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■■ Förhandlingar om Cotonouavtalets handelspolitiska del, de så
kallade EPA-förhandlingarna som förs mellan EU och  länder i
Syd, är en källa till oro för många enskilda organisationer, både i Syd
och i Nord.
Afrikagrupperna, Attack Sverige, Diakonia, Forum Syd och Nätverk södra Afrika skrev därför den  februari ett brev till näringsminister Thomas Östros i ärendet. I brevet står det bland annat:

”Som enskilda organisationer arbetar vi med och intresserar oss för
utvecklingsfrågor. Därför är vi intresserade av att de framtida handels- och samarbetsavtalen de s.k. EPA-avtalen, mellan EU och AVSländerna når sin målsättning att främja en hållbar utveckling och
bekämpa fattigdom.
Många av våra partnerorganisationer i AVS-länderna hyser en stor
oro för att avtalen kan komma att ytterligare begränsa ländernas
politiska handlingsutrymme och möjligheter till effektiv fattigdomsbekämpning. Vi menar att det behövs en öppnare och mer kritisk
diskussion kring EPA-förhandlingarna och en eventuell omprövning
av Sveriges och EU: s positioner för att avtalen ska kunna leva upp till
sin målsättning. Vi vill gärna se förtydliganden och få ytterligare
information om Sveriges nuvarande ståndpunkt vad gäller Sveriges
arbete inom EU. För att försäkra oss om att fattigdoms- och rättighetsperspektiven genomsyrar avtalen, i linje med Sveriges politik för
global utveckling, ställer vi följande frågor:”
Vid denna tidnings tryckning den  maj hade fortfarande inget
svar kommit. Läs hela brevet på www.afrikagrupperna.se och se
artikel på sidan .

Till Minne
Henry Blid har gått bort i en ålder av  år. Vännerna minns
honom som en kunnig person, intellektuellt öppen och bra på
analys. En fantastisk människa som under hela sitt liv arbetade och
engagerade sig i solidaritetsfrågor.
I mitten av -talet började han arbeta som lärare på Brunnsviks
Folkhögskola i Dalarna. Där tog han bland annat hand om grupper
från den sydafrikanska befrielserörelsen ANC som kom till Sverige
för att få utbildning i kommunal demokrati. Några år senare
arbetade Henry Blid i Tanzania, med folkbildningsprogrammet
”Människan är hälsa”, som Tanzanias regering stod bakom. I
mitten av -talet var han en av initiativtagarna till föreningen
Dala-ISAK där han förblev aktiv medlem i alla år. Under -talet
jobbade han bland annat med stöd till folkhögskolor i Namibia.
Han var också författare till boken ”Learn and act with study circles”
som gavs ut  samt konsult åt Afrikagrupperna.
Den som vill hedra Henry Blids minne kan skänka en gåva till
Södra Afrika-insamlingen, plusgiro   –.

Har du ny adress?
Meddela oss så att du även i fortsättningen får tidskriften Södra
Afrika. Kontakta Eva Kraft på telefon –  , eller skriv till
eva.kraft@afrikagrupperna.se

MANKELL

arzie Vittachi hette en man, nu avliden, som arbetade
inom Unicef. Han var en viktig person eftersom han
med outtröttlig envishet kritiserade västerländska massmedia för att strunta i att ta den fattiga världens situation
på verkligt allvar. Den afrikanska kontinentens olika problem fick, enligt hans åsikt, sällan den plats bland nyheter
och analytiska reportage som borde varit självklar.
Tidningar och tevestationer talar. Men ibland tiger de.
De tiger ihjäl!

E

n historia som lär vara berättad av Vittachi handlar om
hur han en gång blev uppsökt av en afrikansk politiker.
Mannen sa:
– Mitt lands premiärminister kommer att tala vid FN
om ekonomiska frågor som är ytterst viktiga för kontinentens framtid. Jag är rädd för att det han kommer att säga
knappast alls kommer att refereras i de stora tidningarna
och tevekanalerna. Vad ska jag göra?
Vittachis svar ska ha kommit direkt.
– Skjut honom efter det han har talat! Då kommer
både han och det han har sagt att få stor uppmärksamhet.

D

et finns naturligtvis alla skäl att ta till sig andemening
en i det Vittachi sa och sedan berättade. Fortfarande,
i en värld som påstås bli alltmer globaliserad, räknas inte
händelser eller människor för lika mycket värda. Hela
tiden silas det som sker genom geografiska och kulturella
filter. Vad som sker i det fjärran Sierra Leone har mindre
nyhetsvärde än vad som sker i ett land, kanske lika litet,
men närmare oss geografiskt eller kulturellt. I förlängningen av detta lever rester från den koloniala tidsepoken
kvar. Eftersom man läser så lite om afrikanska fattiga
bönder innebär det givetvis att deras liv på så många sätt är
mindre värda.

D

et är förvånande att kritiken av denna pågående och
efterhängsna snedvridning av nyhetsrapporteringen i
världen kan fortgå, utan att en mer kraftfull kritik från
olika solidaritetsorganisationer – och regeringar! – inte är
större än den är. Den finns förvisso, men omfattningen är
för liten. CNN kan fortsätta att dominera själva idén om
hur den globala nyhetsrapporteringen ska se ut. Därmed
slår de också fast en ideologisk grund för vad som är ”bra
och riktig” globalisering. Och vi andra kan fortsätta att
ropa oss hesa över förljugenheten i deras budskap.

J

ag har talat om det tidigare och jag säger det igen. Vi
måste bli bättre på att hantera media. Vi måste söka
möjligheter att skapa alternativ. Bulletiner är nog bra, men
tevestationer är bättre. Vem tar initiativet till att ett alternativt CNN skapas? Ett sådant redskap i solidaritetsrörelsernas namn föringar inte värdet av traditionellt solidaritetsarbete. Men ingenting förbjuder oss att stiga in på de
stora arenorna och göra våra röster hörda!
Tvärtom, det blir allt nödvändigare!

Södra Afrika FINNS SOM TALTIDNING
För bara 150 kronor om året kan du få Södra Afrika inläst på
kassett. Maila rox.reportage@swipnet.se eller ring 031–96 02 61.
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”SKJUT PREMIÄRMINISTERN!”

Brev till näringsminister H E N N I N G
Thomas Östros
T

