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var ju högutbildade kvinnogrupper som arbetat fram förslaget som behövdes översättas
till vanligt språk. Vi startade Radio Muthiyana och gjorde program som förklarade
varför en ny familjelag skulle vara så viktig
för moçambikiska kvinnor.
Det kom ett utkast till lagförslag som
parlamentet inte gillade. Polygami och arvsrätt var känsliga frågor.
– Då började vi mobilisera. Vi drog in
bonderörelsen Unac eftersom majoriteten
av bönderna är kvinnor, vi lobbade bakom
kulisserna, det fanns alltid någon av oss som
var gift med en parlamentsledamot eller hade
en bror eller svåger. Dessutom hotade vi
med att övertala kvinnor att inte rösta i nästa
val. Det satte fart på dem, eftersom vi utgör
mer än  procent av befolkningen i Moçambique.
Parlamentet godkände lagen, men då skrev
inte presidenten på utan hävdade att den var
mot konstitutionen. Men till slut klubbades
den igenom.
– Och nu har vi familjelagen – dock återstår mycket innan den får genomslag i praktiken. Men första segern är vunnen.

Fler partier och tidningar
 ändrades grundlagen och flerpartisystem infördes. Året efter kom den nya medielagen som medförde pressfrihet och Palmira
Velasco och några kolleger startade den oberoende veckotidningen Demos. Tidningen
fick felaktigt rykte om sig att vara renamovänlig eftersom det var den enda tidning
som gav utrymme till oppositionspartiet.
Sant eller inte, ryktet gjorde det svårt att
få till intervjuer med statstjänstemän eftersom dessa inte ville, eller tordes, tala med en
”renamojournalist”. Följden blev att det var
extremt svårt att få tag på information.
– Officiellt och öppet läste alla Noticias,
men i hemmet läste alla Savana eller Demos
eftersom sanningen stod där. Jag har talat
med många tjänstemän som på jobbet gömde
Savana inuti ett exemplar av Noticias.
– Men trots att tidningen sålde bra, var
det svårt att få annonsörer till tidningen:
man ville inte förknippas med oppositionen.



MOÇAMBIQUE
Oavsett vilken tidning man jobbade för
var det, och är än idag, omöjligt att få reda
på något från en lägre tjänsteman. Han eller
hon vågar inte säga någonting till en journalist utan godkännande från chefen, oavsett
hur banal och allmän informationen än är.

Svårt få loss information
Internationella bedömare menar att lagen
från  är väldigt bra och modern rörande
pressfriheten – men den är mycket luddig
och kan tolkas efter behov. I klartext betyder
det att journalister gavs frihet att skriva vad
som helst, men de kunde inte få tag på
informationen som byråkrater tjuvhöll på.
– Som journalist har jag deadlines att passa,
och det duger inte att någon säger åt mig att
komma tillbaka imorgon för att se ifall chefen
är här då.
Trots befintlig medialag behövs tydliga
regler för hur arbetet ska gå till.
– Jag gjorde ett knäck på de moçambikiska piloter som utbildats i Sovjet för att
flyga Mig-plan men sen aldrig användes till
något efter kriget. Utbildningen var dyr, inte
bara piloter utan också mekaniker och ingenjörer fick specialutbildning. Åtminstone
en gång är det dokumenterat att bittra moçambikiska piloter tog planet och flög till
Sydafrika – där man blev glad eftersom de
inte visste hur de ryska planen fungerade.
Att få kontakt med piloterna var inga problem – de berättade gärna om sin situation.
Men utan att få en röst från den andra parten
skulle artikeln inte hålla. Jag ringde därför
ministeriet för att tala med försvarsministern.
– Han var väldigt motvillig till att ge en
intervju men gav till slut med sig om jag i
förväg faxade frågorna jag skulle ställa. Jag
var ju inte född igår, så jag skrev ner några
förhållandevis lätta och inte så kontroversiella frågor och skickade. Hörde aldrig av
honom. Så det blev inget med artikeln.
Trodde jag.
– Två veckor senare körde den regeringsvänliga Domingo en artikel med mina frågor
rakt av. Jag talade senare med journalisten
som berättade att det var försvarsministern

– Journalistyrket är fortfarande väldigt macho,
menar Palmira Velasco.
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som ringt upp honom och ville att tidningen
skulle göra det jobbet. Dels var jag kvinna
och dels var jag från Demos och det var ingen
bra kombination.
Exemplet belyser tydligt behovet av att
den befintliga medialagen ses över – det
finns alldeles för många kryphål.
– Det behövs en uppförandekod för journalister, säger Palmira, en etik för journalister. Vi måste dessutom garanteras tillgång
till information och det måste även finnas
ett regelverk om hur man ska bestraffa dem
som vägra ge oss detta.

Ny lag på förslag
Och en ny medialag är på gång. Efter fem års
konsultationer har regeringen nyligen lagt
fram ett förslag som ska medföra större öppenhet från myndigheternas sida. Nu granskas förslaget av jurister och experter. Om
och när lagen tas ska det bli lättare att få
tillgång till information och därmed kan
lagen förhoppningsvis även bli ett instrument för att minska korruptionen i landet.
JOHAN SÄVSTRÖM
Maputo

MISA kämpar för en oberoende press
En fri press med välutbildade medarbetare
är ingen självklarhet utan är resultatet av en
ständig kamp. I södra Afrika är MISA ett
viktigt verktyg i den kampen.
The Media Institute of Southern Africa,
med huvudkontor i Windhoek, Namibia, är
en enskild organisation med medlemmar i
elva länder i regionen. MISA bildades 
med målet att arbeta för fria, självständiga
media som är tillgängliga för hela samhället.

En viktig del är debatter, information
och utbildning till en mediaintresserad allmänhet och yrkesverksamma journalister och
fotografer.
I Moçambique till exempel höll MISA:s
lokala avdelning förra året en workshop om
den föreslagna medialagen för att väcka intresse för den i civilsamhället.
Inför de allmänna valen i december förra
året samarbetade MISA med några andra or-
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ganisationer om vidareutbildning av 
journalister från hela landet för att öka kunskaperna om hur man genomför en balanserad rapportering.
KERSTIN BJURMAN

Läs mer:
www.misa.org
www.misa.org.mz

