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Afrikagrupperna har i snart 40 år
gett ut böcker och skrifter. Nu
kommer ”Ung i södra Afrika” där
killar och tjejer i fem länder berät-
tar om bland annat skola, kärlek,
idrott, om drömmar och om verklig-
heten. Här är ett utdrag från Johan
Sävströms kapitel om Moçambique.

”Neusia Isabel är  år och bor i Moçam-
biques huvudstad Maputo tillsammans med
sina föräldrar och tre yngre syskon.

Neusias pappa arbetar som chaufför på
ett företag och hennes mamma reser till Syd-
afrika och säljer kläder ett par gånger i må-
naden.

Nästa termin börjar Neusia tolfte klass,
vilket motsvarar sista året på gymnasiet. Hon
går i en skola en bit utanför centrum. Hennes
favoritämne är matte, vilket är lite ovanligt
tror hon. Det är i alla fall ingen annan av
hennes tjejkompisar som gillar det.

– Det är pappas ”fel”. Han är också bra
på matte och förr hjälpte han mig alltid med
läxorna och det var så jag blev intresserad.

På sin fritid gillar Neusia att titta på TV,
speciellt såpoperor från Brasilien. Moçam-
biques television är full med serier därifrån
eftersom man pratar portugisiska både i Bra-
silien och Moçambique. Men det är inte så
ofta som Neusia hinner slappa i TV-soffan.
Efter skolan stannar hon kvar på biblioteket
och gör sina läxor. Där kan hon låna alla
böcker hon inte har råd att köpa. Därefter
åker hon hem och hjälper till med matlag-
ningen och senare på kvällen jobbar hon
dessutom extra i kyrkan.

– Förut spelade jag jättemycket basket,

Om att vara ung i södra Afrika
A F R I K A G R U P P E R N A

Vill  du hänga med i vad som
händer i södra Afrika? Då ska du
läsa vår nya ”Blickpunkt Södra
Afrika” som nu utkommit för tredje
året i rad. Här finns  förutom
årsöversikter även snabbfakta,
statistik och kartor.
Ur förordet av Anita Jansson saxar
vi följande:

Ur förordet saxar vi följande: ”Vilka händel-
ser tycker jag var viktiga i södra Afrika ?
För att söka svar på denna fråga ger jag mig
ut på en miniresa i tid och rum i denna lilla
skrift. Det är det som är så fantastiskt med
årsöversikter.

Trots dåligt närminne och normal var-

men nu har jag inte tid med det längre. För
att hålla formen och kunna rycka in i laget
om det behövs löptränar jag på helgerna.

Ibland går hon på bio eller teater med
sina tjejkompisar.

– Min dröm är att bli diplomat. Min
farbror jobbar på en ambassad och han är

jämt ute och reser och får uppleva en massa
saker. Problemet är bara att jag inte gillar att
läsa språk, utan matte!

När Neusia går ut skolan kommer hon
att söka in till ekonomiutbildningen på uni-
versitetet. Diplomatyrket får än så länge för-
bli en dröm.”

dagslättja kan man snabbt få en överblick,
minnas sådant man faktiskt läst om tidigare,
upptäcka händelser och sammanhang man
missat totalt, jämföra nyckeltal och fundera
och reflektera över vad denna kakofoni av
händelser och skeenden egentligen betytt för
regionen.

Vad säger du själv? Var det ett bra eller ett
dåligt år för södra Afrika? Följ med på
månadsöversikternas snabba nedslag i olika
landsändar och vitt skilda sakområden. Och
låt de djupare och mer personliga artiklarna
sätta färg på torra fakta. Tillsammans visar
de vilken spännande och dynamisk region –
på gott och ont – som södra Afrika är, och på
den komplexitet som bor i nästan varje fråga
man tittar närmare på.”

Ny ”Blickpunkt Södra Afrika”

I Afrikagruppernas nya skrift ”Ung i södra Afrika” berättar Neusebia om sitt liv i Maputo.
FOTO:JOHAN SÄVSTRÖM

Blickpunkt södra Afrika
2005

Atti
atncsa




