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Det blev två spännande timmar på Kafé 
String vid Nytorgsgatan i Stockholm när 
Fjärde Världen hade ett Afrika i fokus-möte 
på temat Afrikas Horn och afarerna, lörda-
gen den 5 september.

Efter en kort inledning av Föreningen Fjärde Världens 
ordförande Annette Nilsson och ett tack från med-
lemmen Rolf Karlsson till alla de som kommit, bör-
jade Hamad Issa från Afarvänner i Sverige berätta 
engagerat och utförligt om situationen: afarerna är en 
befolkning på flera miljoner och finns i Etiopien, Er-
itrea, Djibouti och Somalia. Det är inte lätt att leva i 
dessa trakter, jordbävningar är inte ovanliga, marken 
öppnar sig i stora sprickbildningar.

Kvinnorna går miltals varje dag för att transpor-
tera vatten. Det handlar om ett av jordens varmaste 
områden. Det finns en flod som rinner från Etiopien 
till Djibouti, men alla afarer bor inte utmed den. Get-
ter och får föds upp, liksom dromedarer, att ha kor 
är svårare.

Samhällsorganisationen hos afarerna är baserad 
på klaner som leds av sultaner.

Väldiga planer
Flera projekt med fokus på kvinnorna pågår i Afar-
vänners regi: bland annat sjukvård, mot kvinnlig 
könsstympning och arbete för alfabetisering.

Afararenas långsiktiga mål är inte en egen stat, 
utan en förbättrad situation. Hamad Issa konstate-
rade att militärbaser är vad som verkar prioriteras, 
till exempel i Djibouti, där både EU-länder och USA 
har militära fästen. Väldiga planer finns för områ-
det, bland annat en bro mellan Djibouti och arabiska 
halvön, över Röda Havet. En bro vilken bland annat 
kommer att skada miljön.

Hamad Issa påpekade också att Obama möjligen 
kommer att bedriva en något annorlunda politik än 
Bush, men:

– Efter ”kriget mot terrorns” start 2001 har Afri-
kas folk fått mindre uppmärksamhet och solidarite-
ten och stödet från Europa och Väst har i allmänhet 
tonats ner.

Mötets andre talare var Wilo Abdulle från tidning-
en Fokus Afrika och Afrosvenskarnas riksförbund. 
Hon framhöll att afrikabilden i svenska massmedier 
är ytlig och ensidig, och att det bland annat var därför 
som den nya tidningen Fokus Afrika nu startats.

– I själva verket finns det inte särskilt mycket bra 
information om Afrika på svenska. New African dä-
remot, det internationella magasinet, är en relativt bra 
tidning.

– Se på ett TV-program som detta om himbafolket 

Trivsamt och aktuellt
Fjärde Världen-möte

i Namibia som får besök av en svensk familj. Himbas 
ersätts med en påse majsmjöl, de framställs som pri-
mitiva och smutsiga. På vad vis ökar detta förståelsen 
av Afrika? Och vad ges förresten för bild av svenska 
familjer?

Afrikabilden ensidig
Wilo Abdulle, som själv har bakgrund från Somalia, 
ansåg att det var viktigt med självständiga tidningar 
om Afrika, där afrikaner själva rapporterar från sina 
hemländer:

– Det är viktigt att vara oberoende av bidrag från 
SIDA, staten och andra institutioner. Annars kanske 
artiklarna blir anpassade och okritiska.

Wilo Abdulle avslutade med att inbjuda alla in-
tresserade   vare sig man är av svenskt eller afrikanskt 
ursprung   till Afrosvenskarnas lokal i Stockholm på 
Bohusgatan 25, där det hålls möten och informations-
träffar.

Till mötet hade flera Fjärde Världen-medlemmar 
slutit upp, liksom personer av afariskt och etiopiskt 
ursprung både från Stockholmstrakten och Uppsala.
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bund och nya tidningen 
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