– För mig handlar det mycket om vetenskapliga bevis för vad miljöfrågor innebär, säger Michelle Ndiaye Ntab.
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Michelle sätter fokus på Afrikas miljö
Senegalesiska Michelle Ndiaye Ntab är chef för Greenpeace Afrika, ett regionalt kontor
som öppnade för drygt ett år sedan och sydafrikanske Kumi Naidoo är ny chef för
Greenpeace globalt. Det innebär att afrikanska frågor lyfts inom organisationen där
fokusområdena för Afrika är klimatkrisen, skog och fiske.
— Jag anser att miljöfrågor är tätt kopplade till mänsklig utveckling, säger Ntab. Om man investerar i miljörättvisa
och rättvis hållbarhet kan man komma åt problemen på kontinenten.
– Vi har rätt att utvecklas, men däremot inte rätt att förstöra
miljön. Och vi måste kunna utvecklas med gröna metoder för
att gå över till en grön ekonomi!
– Genom att satsa på en grön framtid och få ett slut på avskogningen skulle fattiga länder också stärka sina berättigade
krav på industrialiserade länder att ta huvudansvaret för den
pågående klimatkrisen.
I debatten framkommer ofta åsikten att miljöfrågor är ett
nytt sätt för västmakterna att stävja Afrikas utveckling, att det
handlar om nya sätt att begränsa Afrikas makt över sina egna
resurser eller att det helt enkelt är en lyxfråga som fattiga inte

39

har råd att ägna sig åt. Ntab ser skillnader i arbetet med miljöfrågor i Nord och i Syd.
– Skillnaden är stor tror jag. I Afrika blir vårt fokus att förändra politiken. Skillnaden är nivån av fattigdom och läget för
mänskliga rättigheter. Vi måste arbeta mer med att visa på kopplingen till försörjning. För mig handlar det mycket om vetenskapliga bevis för vad miljöfrågor innebär.
internationella organisationer som
arbetar med frågor som fattigdomsbekämpning och mänskliga
rättigheter nu antar även ett klimatfokus. Observationerna från
alla dessa aktörer styrker forskningen om klimatförändringarna
som ju är en av de största kriserna vi varit med om.
— Vi kan se att många
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