brian
Huntley.

Han varnar för ökad torka i de västra
delarna av landet och kanske ökande regn i
de östra. Översvämningar, hagelstormar och
orkaner kommer att bli allt vanligare.

Moçambique en kampanj kallad ”Gröna
Städer, Tänk på Planeten”. I Nampula inne-
höll denna veckolånga kampanj aktiviteter
som teater, sång, dans, filmvisning, semin-
arier och trädplantering på skolor och all-
männa platser. Anjos, tillsammans med
kommunens miljöansvariga, svarade för hu-
vudparten av aktiviteterna.

Anjos koordinatör Pedro berättar att den
kommunala sophanteringen fungerar rela-
tivt bra i stadens centrum sedan ett par år
tillbaka, men till förorterna når den inte ut
och ansvaret lämnas istället över till de boende
i området. Detta gör att plast och plåtburkar
blir liggandes runt husen tillsammans med
övriga sopor.

– Föroreningar i bostadsområden ökar
risken för sjukdomar såsom diarré, tuberku-
los, kolera och malaria, säger Pedro. När
människor heller inte har råd eller möjlighet
att ta sig till sjukhuset för att behandla dessa
sjukdomar resulterar det i värsta fall i att
människor dör.

Om invånarna själva samordnar sophant-

Det kommer att få enorma följder för
fattiga samhällen när vattenresurserna hotas,
om jordbruket minskar och matproduktio-
nen sjunker.

När vintrarna blir varmare kommer ma-
lariaområdena att utvidgas till i princip hela
landet, utom den mycket torra Västra Kap-
provinsen. Det kan få allvarliga följder för
turismen.

Vegetationen ändras, det berömda ”fyn-
bos”, busklandskapet i sydvästra Kap, är extra
känsligt och tusentals arter hotas av utrot-
ning. Fågellivet kommer att minska liksom
utbudet av reptiler och däggdjur. Om Ben-
guelaströmmen i Atlanten drabbas av kli-
matförändringen kan det få svåra följder för
fisket längs Afrikas västkust.

Miljöminister Marthinus van Schalkwyk
säger att jordbrukare nu måste se sig om
efter både nya grödor att odla och nya bruk-
ningsmetoder.

– Den sydafrikanska regeringen är med-
veten om farorna, säger ministern. En plan
för hur man ska ta itu med förändringarna är
på gång och i oktober planeras två klimat-
konferenser som ska stötta varann, en för
forskare och en för samtliga afrikanska mil-
jöministrar.
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– Vi måste installera latriner i våra
hem för att underlätta bajsandet,
säger Leopoldino i mikrofonen, och
hela publiken skrattar. Vi kan inte
bajsa eller slänga våra sopor var
som helst om vi vill ha en grön och
hälsosam stad.

Leopoldino deltar i en teaterpjäs framförd av
ungdomsföreningen Anjos (Änglarna) på en
låg- och mellanstadieskola i Nampula i norra
Moçambique.

Pjäsen handlar om landts miljöproblem,
såsom dålig sophantering, jorderosion,
okontrollerade bränder och planlösa hus-
byggen.

– Vi kan inte sitta och vänta på att presi-
dent Guebuza ska komma och stoppa jord-
erosionen. Vi ungdomar måste börja ta egna
initiativ för att arbeta för en hållbar miljö-
situation. Det är vi som är Moçambiques
framtid, avslutar Pedro, Anjos koordinatör,
pjäsen.

Inför Världsmiljödagen arrangerades i

Världsmiljödagen i Nampula
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