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Ska vi dö nu?
Det frågar sig ett flertal tidskrifter samt en rad små ideella
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organisationer.
På order från regeringen snävar Kulturrådet in begreppet kulturtidskrifter samtidigt som Sida med mycket kort varsel, på order från
samma håll, drar ner bidragen till enskilda organisationer, för informationsarbete med hela 60 procent.
därför av nedläggning och
Afrikagrupperna tvingas skära i aktiviteter och personal.
Många röster kommer snart att tystna i det borgerligt styrda Sverige. Framför allt kommer kritiska röster att kvävas under året fram
till valet. Vem vinner på det?

Tidskriften du just nu läser hotas
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att det svenska biståndet ska minskas och dessutom i allt högre utsträckning gå till
militära insatser, placering av riskkapital via Swedfund, flyktingmottagning, ambassader utomlands, exportkrediter till svenska storföretag, utsläppsminskningar utanför Sverige, EU-anpassning av länder
i Östeuropa samt till att utbilda svenska poliser för internationella
insatser.
Detta får naturligtvis allvarliga följder. Det som bistånd i solidaritetens namn ska vara till för, fattigdomsbekämpning i Afrika, Asien
och Latinamerika, minskar. Och det lär ju inte bli högre kvalitet på
det kvarvarande biståndet med lägre summor.
Biståndsminister Gunilla Carlsson vill

Ett starkt civilsamhälle, med många organisationer och därmed många röster som företräder ett brett spektrum av intressen, är
grundläggande för demokratin. Att kunna driva opinion är en viktig
del av ett öppet samhällsklimat. Där måste det finnas kanaler som
kan visa på alternativ och lyfta fram viktiga ämnen som inte säljer
lösnummer i tobaksaffären.
När föreningar och tidskrifter får svårare att göra sina röster hörda
försvagas därför civilsamhället. Vem vinner på det?

form tycks vara
dödsdömt när det framöver inte finns pengar till redaktörstjänsten. I
skrivande stund har definitivt beslut ännu inte tagits av Afrikagruppernas styrelse. Troligen gör vi ett eller två nummer till. Sedan är det
nog slut. Så är läget även på andra håll.

Magasinet Södra Afrika i sin nuvarande

en överlevnadsstrategi i form av en
eventuell sammanslagning av ett antal hotade tidningar. Måhända kan
vi gemensamt skrapa ihop de resurser som behövs. Kanske kan det
bli ett magasin om globala frågor som utkommer några gånger per år,
kanske kan det bli en veckotidning. Just nu är det ingen som vet.
Hur än lösningen blir hoppas jag att du som läsare inte överger oss
utan följer med på det nya äventyret!
Därför diskuteras just nu

Kerstin Bjurman

