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Vad rör det mig att vattennivån i vissa av Afrikas floder kan
sjunka med – procent om det blir tio procent mindre

regn? Eller att framtida ökande regn på andra håll beräknas
medföra mer stillastående vatten = fler mygg och mer malaria?
Kalaharis sanddyner kan börja sprida sig, so what?

Är det mitt fel att  miljoner människor på Afrikas horn
just nu hotas av svält på grund av minskad nederbörd och
långvarig torka?

Om det här är följder av växthuseffekten kan väl inte jag
göra något åt det?

Den globala uppvärmningen går fortare än forskarna tidi-
gare trott, det visar allt fler rapporter och framtidsscenarier

om klimatförändringar. Ett forskarlag delar in Afrika i tre
sektorer: den torra zonen, den blöta zonen och den osäkra
zonen. Den torra zonen, som skulle få en nederbörd på
mindre än  millimeter per år, kan snart komma att täcka
praktiskt taget hela norra Afrika, gränszonen Sahel och större
delen av Afrikas horn, liksom den västra halvan av kontinenten
genom Namibia och Angola, totalt  procent av hela konti-
nenten.

Här finns de stora floderna Niger, Volta, Nilen och Senegal
liksom Lake Chad, viktiga för miljontals människor.

Den osäkra zonen omfattar  procent av Afrika. Särskilt
utsatt är Sydafrika där svåra problem förutspås runt .

En av de främsta orsakerna till den globala uppvärmningen
är utsläpp av koldioxid. Transportmedlet för världens tio

procent mest välbärgade människor, flyget, står för de allvar-
ligaste utsläppen. Omfattningen är skrämmande redan nu
men än värre är att flyget beräknas öka trefaldigt under de
närmaste  åren. För oss blir det bara billigare och billigare
samtidigt som flygbolagen tjänar storkovan. Att naturen tar
stryk har man först på senare tid börjat ta på allvar.

Flygindustrin har länge behandlats med silkesvantar, inte
minst genom Chicagoavtalet  som bestämde att ingen
regering har rätt att lägga avgifter på flygbränsle.

Nu hörs alltfler krav på en sådan beskattning samt krav på
forskning om alternativa drivmedel. Men där väntas inga
genombrott under överskådlig tid.

En rad länder har nyligen kommit överens om att beskatta
flygresor, skatt som om den införs i hela världen kan

inbringa upp emot  miljarder dollar per år, enligt EU.
Men regeringar kan göra mer för att flygindustrin inte ska

växa lavinartat. Man kan ta ut avgift vid ankomst och avresa
och inte minst kan man begränsa trafiken genom att inte
bygga många nya flygplatser.

Hela världen påverkas av växthuseffekten, även Sverige. Så
visst angår det mig att klimatet ändras på grund av vår

livsstil. Det känns inget vidare att det är de rika länderna som
höjer temperaturen mest medan det är de fattiga länderna
som drabbas hårdast.

Du, jag, vi, kan göra något. Om än i liten skala. Vi kan
ändra vårt resande. Reseguiderna Lonely Planet och Rough
Guides börjar nu ange hur mycket utsläpp varje flygresa ger
och föreslår alternativa transportmedel. Dessutom uppmanar
de turister att resa mindre och stanna längre samt att betala
frivillig miljöavgift i relation till resans längd.

Det är ju alltid en början.
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K E R S T I N  B J U R M A N

Sydafrikansk
filmfestival i Stockholm
Cinemateket på biografen Sture visar första veckan i april både ny
och äldre sydafrikansk film. Festivalen gästas av filmskapare från
Sydafrika som också deltar i ett seminarium i Svenska Filminsti-
tutets regi.

På kvällstid visas nya filmer. Det serveras storstadsopera och
hisnande vackra miljöer från Kapstadens förorter i Carmen, tra-
petskonstens seger över buset i The Flyer, spänning och engage-
mang under -talets apartheid-regim i Drum, psykologiskt dra-
ma med magiska undertoner i Zulu Love Letter. I Conversations on
a Sunday afternoon möter en journalist flyktingen Fatima, en före
detta polis tar itu med sitt liv i Forgiveness, medan en sjuk kvinna
kämpar för sitt liv i Yesterday.

Cinemateket visar dessutom under dagtid ett urval äldre fil-
mer:

African Jim från. I den första svarta sydafrikanska filmen
får arbetslös yngling från landet arbete på nattklubb och upptäcks
av ägarinnan. Come Back, Africa, . Klassisk anti-apartheid-
film där ung man tar jobb som gruvarbetare, hembiträde, meka-
niker och servitör i Sophiatown på -talet. Sång av Miriam
Makeba. Friends, . Tre väninnor från universitetet bor ihop i
-talets Johannesburg, och relationen hotas när en av dem
placerar ut en bomb.

Mapantsula, . Kritikerrosat drama där svart ficktjuv arres-
teras och polisen försöker få honom att bli informatör. Fools .
Medelålders lärare på väg utför konfronteras med ung aktivist
vars syster han våldtagit, i första filmen av en svart sydafrikansk
regissör. In Darkest Hollywood: Cinema and Apartheid, .
Dokumentär om sydafrikansk film och Hollywoods inverkan på
den svarta publiken från -talet och framåt. Chikin Biznis - The
Whole Story. Komedi där börsanställd kvinnokarl blir kyckling-
försäljare i Soweto.

Den allra nyaste sydafrikanska filmen Tsotsi går just nu i Sverige.
FOTO: SCANBOX

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!

Atti
2006 02

Atti
atncsa




