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För många år sedan gick en amerikansk tv-serie som
hette V. V för victory, seger. Där ockuperades jorden av

varelser från rymden, en sorts ödlor som tog mänsklig
gestalt och som behövde vår jord för att överleva.

Inför detta hot utifrån skedde det intressanta att män-
niskor slöt sig samman. Det var människor som kanske
inte kände varandra, som inte gillade varandra, som kom
från olika samhällsklasser, från olika länder, livsförhållan-
den och kulturer. Allt detta blev oväsentligt, och samtidigt
en tillgång, inför det fruktansvärda hotet från ödlorna.
Det gällde ju att rädda världen, sin framtid.

Framåt episod  eller så var det hela grejat.

I verkligheten är världen full av ödlor, stora och små.
Miljöförstöring och växthuseffekt,  miljoner stän-

digt hungriga människor, svält i västra och södra Afrika,
traficking, orättvisa handelsvillkor, krigsherrar, drogbero-
ende, kvinnoförtryck, ja, listan kan göras hur lång som
helst.

Visst finns det motkrafter och på många håll sker
framsteg. Det ska vi inte glömma.

Men: så mycket återstår att göra.

Häromkvällen i en amerikansk dokusåpa sa rockstjär-
nan Ozzie Osbournes bortskämda dotter att hon ville

resa till Afrika och hjälpa till.
– Afrika, fräste hennes pappa till svar på sitt vältaliga

sätt, vad ska du i f…g Afrika och göra när det finns f…g
mycket att göra f…g här.

Sedan åkte de och lyxshoppade med Elton John.
Vad som sedan hände med flickans gryende engage-

mang vet jag inte. Jag tyckte det var tråkigt att pappan inte
uppmuntrade henne utan bara avfärdade dessa ädla känslor.

Tänk om Ozzie hade hängt på och utvecklat det där
med att det finns så mycket att göra här. Tänk om han
hade snackat med Elton och alla de andra lyxlirarna, de
som bor i mindre slott, har egna jetplan och ger sina
hundar diamanthalsband. De superrika som avsätter gi-
gantiska ekologiska fotavtryck och tar sig friheten att över-
konsumera världens resurser, de vars livsstil blivit ett ideal
för oräkneliga människor.

Tänk om Ozzie, Elton och de andra gick ut och sa att
hoten mot framtiden är nu så stora att vi alla genast

måste förenas med motkrafterna i en kamp för överlevnad,
vi börjar med oss själva här och nu. (Bono är ju inne på
den här linjen men nu skulle det alltså röra sig om att alla
dessa personer ändrar sin livsstil i grunden.)

Sedan skulle det sprida sig runt hela världen och alla
skulle se det som fullständigt självklart att medmänsklig-
het går före profit, att alla länder styrs demokratiskt, att
varje människa på jorden har rätt till rent vatten och en
hälsosam miljö, mat i magen, tillgång till sjukvård och
utbildning.

Visst låter detta naivt? Men det skulle bli en jäkla bra tv-
serie.

I väntan på den kan man stödja Afrikagruppernas verk-
samhet med ett bidrag till Södra-Afrika-insamlingen plus-
giro   -.
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Lyssna på oss!
Södra Afrika finns som taltidning

För bara  kronor om året kan du få Södra Afrika inläst på kassett.
Mejla rox.reportage@swipnet.se eller ring –   och beställ!

Ledigt jobb
Vill du jobba med vår insamling? Afrikagrupperna söker en handläg-
gare för projektinformation och insamling.

Tillträde senast den  oktober  eller tidigare enligt överens-
kommelse. Tjänsten är ett vikariat på  % till den  mars  med
eventuell möjlighet till förlängning.
Sista ansökningsdag:  september.

Mer information: www .afrikagrupperna.se
Eva Tånneryd –  , Lina Jakobsson –  .

Ung i södra Afrika
Adjany och Milton är engagerade
för miljön, Guilherminas framtid
beror på om hon kan få stipendium
eller inte, och fotbolls laget i
Chitungwiza spelar i tröjor från
Göteborg.

Ung i södra Afrika är en folder
med kortfattad fakta och intervjuer
med ungdomar i fem länder i södra
Afrika – deras drömmar, fritids-
intressen, syn på kärlek, sex och
planer inför framtiden.

Ung i södra Afrika riktar sig till gymnasieungdomar och kan
beställas gratis mot porto från Afrikagruppernas kansli, telefon –
  .

Historia för barn
Afrikagruppernas medarbetare Annika Forsberg Langa har skrivit en
bok om fängelseön Robben Island utanför Kapstaden.

På ungdomens dag den
 juni lanserades boken
vid en ceremoni utanför
Robben Island Museum.
Veteraner från studentrö-
relsen och tidigare fångar
på Robben Island och unga
aktivister talade.

Boken, som är illustre-
rad av Wendy Robinson,
syftar till att på ett under-
hållande och spännande
sätt sprida historien om
Robben Island till unga
sydafrikaner.

Den första upplagan på 
 ex tog slut inom några
dagar och andraupplagan är
redan på väg till intressera-
de läsare.

Annika Forsberg Langa
FOTO: ÅSA ERIKSSON
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