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»Jag kommer aldrig att återvända.

Jag kommer aldrig att återvända för man återvänder aldrig.

Platsen dit man återvänder är alltid en annan.

Stationen man återvänder till är en annan.

Det är inte samma människor, inte ens samma ljus, 

inte ens samma fi losofi .«

Raderna ur Àlvaro de Campos (Pessoa) 

dikt är översatta av Henrik Nilsson
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Förord

För 25 år sedan jag kom till Botswana – och undrade var jag hamnat. I ett land där 
håret lockade sig av svett under vintern i Sverige och man frös som en hund när 
det hos oss var sommar. I ett hus som såg ut som en skokartong med second hand 
Sida-möbler och med en trädgård som mest liknade en jättelik sandlåda. Fem år 
senare lämnade jag ett land som jag lärt mig att älska och betraktade som ett hem. 
Där mina yngsta barn växte upp. Där jag själv upplevde både glädje och sorg. Ett 
land som gav mig gåvan att skilja på olika nyanser av halmgult och där molnen 
fl öt på den blå himlen som bomullstussar. 

Ett varmt land, till klimatet, men värmen fanns där även under vintern tack 
vare människorna. Och särskilt kvinnorna. För det var 
dem som jag mötte i arbetet med boken om kvinnor 
»Självständig och beroende« (1982), de små svartvita 
bilderna vid porträtten är hämtade därifrån. Det var 
också kvinnor jag mötte senare när jag arbetade för 
Sida med en kampanj för att hålla vatten rent hemma. 
Jag reste över hela landet och ordnade möten och 
workshops, samtalade med kvinnor och lärde mig 
förstå hur de levde. Kvinnorna som var så nära till 
skratt fast deras liv var tungt och osäkert. Lärarin-
norna i skolorna, där jag ibland övernattade, som 
gick upp tidigt på morgonen för att hämta vatten 
och tvätta sig, klä sig vackert och sen ta sig fram 
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över den sandiga skolgården i högklackat. Jag respekterade och beundrade dem 
och tyckte de hade mycket att lära mig. Jag gillade mig själv i deras sällskap, kände 
mig avspänd och glad. 

Sedan kom jag tillbaka till Botswana i början av 1990-talet och kände inte 
igen mig. Hus byggdes överallt. Den första trafi krondellen hade konstruerats, 
men noterades inte av alla bilförare på fredagsnatten och det hände att en bil stod 
mitt uppe på den lördag morgon. Eft ersom det var svårt att få tag på människor 
på telefon när jag bodde där gick jag runt på kontoren och sökte upp människor. 
När jag gjorde detsamma nu tittade de förvånat på mig och frågade varför jag inte 
ringde först? 

Den botswanska ekonomiska utvecklingen, baserad på diamanter och boskap,  
hade tagit fart – men ännu förstod man inte omfattningen av hiv/aidsepidemin 
och vad sjukdomen skulle komma att betyda för människors liv och länders 
utveckling.

Men värmen mellan människorna fanns kvar, särskilt när jag hälsade på »min« 
familj i Rasesa och min »syster« som jobbade på en bar i Gaborone.

Nu har det gått ytterligare drygt tio år.  Jag kommer tillbaka för att skildra 
20–25 års utveckling speglad genom kvinnornas ögon. För att söka upp dem jag 
intervjuade i den första boken men även för att tala med nya kvinnor. I stad och 
på land. Unga och gamla. Det är en dröm som gått i uppfyllelse.

Jag hoppas att den här boken ska ge er en aning om kvinnors liv i Botswana. 

Stockholm den 7 november 2006

Marianne Enge Swartz
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Kära dagbok...

Under resan förde jag dagbok och gjorde minnesanteckningar.

18/1 
Reste hemifrån i går halv elva, tog planet till London. Lång väntan på 

Heathrow men började läsa Unity Dow och blev mer fängslad än vad jag 

trodde jag skulle bli. Det handlar om traditioner ställda mot moderna tider 

och om en ung fl icka som tidigt ser orättvisorna i hur fl ickor behandlas i 

jämförelse med pojkar. Landade, fi ck ut bagaget och gick till Avis som först skrämdes genom att 

säga att de inte fått någon bokning. Bilen var en beige Golf. Kändes osäkert 

när jag körde ut ur garaget men så småningom infann sig lättnaden och 

den härliga känslan av att vara ute på äventyr. Gränsövergången gick 

också bra fast det tog tid. Vacker natur, för regnen har kommit – utom i 

Gaborone – och fantastiska molnbildningar som vanligt i Afrika. 
Att Gaborone är förändrat är en understatement. Jag känner mig som från 

månen. 

19/1
Körde in till stan och skaff ade pengar. Låter enkelt men först var jag på en 

bank och stod i kö, sen vågade jag mig på bankomaten och fi ck ut 500 

pula på andra försöket. Skaff ade kort till mobilen så den fungerar nu.
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Korgar i Botswana

Flätade korgar är i dag Botswanas bästa souvenir, årliga tävlingar om bästa korgen 

anordnas och priserna på korgar har stigit. Tidigare användes korgar för förvaring 

i hushållet men nu har korgfl ätning har blivit en viktig inkomstkälla för kvinnor på 

landsbygden. Det tar många år att bli en skicklig korgmakare och de skickligaste 

är ofta de gamla kvinnorna som behärskar de olika formerna och mönstren. Varje 

form och storlek på en korg har haft sitt speciella användningsområde.

 Kvinnorna fl ätar korgarna av lokala material.  Materialet hämtar de i naturen, 

och frukter från ett träd används för färgning. Korgarnas mönster har poetiska 

namn, inspirerade av djur och natur: Zebrans panna, springande strutsen, giraff ens 

revben, sköldpaddans knän, kycklingens fot, svalor i formation, kuduns panna eller 

»som natt och dag, liv och död«.
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Besök hos »min« familj 
i Rasesa
Rasesa är en så obetydlig by att den inte ens fi nns utmärkt på 
Botswanas vägkarta. Förr låg den på båda sidor om landets 
huvudled, vägen till Francistown, men sträckningen för den 
nya fyrfi liga motorvägen går väster om byn. Jag kom dit första 
gången 1980 för att lära mig 
språket och bodde då hos 
familjen Motau. 5/2 

Frågade min värdinna Lucy, som bott länge i landet, vad hon 
tyckte om folk och om Botswana som ett demokratiskt och 
fredligt land? Vem är det som har givit oss den bilden, undrade 
Lucy. Jo, vi som är här och tycker om värmen och gillar att folk 
är glada och skrattar och aldrig trängt under ytan. Botswana 
är ett land där hierarkierna tornar upp sig. Kvinnor blir 
slagna, våldtäkter, rån.  En aidsdoktor har varnat att om folk 
inte ändrar beteende kommer de att bli immuna. Kyrkorna 
gör ingenting för att tala med männen om hur de beter sig. 
Ledarna talar om detta men alla vet vad de själva gör. En 
otrolig dubbelmoral.  

Hur ska jag kunna få fram all den här dubbelheten i boken? 
Eller kommer intervjuerna att avslöja den? 

Kom till Rasesa. En liten pojke visade mig vägen och jag kände 
igen mig när jag såg det stora trädet vid tomtgränsen. Mma 
Ruth kom emot mig och var sig mycket lik.
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N
När jag far för att leta eft er »min« familj kommer jag från Mochudi på den nya 
permanentade vägen och hinner nästan åka igenom byn innan jag upptäcker 
att jag är framme. Men Tshipidi Bar ser likadan ut som när jag kom hit för 25 år 
sedan, några män sitter utanför – kanske känner någon familjen Motau? Jag köper 
en coke, småpratar lite, talar om mitt ärende och en av männen säger: 

–Jag känner familjen. Ruth Motau är min kusin, ja, i själva verket är hennes 
man också min kusin. Han är död men Ruth är på lands (åkermarkerna).

Rra Mosekiemang ger mig sitt telefonnummer och lovar hjälpa mig att ordna 
med ett möte med min »mamma« i Botswana.

Jag kom hit första gången 1980 som en del av kursen i setswana, som jag 
ambitiöst försökte lära mig. Min yngste son Kasper var 9 år och jag tänkte att en 
veckas byvistelse kunde vara ett äventyr för honom. Vi sov i en rund hydda, jag 
hjälpte till där jag kunde med kvinnornas sysslor, all mat lagades då på öppen eld 
i köksavdelningen på gårdsplanen. Kasper fi ck följa med den något äldre sonen 
i huset, Philip, i åsnekärra ut i bushen för att samla ved. När vi lämnade Rasesa 
bytte Kasper ut sin morakniv mot Philips slangbella.

Nu sitter jag igen vid Tshipidi Bar och väntar på Rra Mosekiemang som ska 
föra mig till familjen Motaus gård. Inser att jag inte har en chans att hitta själv så 
mycket som byn förändrats. Barfl ickan är ung, söt och slank, i vit tight tröja och 
blekta jeans. Hon sitter utanför och pratar med några kunder och svänger på höf-
terna när hon går in för att hämta dricka till en ny kund. Jag köper några coca cola 
för att ha med till mötet med familjen. När Rra Mosekiemang inte kommit eft er 
en kvart ringer jag och talar med hans fru som säger att jag kan be någon i baren 
visa vägen, de vet. En man pekar längs den permanentade vägen och säger att jag 
ska fråga igen i aff ären på höger hand. Därifrån får jag hjälp av en 9-årig pojke.
Han för mig till ett hus som jag inte alls känner igen. 

–Mormor bor där, säger han och det stora skuggande trädet vid ingången 
känns bekant. En kvinna går över gården. Vi går dit och jag känner genast igen 
både platsen och min »mamma«, Ruth Motau. 

–Mma Kasper, Mma Kasper, säger hon. Kvinnor i Botswana kallas oft a eft er sin 
äldste son men jag uppkallades förstås eft er den son som var med mig. Vi kramar 
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om varandra och sätter oss i skuggan av ett träd, jag på samma 
sorts plaststol, som är vanlig i trädgårdarna i Sverige. Den nu 
drygt 80-åriga Mma Ruth sitter på marken på en mjölsäck med 
benen utsträckta rakt framför sig. 

Mma Ruth

När jag mötte Ruth 1980 var hon 57 år, gift  och hade 11 barn. 
Hon hade gått fyra år i skola och var jordbrukare. Familjen 
hade boskap och hade det, så vitt jag kunde bedöma, rätt bra 
ställt. Mannen som hon gift e sig med hade bara en arm. Höger 
arm förstördes genom en olyckshändelse när en oxkärra välte 
och krossade armen. 

–När han gick till mina föräldrar för att fråga om han fi ck 
gift a sig med mig tänkte jag inte ens på att han var handikap-
pad. Det enda jag tänkte på var om han kunde försörja mig, i 
så fall ville jag gift a mig med honom. Hela mitt liv har jag levt 
med denna min man och jag har fött tretton barn. Bara två har 
jag förlorat. 

Mannen dog 1996.
Tolv av barnen födde hon hemma, men för den sista förlossningen gick hon till 

sjukhuset för hon hade hört att de kunde göra något där så att man inte fi ck fl era 
barn. Men när värkarna började var hon ensam hemma, mannen var vid cattlepost 
med boskapen och hon fi ck gå ensam till sjukhuset. 

–Och där sa de att om de skulle göra så att jag inte fi ck fl era barn måste det gö-
ras samtidigt som barnet föddes och mannen måste vara med och ge sitt tillstånd. 
Dagen eft er, när mannen kom, var det för sent. 

–Ändå blev mitt trettonde barn mitt sista.
Hon berättade hur man gör traditionellt för att lösa problem i äktenskapet. Då 

gick man till sina svärföräldrar och diskuterade problemet. De kallade dit sin son 
respektive dotter och tillsammans löste de problemet. Hon menade att svärför-
äldrarna var rättvisa och den som hade skulden till ett problem kunde bli straff ad. 
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Men så går det inte till idag. 
–Så här säger våra barn – om mannen jag gift er mig med ger mig problem är 

det ingen mening med att diskutera saken, det är lika bra att vi fl yttar isär. Förr, 
om mannen började gräla eller slåss, hoppade hustrun över staketet och sprang 
sin väg. När hon sen kom tillbaka var allt glömt och förlåtet. Men nu är det inte 
alls så. Om mannen säger »akta dig« svarar hustrun »akta dig« och det betyder att 
om mannen börjar slåss, så slår hustrun tillbaka…

–I vår kultur har mannen varit precis som Gud, liksom vi respekterar Gud 
bör vi respektera vår man. Men mannen respekterar också sin hustru. Han kallar 
henne Mma och hon kallar honom Rra. Därigenom kan man leva lyckligt med sin 
man och barn. Men om han säger »akta dig« och hon säger »akta dig« så innebär 
det att man fått två tjurar i huset. Hur kan man sätta två tjurar i samma inhägnad?

Så berättade Mma Ruth då, nu är mycket annorlunda och när det gäller förhål-
landet mellan män och kvinnor tyder mycket på att många hem har två tjurar! 
Skilsmässor ökar liksom våld inom familjen. Med sitt eget liv var Mma Ruth 
mycket nöjd, hon hade en god make som sörjde för familjen, barnen utbildade sig 
och hon hade barnbarn omkring sig eft ersom döttrarna inte var gift a och arbetade 
i staden. 

Hon har inte förändrats mycket på de senaste tjugo åren. Däremot 
är det bara det stora trädet jag känner igen från hennes gård. Hyddan 
där Kasper och jag bodde en gång är borta liksom den stora rondaveln 
med det utskjutande taket, där man kunde sitta i skuggan och prata eller 
vila middag. I stället fi nns ett stort fyrkantigt hus med riktigt kök och 
möbler i samma stil som jag sett på andra håll i byarna. Men hon bjuder 
inte in mig utan vi sätter oss under trädet, tittar noggrant på varandra 
och börjar ett samtal med händer och miner. Mina kunskaper i setswana 
inskränker sig till hälsningsorden. 

Mhaphefo

Rätt som det var kommer Mmaphefo, min »syster«, skjutsad av sin 
svärson, gift  med Melidah, nu sjuksköterska i Kanye men på foto i den 
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gamla boken tre år och naken så när som en liten bastkjol, makhabi. Det är varma 
möten. Mmaphefo blir så uppspelt att hon ringer upp Melidah på mobilen för 
att jag ska få prata med henne. Mamma får sjalen jag köpt och Mmaphefo ett 
halsband i »guld«, som hon sätter på sig till sin eleganta byxdress. Jag bjuder 
på coca-cola, chips, kakor och godis. Sedan droppar folk in, bl.a. Mmaphefos 
storasyster med man, som är biträdande chief (hövding) i byn. När jag frågar hur 
det är i byn och landet kommer en lång klagosång: 

–Vi har problem med ungdomen, med alkohol och tonårsgraviditeter. Vi 
behandlar våra barn på ett dåligt sätt men folk tycker att det är regeringen som 
skämmer bort barnen. Förr åt vi hälsosam mat men nu kan folk hitta vad de vill 
ha i aff ärerna och det är inte så bra alla gånger. Vi har fått nya sjukdomar, men det 
ingår väl i begreppet utveckling? Varje vecka har vi begravning i byn. Vi behöver 
bättre hemsjukvård för att ta hand om våra sjuka. Vi har kastat bort alla våra tradi-
tioner och nu är alla förvirrade i det här landet. Folk har problem i sina äktenskap, 
bråk med släktingar, våldsamheter och våldtäkter.

Men eft er att ha ångat av sig lite grann kommer han på några bra saker.
–Vi har fått bättre vägar, fl era skolor, man bygger mycket, vi har fått elektricitet 

och vatten men här i byn slåss vi för att få en riktig klinik.
En lång stilig man med skägg kommer och presenteras som Mmaphefos 

»boyfriend«. Han är polis, 55 år och har varit hennes »vän« (och pappa till hennes 
barn) sedan 1974. Han ser trevlig ut men det framgår senare att han är begiven på 
alkohol så Mmaphefo har fortfarande inte bestämt om hon vågar gift a sig med 
honom!

När jag träff ade Mmaphefo var hon »hemmadotter« och ensamstående mor. 
Hon berättade att hennes mamma blev mycket upprörd när det visade sig att 
hennes 17-åriga dotter, som nyss gått ut sista klassen i skolan, väntade barn. 
Mmaphefos föräldrar gick till barnafaderns föräldrar och frågade om han var 
villig att gift a sig. När han inte var det blev han istället skyldig att betala underhåll 
för barnet. De pengarna, som kom ganska oregelbundet, var de enda kontanter 
Mmaphefo hade att röra sig med. Hemma fi ck hon mat till sig själv och barnet och 
ibland en slant till kläder. I gengäld hade hon ansvar för det mesta arbetet på sina 
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föräldrars gård. Hon var igång från klockan sex på morgonen, när det ljusnar, till 
klockan åtta på kvällen, när det blir mörkt och hon hade avslutat kvällsdisken. Det 
var Mmaphefo som lagade maten också, över öppen eld i trebenta järngrytor. Ved 
till elden tog  fadern och yngste brodern hem från skogen på åsnekärra.

Mmaphefo drömde om ett jobb i stan, men det skulle innebära att hon fi ck 
lämna sin lilla fl icka hemma hos mormor och inte se henne under veckorna. Så 
småningom fi ck hon jobb i byns bottle store (öl- och spritbutik) och när jag var i 
Botswana 1991 arbetade hon i en bar i Gaborone.

Vi promenerar över till Mmaphefos hus, som ligger inom synhåll från 
mammans hus. En stor gård, ett rejält fyrkantigt hus och en välsopad gårdsplan, 
Mmaphefo visar mig runt med stolthet. I vardagsrummet fi nns allt som ska fi nnas 
i ett botswanskt hem på landet, rejäla stoppade möbler av sydafrikansk design och 
med välstrukna antimakasser. En bokhylla med någon glas- eller porslinspjäs, fo-
tografi er och kanske en traditionell korg. Och på hedersplats  en stor tv. Ett riktigt 
kök fi nns det också med gasspis, kylskåp och arbetsbänk i ryggvänlig höjd. Men 
ändå lagar Mmaphefo ibland mat över den öppna elden! Hon håller på och bygger 
till för att varje barn ska ha eget rum när de kommer hem och hälsar på. Melidah 
planerar att bygga ett eget hus på gården. Mmaphefos bror Philip, som var kompis 
med min son Kasper, arbetar vid posten och har också hus i Rasesa.

Det har gått bra för Mmaphefo! Hon är nu 46 år, 10–15 kg tyngre än när jag 
såg henne sist och rör sig långsammare och värdigare än när hon var ung. Hon 
arbetar som vaktmästare i arbetsministeriet i Gaborone. Egentligen skulle hon 
vilja ha ett jobb som chauff ör, för de får bättre betalt. 

–Men jag har varit för lat för att ta körlektioner. 
Av hennes fem barn är en dotter lärare, den andra sjuksköterska och en har 

gått ut högstadiet och söker jobb. En pojke väntar på resultat från högstadiet 
och den yngste (född 1992) går fortfarande i skolan. Det var just det hon sade i 
intervjun i den gamla boken – att ett av hennes mål i livet var att barnen skulle ha 
utbildning! Hennes enda bekymmer verkar vara den ständige boyfrienden, pappa 
till hennes barn, som hon inte kan bestämma sig för om hon ska gift a sig med 
eller ej Vi sitter alla tre under ett skuggande träd före middagen och jag förstår att 
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de grälar om något. När Mmaphefo går för att laga mat ber han mig om en slant 
till öl för han är sugen men har inga pengar. Jag ger honom en slant för att få vara 
ensam med Mmaphefo och han ilar iväg till ölbutiken. 

–Visst är det väl förnedrande att en vuxen man ska tigga pengar till öl, säger 
hon när jag berättar.  

–Han är ok när han är nykter, men problemet är att han gärna dricker. Kom-
mer hem full och har tappat mobilen. Kanske får jag mer huvudvärk om jag gift er 
mig med honom.

Vi sitter tillsammans i skymningen och äter majsgröt och kött, själv äter hon 
med fi ngrarna men åt mig dukar hon med sked. Dessförinnan springer hon ner 
till sin mamma med en tallrik. Sen tar vi en tur med bilen till Rasesa Lodge, ett 
litet trevligt hotell, som man aldrig kunde tänka sig för tjugo är sedan att någon 
skulle starta i en liten håla som Rasesa. Nu med den nya vägen har byn nästan bli-
vit en förstad till Gaborone och många som bor i byn pendlar, liksom Mmaphefo,  
till huvudstaden för arbete.
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Om jag måste slåss så 
gör jag det fullt rustad 
Onalenna Selolwane, akademiker och jämställdhetsaktivist

När jag träffade Onalenna förra gången arbetade hon med kvin-
nofrågor på institutet för vuxenundervisning. Nu är hon chef för 
institutionen för sociologi. Vi träffas i hennes rum på universitetet 
men jag hälsar också på i hennes 
hus några mil från Gaborone i ett 
område med stora villor. Hennes 
är det enda i grannskapet som 
inte är omgärdat av en hög 
mur och elektrisk grind. 

1/2 
Tidig start i dag för att intervjua Onalenna kl 8 i universitet. Väl-
diga bilköer på infartsvägarna. Hittade till slut hennes kontor 
och kom i tid. Hon var sig inte lik, men pratade gärna och 
mycket. Hon har hus i Phakalane (där jag bor), kanske bjuder 
jag mig dit på drinks till helgen. 

2/2 
Ringde Onalenna och blev hembjuden till hennes halvfärdiga 
hus. Satt i vardagsrummet i enorma brokadklädda soff or och 
fåtöljer. Vi talade om ditt och datt, om resor och konsten att 
packa rätt kläder. Hon hade farit från Paris till Tromsö och 
trodde det var en kort fl ygtur för hon hade bara sett Europa 
från projektionen med Afrika i centrum. Det var i augusti och 
hon  packade ner enbart  afrikanska klänningar och sandaler. 
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O
Onalenna har arbetat med kvinnofrågor hela sitt liv. När jag träff ade henne på 
80-talet var hon en slank och skarp 25-åring som nyligen givit sig själv en son »i 
present«. Nu har hon gått igenom fl era sjukdomsperioder, har lagt på sig åtskil-
liga kilo och beskriver sig själv som »en trött aktivist«. Eft er universitetsstudier 
arbetade hon som lärare i tre år innan hon kom till institutet för vuxenundervis-
ning. Hon fi ck sin PhD från universitetet i Sussex år 1992, började undervisa på 
Botswana universitet och är nu chef för institutionen för sociologi – den första 
kvinnliga inom den fakulteten.

–Jag växte upp i en stor familj, vi var åtta syskon och jag var i mitten, den 
femte. När min äldre syster började arbeta hjälpte hon mig ekonomiskt så att jag 
kunde studera. Jag har en bror som är lite äldre än jag men han hade inte lika bra 
studieresultat. Därför valde min syster att bidra till min utbildning. Hon hade 
statsanställning men hjälpte mamma ekonomiskt när hon slutat skolan och det var 
inte förrän jag var klar med universitetet som hon också fi ck möjlighet att studera 
där. Mina tre andra syskon fi ck aldrig möjlighet att studera vidare. När jag började 
tjäna pengar hjälpte jag min syster ekonomiskt med de övriga syskonen samt med 
hennes barn.

 
Som kvinna har man inte några privilegier. 

–Jag upplevde tidigt hur jobbigt livet är för kvinnor. Man ser mannen som famil-
jeförsörjare även om det är en kvinna som försörjer familjen. Min mamma såg 
alltid till att hennes söners kläder var tvättade och strukna, de skulle tas om hand. 
Men hon tänkte aldrig på att vi, min syster och jag, som i praktiken satte maten på 
bordet, kanske också hade behövt den hjälpen.

Onalenna tänkte sig aldrig en framtid där hon skulle intressera sig särskilt för 
kvinnofrågor. Själv hade hon aldrig känt sig diskriminerad utan snarare privilegie-
rad för att hon fi ck en utbildning, som bara några enstaka kan skaff a sig. 

–När jag gick i skolan var jag inte den intelligentaste i landet men jag hade 
fördelar som en unge som växer upp i de avlägsna delarna av landet inte har 
genom att min familj bodde i en stad. 

När hon studerade vid universitetet kände hon heller aldrig att hon hade 
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sämre chanser för att hon var kvinna. Men när hon var lärare brukade hon och 
kollegerna diskutera hur det kom sig att de manliga kollegerna, som tog examen 
samtidigt som kvinnorna, avancerade snabbare än de.

–Vi visste förstås inte vilka kriterier som användes när just männen befor-
drades till ansvarsfulla poster. Vi kunde bara se tendensen – män avancerade 
snabbare än kvinnor. Vi accepterade det som ett faktum.

Men det gör hon inte längre. Hon är nu den första kvinnliga institutionschefen 
inom fakulteten.

–Jag vet mycket mer nu om hur situationen är för kvinnor i olika delar av 
Botswana. Jag har särskilt intresserat mig för fattigdom som företeelse och forskat 
i vad den har för orsaker och hur de fattiga kvinnorna, för de är fl er än männen, 
förklarar varför de är fattiga. Ett kriterium är kontantinkomsten, många hushåll 
har inga inkomster i kontanter alls och det är inte svårt att föreställa sig att det är 
mycket svårt att leva då. 

–Det var också intressant att se att kvinnor hade olika attityder till fattigdom 
beroende på hur gamla de var. De gamla kvinnorna menade att de var fattiga 
för att de var gamla och inte orkade skaff a mat och andra förnödenheter. Min 
generations kvinnor, de medelålders, menade att de var fattiga för att ingen tog 
hand om dem. De såg inte fattigdomen som något de kunde påverka utan menade 
att släktingar eller staten inte gjorde tillräckligt för att hjälpa dem. Jag tycker det 
är intressant att vi har en grupp kvinnor som anser att de är fattiga för att de är 
gamla medan en annan grupp tycker att det är någon annans fel att de är fattiga. 

–Jag har också tittat på kvinnornas ställning i förhållande till landets lagar. Vi 
har ju två lagsystem, egentligen ännu fl er, eft ersom det fi nns fl era traditionella 
system, som kan vara i konfl ikt både med varandra och de skrivna lagarna. Jag 
har forskat i hur de olika lagsystemen ser på kvinnors ställning och även hur de 
relaterar till internationella normer och konventioner, som Botswana har ratifi ce-
rat. Det kan t.ex. vara så att en kvinna är gift  enligt sin grupps normer men inte 
räknas som gift  enligt de andra lagsystemen. Det fi nns naturligtvis en hierarki i 
lagsystemen där de setswanska lagarna är högre i hierarkin än de traditionella. Det 
fi nns också konfl ikter mellan traditionell lag och den skrivna lagen. 
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Jag tror att studierna om kvinnor satte mig på spåren. Egentligen handlar allt 
jag gjort om hur vi bygger nationen och hur det civila samhället fungerar i relation 
till staten. Därför har jag intresserat mig för frågor om jämlikhet och etnicitet. Jag 
har också forskat i privat företagande och vilken roll företagande spelar i föränd-
ringsarbetet.

En trött aktivist

–Man kan väl säga att jag varit aktivist lika väl som akademiker. Jag har intresserat 
mig för hur olika lobbygrupper kan påverka den demokratiska utvecklingen i 
landet. Särskilt engagerad har jag vari i en kvinnogrupp som lobbat för refor-
mering av lagarna. Men som akademiker måste man också stiga tillbaka och 
refl ektera och jag är inte längre involverad i själva rörelsen. Om vi har lyckats?  
När man jobbat så hårt och satt som mål att vi skulle ha 15 kvinnor i regeringen 
så är det knappast tillräckligt med tre. Vi hoppades ta ett stort steg men i själva 
verket blev det ytterst litet. Och jag har inte längre samma energi att kämpa, vilket 
också är deprimerande. Jag hade trott att vi skulle nå längre på den här tiden. 
Men egentligen handlar det om en förändring av hela samhället och man kan inte 
springa fortare än samhället hinner med. Kanske är en del av mognadsprocessen 
att inse att man kan leda till en punkt men sedan får andra, mer energiska, ta över. 
Som fortfarande har övertygelsen att de kan fl ytta berg.

–Jag var oerhört trött för ett par år sedan, hade tagit på mig mycket. Jag var 
lärare, forskare, kvinnoaktivist och mamma. Det blev för mycket och jag fi ck 
allvarliga problem med min hälsa. Min läkare varnade mig att om jag inte slog av 
på takten kunde jag falla död ner när som helst. Jag var både fysiskt och psykiskt 
utmattad och det var förstås för att jag inte tagit ut några ledigheter. Typiskt för 
afrikanska kvinnor i min position hade jag inte tagit ut någon semester på länge. 
Eller jag gjorde det och for ändå till universitetet och arbetade. Det blev aldrig 
några vilodagar. Jag blev till slut så dålig att jag tvingades ta ledigt. När jag kom 
tillbaka försökte jag ta det lugnare. Men då låg mycket arbete och väntade på mig 
och för att kunna forska slutade jag undervisa och engagerade mig inte heller på 
starkt i kvinnorörelsen. Samt slutade ta på mig konsultuppdrag från regeringen. 
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Jag kunde komma till jobbet, göra mitt och sen fara hem och laga mat och ha det 
bra. 

–Sen for jag till Schweiz på ett år och det var en lättnad för jag slapp alla 
förpliktelser här hemma, begravningar och bröllop. Folk här tror att har man 
kommit någonstans i livet så är man också klok nog att lösa alla andras problem. 
De lägger problem på en som man inte orkar med. Året i  Schweiz var bra för jag 
behövde inte oroa mig för andra familjemedlemmar. Jag arbetade mina timmar 
men hade också tid att promenera, gå på gym och läsa franska. Jag har gått upp i 
vikt på grund av problemet med sköldkörteln men det första folk säger när de ser 
mig nu är inte att jag blivit tjock utan att jag ser levande och energisk ut igen. Jag 
var helt enkelt en vandrande zombie förut, gammal och trött.

Sonen

Onalenna hade en son på ett år förra gången vi träff ades, nu ska han fylla 25 och 
hon själv 50 år. Hon hade redan då bestämt sig för att inte gift a sig med pojkens 
pappa och tycker att det räcker med ett barn. 

–Han är en lyx (indulgence) i mitt liv och jag tyckte att jag förtjänade ett barn. 
Men man kan bara vara så lyxig en gång. Barn behöver en far även om de kan 
klara sig bra utan en del fäder. Det har gått bra för min son, vi är goda vänner 
och han tycker att jag klarat mig ganska bra som mamma. Inte många av mina 
vänner har samma relation som jag har till min son. Det är klart att vi skriker åt 
varandra ibland, men vi kan alltid prata och bli vänner. Han tycker att han har lärt 
sig mycket av mig men jag tycker också att jag lärt mig mycket av honom. Min son 
har faktiskt givit mig toppbetyg!

–Min son har gått i privatskolor och det kostar pengar men det tycker jag han 
förtjänar för han är ovanligt begåvad. Jag ville att skolan skulle ha pedagogiska och 
moraliska principer som inte var beroende av föräldrarnas inkomster. De privata 
skolorna här i landet inplanterar idén av att man är bättre än andra bara för att 
man har pengar. Därför valde jag en skola i Sydafrika för honom och vi var båda 
nöjda. De betonade saker som jag tyckte var viktigt. Min pojke är förstås privile-
gierad men jag tycker ändå att jag gjort ett bra jobb när en av mina kolleger sa att 
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min son var en grabb med båda fötterna på jorden, begåvad men ödmjuk.  Eft er 
sin första universitetsexamen tog han ledigt ett år för att arbeta i England. Han 
hade en ganska speciell idé för han hade märkt att folk med utbildning får privi-
legier och stiger i graderna så snabbt att de inte kan förstå hur det är »på golvet«. 
Så han tog jobb i England som en vanlig arbetare. Nu är han färdig ingenjör och 
arbetar i gruvan i Jwaneng.

–Jag har alltid varit försiktig med att skaff a materiella ting och medan han gick 
i skolan hade jag t.ex. inte ha råd med bil och fortfarande har jag ingen. Min bror 
hämtar mig på morgonen och kör mig tillbaka på kvällen. Sekreterarna säger att 
det är första gången de sett en föreläsare som inte kommer i bil. Men jag köpte 
en bil till min son för att tacka honom för att han varit så framgångsrik med sina 
studier. Och för att han är en så fi n person.

Huset

–Som tack till mig själv köpte jag ett hus när han slutat skolan. Jag hade sparat av 
min lön och nu kunde jag använda pengarna till att köpa en tomt. Sen fi ck jag ett 
lån men tyvärr hann huset bara bli halvfärdigt innan byggmästaren försvann med 
pengarna. Så nu betalar jag en dryg ränta på ett lån som jag inte fått något för. Jag 
var väl naiv.  Huset ser elegant ut på ritningen men är fortfarande inte färdigt och jag 
blev tvungen att fl ytta in för vi hade ständiga inbrott. Jag tror jag betalat åtminstone 
två gånger för nästan allt i huset. De stal toaletter och fönster och hela taket, faktiskt. 
Huset är en ekonomisk katastrof, men jag kan bo där nu. Men det viktigaste är i alla 
fall att jag är frisk, min son är självständig och jag har gjort det bästa möjliga av mitt 
liv. Huset var egentligen bara tänkt som grädden på moset. Min gamla mamma bor 
med mig nu. Jag tar också hand om ett av mina yngre systrars barn.

Självständighet och äktenskap

–Jag gift e mig aldrig, det var snudd på ett par gånger, men har man som jag blivit 
uppfostrad till självständighet kan äktenskapet vara svårt. Det är som om äkten-
skapet innebär att du slutar ha en fungerande hjärna och att mannen tänker bättre 
än du. Det var så min sons far tyckte det skulle vara och det gjorde att jag inte 
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kunde föreställa mig att bilda familj tillsammans med honom. Han väntade sig att 
jag skulle veta min plats. Men jag var ung och visste inte var min plats var. Vad jag 
visste var att jag kom från en familj med åtta barn och att familjen investerat i min 
utbildning för att jag skulle komma någonstans som hela familjen skulle ha nytta 
av. Kvinna eller ej så var jag en del av den familjen och det förväntades mycket 
av mig. Men av min sons far fi ck jag veta att jag tänkte fel och att det i grunden 
var fel på hur jag blivit uppfostrad. Därför var jag fel sorts fru för den mannen. 
Han förväntningar var att en fru ska förstå och vara beredd på att förändras och 
anpassa sig och veta vem som är chef i familjen. Han hade lärt av sin far att det 
viktigaste i äktenskapet är att sätta ner klackarna och visa vem det är som bestäm-
mer. Det var väl där min far gjorde fel och inte fi ck oss att förstå att det är mannen 
som bestämmer. Men jag är den jag är för att jag kommer från den familjen, jag 
kan varken ändra kön eller färg.

–Den andra gången var i England och visar hur man kan bli känslomässigt 
pressad till att tro att man måste gift a sig. Det var en man från Tanzania som 
ville gift a sig med mig. Jag var inte kär i honom och sa det till honom. Men han 
tyckte ändå att vi kunde gift a oss och jag gick med på saken. När jag ser tillbaka på 
situationen undrar jag hur galen man kan bli. En annan sak med min uppfostran 
är att jag ser på andra män som bröder och vänner. Jag har haft  många manliga 
vänner utan att det någonsin varit någon romans på gång. Min fästman gillade 
inte detta, han ansåg att det var omöjligt för män och kvinnor att träff as och vara 
platoniska. Detta blev en källa till konfl ikt som jag inte tog på allvar från början 
för jag trodde den hade sin grund i att han hade dåliga erfarenheter av kvinnor. 
Trodde han skulle vänja sig. Men eft er ett år insåg jag att detta är en man som 
aldrig ändrar sig. Han anklagade mig att ha aff ärer med än den ena, än den andre 
mannen, killar som jag hade dansat med på ett party. Det gjorde min fästman 
rasande fast han visade inget direkt utan reagerade nästa dag och frågade varför 
jag hade en aff är med den eller den killen. 

–Eft er tolv månader på det sättet var jag i hans ögon en riktig hora. Det som 
avgjorde saken var mina foton av gamla killkompisar, män jag aldrig hade haft  
någon aff är med, på min anslagstavla. Han sa att jag visade mina gamla relationer 
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utan att ens skämmas för det och gjorde slut. Då först var det något som klickade 
för mig. Jag hade bara tagit emot i tolv månader när han sa att han förstod att jag 
var så lösaktig för att jag kommer från Botswana, där det fi nns fl er kvinnor än 
män, och nu kom jag till universitetet i England, där det bland studenterna från 
Afrika fanns många fl er män än kvinnor. »Det är precis som du promenerat in 
i Aladdins grotta«, sa han. Jag stängde dörren eft er honom och fattade inte hur 
jag hamnade i den här situationen. När han kom tillbaka och ville göra allt bra 
igen sa jag att jag tänkte verkligen inte ge mig själv en livstidsdom i fångenskap. 
Hur skulle mitt liv ha sett ut med honom? Jag far till konferenser och där är mest 
män. Han hade väl inbillat sig att jag sovit med alla på konferensen. Så jag sa åt 
honom att säga åt sina föräldrar att vi gjorde slut för att jag är en hora »för det 
har du gjort mig till, genom att du anklagat mig för att ha sovit med 365 män sen 
vi möttes«. Men det känns oroande att om han inte blivit så arg och gått den där 
natten hade jag kanske känt mig tvungen att leva upp till löft et jag hade givit och 
gift a mig med honom.

–Sen hade jag ett förhållande med en judisk-amerikansk man, en kollega. Det 
första jag gjorde klart för honom var att aldrig nämna ordet äktenskap om han 
ville vara tillsammans med mig. Men av alla jag känt är han den jag kunde ha gift  
mig med. Vi hade så mycket gemensamt, både intellektuellt och känslomässigt, 
han var både min bästa vän och kollega. Men de två tidigare förhållandena gjorde 
att jag överhuvudtaget undrade om jag var gift astypen. Två gånger bad han mig 
att gift a sig med honom, jag sa inte nej men inte heller att det var en bra idé. Och 
jag hade ju givit honom ett ultimatum från början. Han tog mitt icke-svar som 
mitt sätt att säga att jag inte var intresserad. Ibland känner jag fortfarande att jag 
hade behövt den mannen för resten av livet men han for tillbaka till USA och jag 
stannade kvar i Botswana. Jag funderade allvarligt på om jag skulle ta initiativ 
till att fråga honom men det blev aldrig någon möjlighet. Och nu har vi tappat 
kontakten. Så tillbaka till mitt förståndiga jag trots att jag aldrig tidigare mött 
någon som erbjudit så mycket vänskap, kärlek och intellektuell stimulans. Jag 
har det bra som singel men har frågat mig själv många gånger om jag gjorde rätt. 
Men man kan bara tala om äktenskap i relation till en individ. För jag vet hur det 
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är med personer som är katastrofer i ens liv. Men också vad det innebär att lära 
känna någon som kan vara en livspartner. 

–Min son tycker att jag behöver en partner i livet. Men jag vill inte ha någon som 
bestämmer, som tycker jag är dåligt uppfostrad, som tycker jag är som en man för 
att jag kan tänka. För det var just vad min sons far sa till mig: »Varför anstränger du 
dig så hårt att vara en man?« 

Nuläget

–Historiskt sett har Botswana varit speciellt eft ersom fl er fl ickor än pojkar gått 
i skolan. Men ändå är det fortfarande så att, under samma förhållanden, är det 
mycket mer troligt att männen får toppjobb än kvinnorna. Så är det t.ex. bland 
dem som examinerades samtidigt med mig på universitetet. Vilka har de höga po-
sitionerna? Några få kvinnor har blivit utnämnda till professorer. Min generation 
kom med en kritisk massa av kvinnor med hög utbildning och eft er kvinnokonfe-
rensen i Beijing höjdes glastaket, som de arbetat under de senaste 20 åren – men 
det blev inte krossat. Det fi nns en generation kvinnor som studerade vid universi-
teten samtidigt med mig, som nu konkurrerar med de äldre kvinnorna. De unga 
männen, som examinerades 20 är senare, konkurrerar också om posterna. 

–Jag tror att de fl esta nu anser att kvinnor kan ta på sig ansvarsfulla poster. 
Men när jag blev chef var det många som tyckte att min manlige kollega skulle ha 
företräde trots att han hade sämre meriter och varit kortare tid på institutionen. 
Bara för att han var man. Det var inte viktigt för mig att bli chef men jag blev ra-
sande när jag insåg att han tyckte att jag skulle avstå från tjänsten och stå tillbaka 
för honom. Varför? Det var många som ville ha mig som chef och kampen blev 
hård. Jag blev rasande när jag hörde rykten om att de manliga kollegerna tyckte 
att jag inte var lämplig för att jag hade relationer med de vita manliga kollegerna. 
Men hela ledningen, där alla då var vita, samt kvinnorna på avdelningen röstade 
för mig. Så det blev både en ras- och könsdebatt. Till slut konfronterade jag 
ryktesspridarna. Jag hatar det här sättet att sprida dynga, men om jag måste slåss 
så gör jag det fullt rustad. 
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Kvinnorna är på väg framåt 
– men för långsamt för min 
smak!
Dr Chiepe, den första kvinnan på många poster i Botswana,

diplomat, parlamentariker och minister

Dr Chiepe kommer ut i trädgården 
när jag kör in genom grinden till 
hennes stora hus i en av de äldre 
delarna i Gaborone. Hon 
beklagar att trädgården inte är 
så vacker som den brukar vara. 
De stora regnen låter vänta på 
sig, stadens vattenreservoar är 
bara fylld till en fjärdedel och 
vattenrestriktioner har införts. 
Det är förbjudet att vattna 
så gräsmattan gulnar och 
blommorna i rabatterna 
slokar i den drygt 30-gradiga 
värmen. 

26/1
En intensiv dag med tre intervjuer. Träff ade den charmerande 
Dr Chiepe, 82 år, i sitt vackra hem och med målade naglar. Hon 
var minister för vattenutveckling när jag bodde i Botswana.Träff ade Sandy, som berättade att det alltid har funnits en 

tradition av konsultation i Botswana. Nu är det en ny stil och 
man beslutar utan att fråga. Man planerar att bygga ett nytt 
universitet fast det inte fi nns pengar. Samtidigt går studenter 
arbetslösa. För praktisk utbildning fi nns bara Technical College 
och Brigaderna, men det fi nns ingen status i hantverksyrken 
och rörmokare och elektriker kommer från Zimbabwe och gör 
jobben.
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D
Dr Gaosetwe Chiepe är slank och rak i ryggen och sig lik från bilderna i tidningen 
när hon var vattenminister på 80-talet. Ingen kan ana att hon faktiskt föddes på 
1920-talet och hade posten som utbildningsminister till 1999 när hon avgick vid 77 
års ålder. 

Jag bjuds på te i det vackra vardagsrummet och beundrar mattan från Oodi 
Weavers som dr Chiepe fi ck i present när hon pensionerades. Hon pekar på 
felstavningen i texten och skrattar, kanske med en aning ironi i tonen. Hon som 
var etta i hela landet när hon gick ut primärskolan, som var Botswanas första 
kvinnliga diplomat och minister i regeringen fi ck en felstavad hedersgåva när 
hon slutade sin tjänst! Jag frågar henne hur hon, kvinna i ett av världens då minst 
utvecklade länder, kunde göra en sådan karriär? Hon drar på svaret:

–Jag vet inte. Kanske allt går tillbaka till min mamma, som var mycket ange-
lägen om min uppfostran. Min pappa dog när jag var liten och min mamma fi ck 
ta hela ansvaret. Jag började skolan men det låg i kulturen att jag, som kom från 
enkla förhållanden, borde sluta skolan när jag kunde läsa och skriva. Men mamma 
sydde kläder och sålde för att få in pengar och köpte begagnade skolböcker åt mig 
och jag fi ck fortsätta och gick ut primärskolan som nummer ett i hela landet. Sen 
fi ck jag stipendier och kunde till slut studera på universitetet. Jag arbetade mycket 
hårt och på olika nivåer inom utbildningssektorn tills jag blev tillfrågad om jag 
ville ta en post som diplomat. Jag bodde fem år i London och hade därifrån ansvar 
även för de nordiska länderna. Ja, jag fi ck arbeta hårt för jag kände av en sorts 
diskriminering, även om den inte alls var avsiktlig, man kunde också kalla det 
»beskydd«. Jag gjorde samma saker som männen och de accepterade mig även om 
jag var den enda kvinnan i ett möte eller satt ordförande – vi var bara kolleger. 

–Så småningom blev jag invald i parlamentet och minister på grund av min 
utbildning och mina erfarenheter som lärare. Jag har suttit i regeringen först som 
industriminister och sedan som minister för våra naturtillgångar: mineraler, vat-
ten och energi. Min sista ministerpost var för utbildning och så var cirkeln sluten. 

–Varför det har gått så bra? Jag har haft  en utmärkt hälsa. Men man kan väl 
säga att priset jag betalade var att jag inte gift e mig och inte har några barn. När 
jag började arbeta var det lag att en kvinna slutade med sitt jobb när hon gift e sig. 
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Ingen ifrågasatte det. Eft er självständigheten förändrades det. Men jag hade arbe-
tat så hårt för att nå mina mål och var inte villig att ge upp dem. Och jag tyckte att 
jag inte kunde be någon vänta på mig. Så jag la all min energi på mitt arbete och 
har inte ångrat det.

Botswana har en gräns mot Sydafrika och under apartheid bosatte sig många 
sydafrikanska fl yktingar i Botswana, både svarta och vita. När jag bodde i landet 
framhöll många botswaner att de var »färgblinda« och själv kände jag mig aldrig 
särbehandlad eller »särskild« för att jag var vit. Men dr Chiepe påpekar att det 
visst fanns en viss diskriminering i Botswana, att vita hade högre löner än svarta 
och män mer än kvinnor. Men nu får alla lika mycket betalt för samma jobb 
och dr Chiepe blir mycket förvånad när jag berättar att kvinnolönerna i Sverige 
fortfarande ligger under männens lönenivå. 

–Varför ändrar ni inte på det?, undrar dr Chiepe och tycker att kvinnornas 
attityd måste förändras. I Botswana är det samma betalning för samma arbete, 
utan hänsyn till kön. 

Under kolonialtiden inrättades europeiska skolor för att utlänningar skulle 
komma och arbeta i landet och där fanns det diskriminering eft ersom botswanska 
barn fi ck inte gå i de skolorna. Idag har Botswana ett utbyggt skolsystem med 
kostnadsfri primärskola  men det fi nns också »engelska« skolor, som många anser 
är av bättre kvalitet, men där man måste betala terminsavgift .

–De som kan betala sätter sina barn där, säger dr Chiepe. Kvinnor i Botswana 
arbetar mycket hårt, har alltid arbetat hårt. Men det fi nns en förändring i attityder: 
Förr lämnade man besluten till männen medan kvinnorna tog hand om hushållet 
samtidigt som de klagade över att de inte gjorde karriär. Men när de själva satt i 
kommittéer så valde de ändå män att representera dem! Men det har ändrat sig. 
Kvinnorna kommer fram nu och tar plats. 

Jag har hört att kvinnorna på såna positioner konkurrerar med varandra, är det sant? 
–Ja, det är mycket olyckligt, men man kan inte förneka det. Våra val styrs ju av 

partilinjerna och kvinnor från parti A kan inte rösta på kvinnor från parti B utan 
röstar på sitt parti även om det företräds av män. Men kvinnorna är på väg framåt, 
fast det går långsamt. För långsamt för min smak. 



30 | KVINNORNAS BOTSWANA

Attityderna har förändrats

Jag ber dr Chiepe fundera över de viktigaste förändringarna under de senaste 
20–25 åren?  Det första hon nämner är en förändring av attityder, särskilt hos 
kvinnorna: 

–De verkar länge ha undervärderat sitt eget värde. De kände sig säkrare om en 
man gjorde en sak. Kvinnorna såg ner på sig själva. Jag kommer ihåg en kvinna 
– en lärare – hon är pensionerad nu, en mycket framstående lärare. Jag rekom-
menderade byn att hon skulle bli rektor för skolan. Det var svårt att övertala byn 
att hon skulle vara den rätta för posten men det var ännu svårare att övertala 
henne att hon faktiskt kunde sköta skolan och acceptera jobbet. Hon blev en 
alldeles utmärkt skolledare. Men just de attityderna håller på att förändras. 

Blir inte männen rädda då, undrar jag. 
–En del män blir rädda, andra accepterar. Men man kan inte bromsa föränd-

ringarna. Jag har hört att en del män är mycket öppna och accepterande – så länge 
det inte handlar om deras egen fru!

Jag har sett att kvinnor tar mycket ansvar men också att många talar nedsät-
tande om män, kallar dem värdelösa, ansvarslösa... 

Dr Chiepe kommenterar: 
–En del kvinnor tror inte att män kan klara saker hemma, särskilt inte att ta hand 

om barnen. Men i en familj borde både man och kvinna ta ansvar för att barnen ska 
ha ett bra klimat att växa upp i. Många kvinnor låter männen slippa undan sin del 
av arbetet »för husfridens skull«, men där måste de göra upp redan från början. Och 
om kvinnorna har attityden att män är värdelösa kan man fråga sig varför de gift er 
sig överhuvudtaget. Jag tror att det fi nns många ansvarsfulla män i dag men ingen 
pratar om dem. Istället är det mycket prat om de ansvarslösa männen.

–Ett område där mycket har skett sedan 80-talet är vägar och kommunikatio-
ner. Då fanns det bara en permanentad väg i hela landet, nu har vägnätet byggts 
ut och det fi nns permanentade vägar till alla de större byarna. Folk kan lättare ta 
sig till sjukhus och vårdcentraler än tidigare. Skolor har byggts och man planerar 
ett andra universitet. På den tiden kunde man knappast komma fram på telefon 
inom landet, nu verkar alla ha mobiltelefoner. Men det fi nns fortfarande problem. 
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Regeringen har gjort mycket för att hjälpa dem som behöver hjälp – men det fi nns 
fortfarande mycket fattigdom. Tendensen har varit att regeringen ska ordna med 
det ena och det andra men det dödar självtilliten. Man kan inte komma ifrån 
fattigdom genom att sitta och klaga, kritisera och tigga. Där måste något göras! 
Lönerna är bra nu för tiden, ändå kan folk inte klara sig. De är skuldsatta över 
öronen, det gör detsamma hur mycket de tjänar. På första jobbet vill de ha lika 
mycket betalt som en som har jobbat i tio år. Det är mycket konkurrens.

–Det blir mycket stress. Jag tror att om det fi nns mycket stress i ett samhälle 
så är människorna inte lyckliga. De är inte tillfreds med vad de har utan måste 
alltid planera för hur de ska få det ännu bättre. Vi har fått ett nytt uttryck för detta, 
»passion killing«, där unga pojkar dödar sina fl ickvän-
ner. Varför? Vad är det uttryck för? Orsaken kan vara 
att pojkarna har låg självkänsla men också att fl ickorna 
begär så mycket av sina pojkvänner. Pojken tycker att 
han investerar så mycket i sin fl icka, ger presenter och 
sånt, och kan därför inte acceptera när hon gör slut.

–Hur jag ser på framtiden? Så mycket har hänt 
under min livstid. I många år var jag den enda kvin-
nan i parlamentet. Nu fi nns det många kvinnor på 
höga poster både i regeringen och administrationen 
och t.o.m. i den lokala administrationen i byarna. När 
jag tog plats i regeringen brukade de tala om minis-
tern och hans fru. Jag framhöll att man måste vara 
könsneutral och nu säger man istället ministrarna och 
deras makar!
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Vi talar om ett folk som 
tänker i hierarkier
Alice Mogwe, jurist som arbetar för mänskliga rättigheter

Alice tar emot mig på sitt kontor Ditshwanelo, en organisation 
för mänskliga rättigheter i Botswana. Hon kommer från 
en »fi n« familj, pappa var minister, hon har studerat i 
Sydafrika och England. Mannen 
är från Holland och familjen 
har två barn.

  

  

25/1 
Ringde Ditshwanelo och talade med Alice Mogwe, som 
arbetar med Human Rights. Bestämde träff  med henne nästa 
onsdag. Hon verkade lättpratad och gillar inte utvecklingen i 
Botswana: »materialism and consumerism«.

2/3 
Träff ade Alice, behövde bara kasta in någon enstaka fråga 
sedan jag förklarat vad jag ville. Jag tror det här är ett bra 
sätt att arbeta på. Fritt. Alla får tala om det som de är mest 
intresserade av. Hoppas att detta sammanlagt ska ge en bild 
med många facetter.
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J
–Jag föddes i Molepolole, vi var fem i familjen – mina två syskon, mamma, pappa 
och jag. Mamma är från Lesotho, men hon föddes i Sydafrika. Mamma och pappa 
träff ades i Sydafrika för mycket länge sedan på lärarhögskolan. Strax eft er det att 
jag föddes fl yttade vi till England så jag lärde mig prata där och började i skolan. 
Kom tillbaka till Botswana när jag var fem år och gick i privata skolor här.

–Sen började jag studera juridik och valde universitetet i Cape Town. Där fi ck 
jag uppleva även den sociopolitiska sidan av apartheidsystemet. Eft ersom jag kom 
från en omgivning där raser blandades och ras inte betydde något var det som att 
hamna i ett kallt bad. Jag hade besökt mina släktingar i Sydafrika tidigare men de 
skyddade mig då. På universitetet var jag den första – och enda – svarta studenten. 
Det var inte lätt. Jag fi ck magsår och migrän. Samtidigt var det frihetskamp i 
Zimbabwe och vita rhodesier kom som studenter till universitetet, de hade mer 
eller mindre just kommit fram ur bushen och var inte särskilt trevliga. Där fanns 
också vita sydafrikaner, som såg den röda faran, d.v.s. kommunismen, och den 
svarta faran sammanlänkade och betraktade alla svarta som kommunister. 

Jag var svart men lät vit 

–I eft erhand är jag glad att jag fi ck möjlighet att vara med om detta skede i historien, 
det påverkade mig mycket. Och jag är säker på att det har påverkat mitt sätt att 
leva, beslut som jag tagit och mitt nuvarande arbete. Men jag fi ck kritik för att jag 
studerade i Sydafrika också från studenter här i landet. De hade ju ingen aning om 
hur jag hade det, det var ingen rolig tid. Jag jämför ibland med studenter som valde 
»lätta« länder, som England och Skottland. Jag hade alla emot mig, vita rasister lika 
väl som svarta som inte kunde förstå vem jag egentligen var. Jag var svart men lät 
vit eft ersom jag lärt mig tala i England. Varje dag hade jag problem. Att dessutom, 
hemma i Botswana,  bli kritiserad för att jag studerade i Sydafrika och »bara hade 
kul« var hårt. Men jag har försökt att bära med mig erfarenheterna från den här 
tiden och hur viktigt det är att försöka förstå hur andra tänker och känner. 

–Jag passade inte in i kategorierna – jag var svart men ändå inte svart. Jag 
kommer ihåg när jag satte mig i matsalen en dag och hela bordet med vita studen-
ter reste på sig och sa att vi kan inte sitta vid samma bord som du!
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Allt det där har påverkat mig positivt.

–Jag hade lärt mig att vi, som fi ck möjlighet att gå i skolan, var privilegierade. Att 
utbildning inte var en rättighet utan ett privilegium och att vi hade ansvar för 
att ge tillbaka till vårt samhälle. Och naturligtvis fi ck jag stöd av mina föräldrar, 
som var starka kristna. Allt detta gav mig styrka. Men då det hände var det ibland 
mycket svårt. Mina föräldrar förstod vad jag gick igenom. Sen for jag till England 
för min Masters och märkligt nog tyckte jag att England var svårare att klara ur 
rassynpunkt än Sydafrika. I Sydafrika visste man sin plats, det fanns skyltar som 
visade var man fi ck vara eller ej. I England var det mycket mer subtilt. 

–Jag gjorde mitt fältarbete i Indien och undersökte om rättssystemet gav 
rättvisa åt de fattiga. Där fanns kastsystemet så jag upplevde en del attityder, 
liksom problemet med att jag var en kvinna som reste ensam utan manligt 
förkläde. När jag kom hem började jag engagera mig i kvinnogrupper och vi satte 
upp en organisation,  Women and Law in Southern Africa, och undersökte hur 
kvinnor fi ck bidrag till sina barn från fäderna. Men jag blev rastlös och kände att 
det var nödvändigt med ett vidare perspektiv på samhället och började arbeta 
med mänskliga rättigheter. På den tiden var kvinnofrågorna helt skilda från 
arbetet med mänskliga rättigheter. Med hjälp av danskarna kunde vi sätta upp 
Ditshwaleno, som grundades år  1993. Jag besökte liknande organisationer i andra 
afrikanska länder för att lära av dem och slippa göra om deras misstag, skrev en 
rapport och gjorde rekommendationer. 

–Det har varit särskilt svårt att utveckla ett center för mänskliga rättigheter 
i Botswana eft ersom landet inte har en historia av frihetskamp som Zimbabwe, 
Namibia eller Sydafrika. Därför fi nns det väldigt lite historia, som vi kunde 
fokusera våra rättigheter, ansvar och aktivt medborgarskap på. Vi talar om ett folk 
som tänker i hierarkier, antingen är det prästen, chiefen eller din far som säger vad 
som är rätt. Det är en mycket hierarkisk struktur. Barnen, ska de ha rättigheter? 
Eller kvinnorna? Så det har varit en kamp och vi har kämpat i tolv år. Vi får inga 
pengar från staten, det var ett politiskt beslut vi tog från början för vi ansåg att vi 
måste ha en separat identitet.  
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Stöder dödsstraffets avskaffande

–På ytan framstår Botswana som ett egalitärt samhälle men det är det inte. Och 
det gäller inte bara gender utan på många andra sätt. Ditshwanelo har t.o.m. haft  
dödshot på telefon och i direktsändningar på radio, särskilt angående döds-
straff et. Men vi tror att vi är på väg. Det var en avrättning 1995 och vi försökte ta 
upp det i tidningarna, men det tystades. Nu fi nns det en debatt, många är emot 
vår ståndpunkt men vi får också stöd för dödsstraff ets avskaff ande. Det statliga 
radioprogrammet har haft  en paneldebatt om dödsstraff et där vi inte var med och 
det ville vi inte heller. För det är inte en fråga enbart för vår organisation utan för 
hela nationen. Vi arbetar med rättigheter för homosexuella också, ännu en känslig 
fråga »det är något som fi nns i utlandet, inte här i vår kultur«. Vi arbetar med 
Basarwa och deras rättigheter, det var inget man talade om förut men nu har det 
nästan blivit på modet. År 1995 började vi arbeta med kopplingen hiv/aids och 
mänskliga rättigheter. De smittade fi ck skulden för att de varit promiskuösa men 
vi arbetade för att de skulle behandlas med respekt och värdighet.

–Det har varit en hård och lång resa dit vi är nu. Vi har ett svagt civilt samhälle 
och det fi nns ingen riktig »comittment« till mänskliga rättigheter. 

–Vad säger vi till folk som blivit drabbade av ett mord? År 1999 lyckades vi 
stoppa dödsstraff et av två Basarwa män, strax innan det skulle utföras. De hade 
inte haft  en möjlighet till rättvis rättgång eft ersom deras advokat inte talade de-
ras språk. Dödsdomen hävdes – samtidigt som jag upptäckte att jag var gravid. 
Tyckte det var märkligt att jag bar på liv samtidigt som jag kämpade för liv. Men 
dessa män arresterades 1995 och sitter fortfarande i fängelse. Förra året började 
jag höra rykten om att familjen till den mördade mannen sa att om »mördarna« 
släpptes skulle de dödas. Jag bestämde mig för att träff a familjen och bad om 
hjälp av en kollega som arbetat med försoningsarbete. Tio mycket arga famil-
jemedlemmar skyllde på oss för att mördarna inte dödats. De t.o.m.hotade mig 
och frågade hur jag skulle handla om de dödade mördarna. »Vi skulle hjälpa 
er i så fall«, försäkrade jag. De kunde inte fatta att jag är emot dödsstraff et, 
oberoende av vem som gjort vad, allt i enlighet med Nya testamentet. Vi träff ade 
också änkan eft er den mördade, som levde i yttersta armod, och såg till att hon 



KVINNORNAS BOTSWANA | 37 

fi ck hjälp av de sociala myndigheterna.
–Ett annat exempel är våldtäkter. Vi ifrågasatte straff andet av en person som 

inte visste att han var hiv smittad på grundval av de mänskliga rättigheterna. 
Kvinnoorganisationerna rasade mot oss. Men vi menade att alla som är anklagade 
för ett brott men inte är dömda måste behandlas på samma sätt. Det handlar om 
känslor å ena sidan och principer för mänskliga rättigheter å andra sidan. Flera 
gånger har vi företrätt åsikter som inte delats av t.ex. kvinnoorganisationerna. 
Men vi är klara över vår grundval och tar ställning därifrån till alla frågor, det må 
vara abort, barmhärtighetsmord eller våldtäkt.

–Vi brukar arbeta med sådana här impopulära frågor tills de blir populära 
och andra får ta över, det ser vi som vår roll. Så arbetade vi med aids också, för 
att motverka fördomar och visa på att även hivsmittade omfattas av mänskliga 
rättigheter. Vårt stora problem är att få pengar till vårt arbete för våra tidigare 
bidragsgivare tror att Botswana är rikt och ger inga bidrag längre. 

–Vår organisation kan bara ge ett litet bidrag för att förbättra samhället men 
jag kan i alla fall sova lugnt om natten i förvissning om att jag gör vad jag kan. 
Botswana är inte det demokratiska och fredliga land som det synes vara på ytan. 
Det är mycket om bubblar under ytan. Vi har etniska problem. Ungdomarna, 
arbetslöshet, kulturen, den globaliserade amerikanska kulturen. Materialismen 
– så annorlunda allt är än vad vi lärde oss när jag gick i skolan. 

–Jag har funderat över varför jag engagerar mig på det här sättet, för det är ett 
så ensamt jobb. Den yttre bilden är så annorlunda än vad som händer på insidan. 
Men jag tror på vad jag gör, och det driver mig.

www.ditshwanelo.org.bw
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Utveckling handlar om 
människor
Doreen Khama, Botswanas första kvinnliga advokat 

Doreen blev advokat för att hon ville lära sig förstå samhället. 
Nu arbetar hon mycket med familjerätt och ställer frågor 
till sina klienter om kärlek för att göra dem medvetna om sitt 
ansvar när äktenskapet inte 
fungerar.

26/1 
En intensiv dag med tre intervjuer. Fick tag på Doreen Khama 
på morgonen och träff ade henne vid 12-tiden. Hälsade också 
på hennes bror Sekgoma Khama, som varit ambassadör i 
Stockholm. 

Många säger att människor är ”förvirrade”, de kan inte 
orientera sig i allt det nya som kommit för snabbt. Traditionella 
värden kämpar mot värden som demonstreras i tv-program-
men.

Har anpassat mig till trafi krytmen och gasar i stället för att 
stanna när det är gul signal!
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N
När jag träff ade Doreen förra gången berättade hon att hon blev advokat för att hon 
ville arbeta för »det allmänna« och lära sig förstå samhället hon lever i. Hon menade 
att en advokat måste känna till den sociala bakgrunden för att kunna hjälpa sina 
klienter med rättsliga problem. När hon bestämde sig för att studera juridik blev 
hon först avrådd av sina lärare – för att hon var kvinna. Ändå ville hon inte gärna 
diskutera orättvisor i samhället mellan könen, för fattiga människor utan utbildning 
är diskriminerade oberoende av kön och kvinnorna i Botswana har samma möj-
ligheter till utbildning och yrkesarbete som männen. Men hon medgav att kvinnor, 
liksom hon själv, får kämpa hårdare för sin utbildning än män. 

Doreen menade att det stora juridiska problemet i Botswana var att många 
människor – både män och kvinnor – var helt ovetande om sina legala rättigheter: 

–Lagen måste vara känd för alla för att fungera rättvist.
 Hennes vision var att Botswana skulle få en skräddarsydd lag, där man bakar 

ihop arvet från de engelska och holländska rättssystemen med de traditionella. 
Och just det håller på att ske. Botswana är på väg att få en lag där man tar de bästa 
bitarna ur de olika rättssystemen och anpassar lagarna till den sociala strukturen.

När jag kommer till Doreens kontor berättar hon att sen vi träff ades fi ck hon 
ett till barn, Leo, som just har gått ut universitetet. Det svåra som har hänt i hen-
nes liv är att hennes man dog år 2001, han fi ck stroke året innan. 

–Sen dess har jag begravt mig i arbete.
Den aktuella frågan, som debatteras i pressen och som »alla« talar om är lden 

nya lagen, som innebär att kvinnor får äga fast egendom, även när de är gift a. 
Maken eller makan måste också ge sitt samtycke vid registrering av lån. 

–Och jag begär faktiskt att båda makarna kommer till kontoret och signerar. 
Annars får man problem med folk som kommer tillbaka och säger att de aldrig 
skrev under!

Doreen har oft a familjerättsliga fall: 
–Äktenskapet har blivit irrelevant och jag brukar fråga mina klienter varför 

de gift er sig. Jag får inga bra svar. Men folk blir medvetna. Man kan lika gärna 
fråga varför de har barn. Handlar det om kärlek? Vad är det att älska? Älska är 
ett verb, det är något man gör. Folk romantiserar om kärlek, men äktenskapet är 
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ett aff ärsföretag. Folk blir förvånade när de inser att de inte kan svara på mina 
frågor. Jag frågar för att kunna förstå själv. Vi kan älska andra människor men det 
innebär inte att vi måste leva med dem. Man måste veta att man verkligen vill leva 
tillsammans med just den här personen. I stället klagar de på varandra och tycker 
att den andre ska förändras för att de ska passa ihop bättre!  

–Kvinnor arbetar hårt och lyckas. De har stark vilja och stora ambitioner. För 
dagens unga kvinnor är det viktigast att förverkliga sig själva, att vara ett jag.

Jag har hört från fl era håll att det blivit mer våld i samhället och i familjerna 
och frågar Doreen om det ligger någon sanning i påståendena.

–Absolut, det förekommer mer våld nu, jag tror det beror på alla frustrationer i det 
moderna livet. Förr hanterade man problem på ett annat sätt. På tomterna till husen i 
våra byar fanns det alltid en liten grind på baksidan av huset, i skymundan. Mannen 
tillbringade ganska mycket tid vid cattlepost, där kreaturen betade. Det fanns ju inga 
telefoner så de kunde tala om när de var på väg hem. Men särskilt om han kom tidigt 
på morgonen gick han aldrig direkt hem utan till kgotla, den allmänna platsen mitt 
i byn, och gjorde upp en eld som annonserade att han var på hemväg. Så om någon 
hälsade på hemma hos hustrun kunde denne smita ut genom grinden på baksidan! 
Det handlade om ömsesidig respekt och därför fungerade samhället.

–När jag har ett »fall« som innefattar våld är min första fråga till mannen: Är 
du dömd för våld tidigare? Man kan ju fråga sig varför en man ska ge sig på sin 
fru när han är arg när han kan avhålla sig från våld på kontoret? Det handlar om 
att ta ut sin frustration på folk som är hjälplösa. Och det som händer hemma 
sopar man under mattan.

För mig handlar utveckling om människor

–När man talar om utveckling brukar man ge exempel på hur mycket vi har byggt 
här i landet, hus och vägar. Men för mig handlar utveckling om människor – hur 
många människor använder vägarna? Och hur många har råd att åka med bus-
sarna? Jag tycket att mycket mer måste göras. Det fi nns mycket fattiga människor 
även här i Gaborone. Och bland dem som har det bättre ställt blir du bedömd 
eft er vilken bil du kör.
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Shoshong då och nu
Byn Shoshong, två timmars 
bilfärd från Gaborone, bsökte jag 
fl era gånger på 80-talet medan 
jag arbetade med boken om 
kvinnor för att jag kände två 
svenskor som forskade om 
traditionell bebyggelse och 
kunde hjälpa mig med kunskaper 
och kontakter. 

21/1
Har talat med Thato, väninna till Botswsanas ambassa-
dör i Stockholm och det lät som vi var gamla kompisar. Funderar över boken, hur jag ska lägga upp den, om 
intervjuerna blir bra och tillräckliga, hur mycket mer 

faktainformation jag behöver, om jag kan skaff a mig den 
hemifrån…?

Tänker på bröllopet i Shoshong för så länge sen. B,rudparet 
som satt där i solen och de dansande kvinnorna, som drog 
med också oss i dansen, är ett av mina starkaste minnen från 
Shoshong. Nu kör jag dit från Gaborone på permanentad väg i 
stället för dammig och gropig grusväg. Plötsligt är jag framme 
och Thato, min kontakt i byn, väntar vid infarten för att visa 
mig var hon bor.
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Jordbrukare och restaurangägare

Th ato Molapo är min värdinna i Shoshong. Vi blir vänner under de tre dagarna 
då hon generöst ger mig husrum, visar mig omgivningarna och hjälper mig att 
fi nna kvinnorna jag intervjuade för så länge sedan. På kvällarna sitter vi under en 
gnistrande stjärnhimmel, äter ris eller bogobe (sorghumgröt) med grönsaker och 
kött och pratar. Om livet och förändringarna som skett. Hon bekräft ar mycket 
som jag redan iakttagit.

Th ato är ingen typisk representant för den botswanska kvinnan. Hennes far 
var en stor och betydelsefull man i byn, hennes mamma satt i parlamentet och 
genom hennes initiativ fi ck Shoshong en senior secondary school (högstadieskola). 
Th ato visar ett album där mamman deltar i en delegation till Indien 1993, något år 
innan hon dog. Gården är stor och där fi nns många hus. Det största ser ut om två 
sammanbundna traditionella runda hyddor, rondavels. Th ato har nu föräldrarnas 
sovrum i den ena delen av huset och jag sover i den andra rondaveln. En bror, 
som är skild, bor också i föräldrahemmet. För tillfället bor också en brorson där 
samt hemhjälpen Maliki, som har varit i familjen i tjugo år. Det 
fi nns en stor kärlek och respekt mellan henne och Th ato. 

–Hon är som en mor för mig, säger Th ato, som oroar sig för 
hur det ska bli när Maliki nu fl yttar till Kanye. Där har hon byggt 
ett hus och Th atos familj bidrar med  möbler. Redan före jul 
anordnade de en stor fl yttfest för Maliki.

Th ato berättar också om kvinnan som kommer in på morgo-
nen och bäddar och diskar. Hon har bett att få arbeta i trädgården 
också för hon har inga pengar. Häromdan hade hon inte ens 
socker hemma och Th ato gav henne 20 pula. 

–Men hemma har hon tre vuxna döttrar, som slutat skolan och 
nu bara går hemma och låter sig försörjas av sin mamma! De kan 
inte komma och arbeta i trädgården och de gör ingenting hemma 
heller. Det enda de gör är att prata på sina mobiler, Gud vet var 
de får dem ifrån, de har väl boyfriends som ger dem telefoner och 
kontantkort.
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Th ato är i femtioårsåldern och presenterar sig som jordbrukare och restau-
rangägare. För två månader sedan köpte hon en restaurang i Palapye, »Th ato´s«. 
Hennes första man var från Lesotho, liksom hennes mamma, och hon bodde 
där några år. När hon var 30 år reste hon till Miami för att studera till dietist och 
mötte sin andre man, som hade släktingar både i Argentina och Litauen. De 
var gift a i många år och bodde i USA men när pappan dog reste Th ato hem för 
begravningen och stannade ett år med sin mamma. Sedan dog också mamman. 
När Th ato kom tillbaka till USA var äktenskapet slut och hon fl yttade tillbaka till 
Botswana och föräldrahemmet.

–Men när du kommer tillbaka nästa år kommer jag ha ett eget hus, säger Th ato 
och tar mig med till lands, familjens jordbruksmarker. Där har Th ato sett ut en 
plats där hon ska bygga sitt hus och bo. På lands fi nns det några gamla rondavels, 
ett kök byggt på traditionellt vis med halvväggar och halmtak där kvinnan som 
arbetar med jordbruket tillsammans med sin man lagar maten över öppen eld. 
Hon plockar också bär, i en korg har hon små torkade moretlwa, som liknar russin 
och som hon säljer. Där fi nns också ett plåtskjul som förråd, en stor cementyta för 
att tröska säden på och två cementbehållare för att förvara säd. Området ligger 
nära stora vägen men Th ato vill ha sitt hus ganska långt därifrån, närmare berget. 
Jag undrar om hon inte kommer att känna sig ensam så långt bort från andra 
människor?

–Jag känner mig aldrig ensam, säger Th ato, jag har så mycket att pyssla med på 
kvällarna och jag läser mycket. 

Inte bara böcker utan massor av veckotidningar, som jag bläddrar i och 
upptäcker en del av det nya Botswana som man inte kommer åt bara genom att 
promenera på vägarna i Shoshong. I veckotidningarna är det glitter och glamour, 
unga människor med fl otta kläder och avancerade frisyrer. Men tidningarna 
försöker också vara informativa och diskuterar t.ex. valet till parlamentet. Det var 
ett strålande år för kvinnorna eft ersom tre av de fyra ministrarna som tillsattes av 
presidenten var kvinnor.
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På jakt efter kvinnorna jag mötte

Första kvällen går vi och hälsar på Th atos släkting, som är kgosi (hövding), och 
hans fru Eva Mosinyi som är Family Welfare Educator (ung. hälsoupplysare på 
kliniken) och känner igen mig från tiden när jag besökte byn som ledare för en 
nationell kampanj för att hålla vattnet rent. För att påminna mig om detta ordnar 
hon fram vatten så jag får tvätta händerna innan jag äter äpplet de bjuder på. 
Vi pratar medan Eva och hennes man äter (med tvn inställd på CNN) i sitt fi na 
vardagsrum med två pösiga soff or och en stor fåtölj, spetsgardiner och matta 
under glasbordet. 

Vi tittar på bilderna i min bok om kvinnor i Botswana och Eva vet att brud-
paret från bröllopet jag besökte för nästan 25 år sedan är döda, han dog först, 
båda av aids. Gamla farmor – som tyckte att livet är orättvist mot kvinnor för att 
kvinnan måste laga mat varje dag medan mannen kan ta igen sig med en öl – är 
död, liksom kvinnan som stickade med paraplyspröt. Violet, född 1907, visade oss 
stolt huset som hon byggde när hon var 72 år gammal. Hon drömde om att putsa 
utsidan av huset med cement, köpa färg och måla huset och dörren samt rödpo-
lera golvet. Men ingen visste nu vad som hänt med Violet, var hon hade sitt hus 
och om dörren någonsin blev målad.

Mormor Tsetsao, som sitter med sitt barnbarnsbarn i knäet på bilden i boken 
är också död. Då var hon i 65-årsåldern och bodde med sina båda dotterdöttrar 
och deras barn på en gård med fl era hyddor. Hon höll just på att reparera sin 
hydda med en blandning av lera, kogödsel och vatten och berättade att när hon 
var yngre var alla husen på gården vackert dekorerade med geometriska mönster 
som hon tecknade med handen med en blandning av kogödsel och vatten. 

Odirile och »Shilling«

Eva visste var Odirile bodde och det var där min tidsresa började. På bilden från 
den gamla boken är hon 41 år och sitter med sitt sjätte och sista barn i knäet. Hon 
strålar av glädje över att det är en liten fl icka, hon har bara en dotter tidigare, som 
föddes när hon själv var 20 år. De fyra sönerna kom till världen med ungefär tre 
års mellanrum. Odirile hade aldrig varit gift  och bodde då tillsammans med sina 
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barn och sin mamma, som heller aldrig varit gift , 
och räknades som familjens överhuvud. Drygt en 
fj ärdedel av hushållen i Botswana har en kvinna som 
familjeöverhuvud och både då och idag tillhör de den 
fattigaste delen av befolkningen.

På fotot sitter Odirile på golvet i sin hydda på en 
bädd av kohud och fi ltar. Bredvid henne snusar den 
lilla babyn, fi nt klädd i vit skjorta och liten mössa. Hon 
föddes på kliniken i byn men stannade bara en dag 
eft er förlossningen. Enligt traditionen ska hon eft er 
förlossningen stanna i sin hydda med babyn minst en 
månad för att äta upp sig och återfå kraft erna. För att 
markera detta ligger framför ingången till hyddan en 
grov påle på tvären. Den betyder att här bor en kvinna 
som nyss fött barn och att ingen man har tillåtelse att 
komma in till henne.

Nu sitter den lilla fl ickan på bänken bredvid henne och är 23 år och har fått af-
färsutbildning. Hon heter Gasegatotle men kallas Shilling och när jag frågar varför 
berättar mamman att hon fi ck namnet av de båda svenska forskarna som arbetade 
i Shoshong och studerade hur man bygger och renoverar traditionella hus. Så 
småningom kommer det fram att namnet inte har med myntet att göra, forskarna 
kallade fl ickan Killing! 

Det här är då som nu ett hushåll där kvinnan är överhuvud, Shillings mormor 
dog först år 2001. Odirile tycker inte att så mycket har blivit bättre med åren. 

–Man blir ju äldre, jag har besvär med mina knän och är nästan handikappad. 
Förut kunde jag reparera huset, nu börjar allt förfalla. Och här på gården har vi 
ingen elektricitet eller tv och vattenkran på gården fi ck vi först förra året.

Under trädet sitter också Odiriles bror och en besökande man som får en stor 
emaljmugg med det traditionella ölet som Odirile brygger. Det är så hon får in lite 
kontanter. De diskuterar landets utveckling och kommer fram till att den inte fört 
med sig mycket annat gott än bekvämligheter som el och vatten. 
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Ett fi nt bibliotek fi nns det i alla fall och Shilling berättar att hon tycker om att 
läsa och brukar gå dit. Nu söker hon jobb, helst i Gaborone, för där vill hon bo. 
Och hon vill tjäna pengar för att kunna bygga ett fi nt hus med elektricitet, telefon, 
vatten och toalett till sin mamma. Hennes dröm för byn är att det ska bli perma-
nentade gator, en riktig Shopping Mall, Telecom och Internet och tjusiga hus. Inga 
hyddor av lera utan hus av tegel! Hon skrattar generat när jag frågar om gift ermål 
ingår i drömmarna men medger att tre barn vill hon ha.

Shilling är mycket rädd för aids för det tar folks liv, men menar att hon blivit 
uppfostrad på ett sätt som hjälper henne att ta vara på sig själv. Mamman har tagit 
med sig henne till kyrkan och Shilling menar att om folk lyssnade mer på Gud och 
bad till honom kan det här problemet lösas. 

–Folk måste ta vara på sig själva och visa andra genom goda exempel. Som 
kristen måste man be eft ersom Gud är den enda som kan förändra situationen.

Brudens mor

En viktig person på bröllopet i Shoshong på 80-talet 
var brudens mor, Elizabeth Rrasekopo. Tre barn 
hade hon innan hon gift e sig. Äldsta dottern, 
bruden, fi ck hon när hon var 16 år. Det är till 
Elizabeth, brudens mor, vi är på väg. Vi vet redan 
att både brud och brudgum är döda i aids, bruden 
dog 2003 vid 45 års ålder och lämnade eft er sig tre 
barn. En pojke har visat sig vara mycket intelligent 
och studerar nu vid universitetet. Brudens syster 
har också dött och Elizabeth skötte om henne tills 
hon dog.

Vi stiger försiktigt in på en stor, kal gård med 
fl era hus och ett halvfärdigt. Någon hemma? Ett par 
fötter sticker fram bakom ett av husen och där sitter 
Elizabeth med en tvättbalja bredvid sig och en liten 
knubbig, naken ettåring med pärlband om livet 
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tultande omkring sig. En stilig kvinna, lika gammal som jag, visar 
det sig, vilket får mig att fundera över våra olika lotter i livet. Sex 
barn har hon nu ansvar för, ettåringen har sin mamma i Gaborone 
men de andra har blivit föräldralösa genom aids. Hennes son 
började bygga huset men det hann inte bli färdigt innan han dog. 
Mannen vill inte arbeta, inte ens gå till cattlepost (betesmarkerna), 
det är Elizabeth allt hänger på. Om det inte var för de statliga 
bidragen till föräldralösa barn skulle det aldrig gå. De är fattiga 
men Elizabeth visar med stolthet ett av de traditionella husen, det 
har hon själv byggt.

Jag fi ck inget svar när jag frågade Elizabeth hur utvecklingen 
påverkat hennes liv. Utan aids hade hon troligen haft  det lilla bar-
net hos sig men sluppit ansvaret för alla de andra. Hon hade haft  
ett fi nt hus att bo i och barnen hade bidragit till hennes hushåll. 
Nu har aids slagit hennes – och många andras – drömmar om 
framtiden i spillror. Ändå ger de inte upp, de vet att livet är hårt 

och väntar sig kanske egentligen inte något annat. Och innan vi går, när jag vill 
fotografera henne tillsammans med barnen framför huset som hon byggde själv, 
slätar hon till kjolen, sträcker på sig och vågar sig på ett leende.

Alla är på något sätt drabbade av aids

Redan första dagen hemma hos Th ato börjar hon berätta hur det är med aids, alla 
vet om det men ingen talar om det. 

–Inte vid någon begravning har orsaken till dödsfallet varit aids utan alltid 
lunginfl ammation eller TBC. Det skulle behövas att någon säger rätt ut vad det 
handlar om, tycker Th ato, på samma sätt som Nelson Mandela gjorde i Sydafrika 
när hans son begravdes. 

–It has hit us hard, säger Eva. 
Hon arbetar på kliniken och berättar om det medicinska programmet som 

fi nns för hiv-smittade och att de försöker få folk att testa sig så att de kan börja 
behandlas innan de blir sjuka. Det fi nns också ett program för att förhindra 
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smittoöverföring från mor till barn. Medicinerna är gratis och många tar dem 
enligt ordinationen, men det fi nns också många som tar medicin ett tag eller inte 
alls. Det fi nns mycket förnekande när det gäller aids. Eva berättar hur de försöker 
organisera hemsjukvård för att hjälpa anhöriga och att de har tre män och tjugo 
kvinnor som arbetar som volontärer. För att kunna ge volontärerna någon form 
av ersättning samt bidra till mat för de sjuka försöker de få igång projekt som 
ger inkomster. En hönsfarm planeras, men för att den ska komma igång behövs 
elektricitet och vatten, och till det fi nns inga pengar.

–Det fi nns inte en enda familj i Botswana som inte på något sätt är drabbad av 
aids, säger Eva, och det gäller att se till att inte ungdomarna smittas och blir sjuka. 

Personalen från kliniken går ut till skolorna och utbildar ungdomar som kan 
informera andra ungdomar på ett sätt som de kanske lyssnar till. För Eva vet hur 
stort steget är mellan att veta och att agera på kunskapen. Hon tillägger att det är 
deprimerande att arbeta med aidssjuka och att konsekvenserna för landet och de 
drabbade familjerna är förödande.

Vi talar om utvecklingen under de senaste tjugo, tjugofem åren. Då fanns det inte 
ens elektricitet i byn och vatten fanns vid ett antal borrade brunnar 
med pumpar i byn. Nu har många elektricitet i sina hus, tv och pa-
rabol och vatten indraget i huset. Då hade en del torrtoaletter, resten 
gick ut i bushen för att göra sina behov. Nu har många vattentoaletter, 
hur nu regeringen kan förespråka detta i ett land med så extremt lite 
vattentillgångar som Botswana. Det innebär att man också måste ha 
ett avloppssystem i byn.  Eva och hennes man, som anslöt sig genast 
när det erbjöds, betalade 1000 pula, men för dem som ansluter sig 
senare kostar det fem gånger så mycket. Eva frågar sig hur folk som 
inte har pengar till mat ska kunna betala det? 

–Samhället har blivit mycket materialistiskt och det sätter press, 
särskilt på de unga. De vill bo i Gaborone, ha en fi n bil, hus och allt 
annat som fi nns i aff ärerna i dag och sätter sig i skuld. Men jag skulle 
inte stå ut en vecka i Gaborone, här är jag van att stå och prata över 
staketet med mina vänner och skratta, säger Eva och tillägger:
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–Det är bra med tvn för då ser man hur folk har det i andra länder och att vi 
inte är de enda som har hiv. 

Hon berättar om fl ickan som hjälper henne i hushållet. Hon är 33 år gammal, 
har tre barn och hiv. Babyn är inte smittad tack vare mor- och barnprogrammet. 
Eva försöker hålla modet uppe på henne när hon är deprimerad och ledsen. 
Th ato berättar senare att Eva alltid är i gång, förutom sitt arbete på kliniken och 
allt annat hon gör i byn förväntas hon också ta emot alla offi  ciella gäster och vara 
värdinna eft ersom hon är gift  med kgosi.

Mme Kgamane

En av kvinnorna i Shoshong som jag var mycket angelägen att träff a och som jag 
besökte fl era gånger på 80-talet, var Gasenone Kgamane. Hon var då distriktsord-
förande i Botswana Council of Women, en av landets många kvinnoorganisationer 
och hade besökt både Norge och Danmark. Norska kvinnor hade hjälpt kvinnor 
i Shoshong att bygga ett »kvinnohus«, den enda allmänna byggnaden i Shoshong 
innan Community Centre blev färdigt. Mme Kgamane var en betydelsefull kvinna 
i byn. Hennes man hade varit kgosi och själv var hon lärare och rektor för en av 
byns grundskolor. Nu är hon 75 år och pensionerad men stark och kraft ig och vi 
känner utan svårighet igen varandra. Hon tar emot med ett fyraårigt barnbarn, 
Th ato, vid handen. Hon har en stor gård med många hus och fl era skuggande 
träd. Jag minns när jag bodde över hos henne i en av hyddorna och hur väl hon 
tog hand om mig. På morgonen fi ck jag bogobe, gröt av sorghum, med socker och 
torrmjölk, en vanligt frukost i Botswana. Och när jag reste fi ck jag en present, en 
fi n liten fällstol, snidad i trä och med sits av läderremsor. Det är en traditionell stol 
som männen hade med sig till möten i kgotla (byrådet) förr i världen.

Mme Kgamane berättar att hon avgick med pension som lärare när hon var 65 år 
men har sedan dess varit aktiv i Brigaderna, som erbjuder yrkesutbildning till ungdo-
mar. De bildades på 60-talet av Patrick van Rensburg och var i många år en modell 
för yrkesutbildning. Tanken var att eleverna genom sitt arbete skulle bekosta sin egen 
utbildning. Hon säger med stolthet att fl ickorna inte har några synpunkter på manliga 
och kvinnliga utbildningar och att kvinnliga byggare utbildades av en kvinnlig lärare. 
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–Det är ingen som säger att yrket inte är något för en kvinna! 
Kvinnohuset är inte riktigt något kvinnohus längre, utan används som lokal 

för vuxenundervisningen. Hon framhåller att förändringens vind blåser långsam-
mare på landet än i stan. Parlamentarikerna vill alla utveckla sin del av landet men 
resultatet blir att det blir lite här och lite där. Men sen sist har det blivit permanen-
tad väg till byn, en högstadieskola, två mellanstadieskolor och tre lågstadieskolor 
(på 80-talet fanns det bara två). Hälsovården har också blivit bättre men mycket 
av resurserna går till hiv/aids. 

–Lyckligtvis har ingen i min familj blivit drabbad, säger Mme Kgamane. Vad 
som fattas i byarna är arbetstillfällen, därför fl yttar ungdomarna till städerna och 
söker jobb. Men de som inte klarar högre utbildning blir kvar och går omkring 
och slår dank. Mme Kgamane försöker ordna så att fl ickorna i alla fall lär sig sy 
och sköta ett hushåll. 
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Hon bjuder på te under det skuggande trädet. Fina koppar och scones till, den 
lilla fl ickan Th ato håller sig nära sin mormor. 

–När det gäller kvinnornas plats i samhället så är vi på väg. Se bara på valet, då 
presidenten utnämnde tre kvinnliga ministrar av fyra. Dessa kvinnor har makt.

Konstnären och hans mamma

På en av våra utfl ykter i byn hälsar vi på Th atos 
kusin, Keemi Mosinyi, som är konstnär och 
har byggt sina hus på ett sätt som gör mig glad 
– moderna byggmaterial men i en stil som 
påminner om den traditionella (trots att husen 
är fyrkantiga) och med målningar på murar och 
väggar i traditionell stil. Här planerar han att 
öppna ett litet hotell. När jag senare får se en av 
hans målningar hemma hos hans mamma kom-
mer jag ihåg både målningen och hans namn, 
många av oss som bodde i Botswana på 80-talet 
köpte hans målningar eft ersom de beskriver den 
botswanska landsbygden och det botswanska 
sättet att leva.

Vi knackar på hemma hos konstnärens mamma, en gammal dam på 80 år som 
sitter med sina svullna ben på en pall och ursäktar sig för att hon inte reser på sig 
när hon hälsar. Hon var gift  med kgosi och har arbetat som lärare men slutade 
före pensioneringen för att ta hand om barnbarn. Hon var lekkamrat med Seretse 
Khama (Botswanas förste president) och gick i samma skola som han i Sydafrika 
(det fanns inga högre skolor i Botswana när landet blev självständigt). Hon menar 
att Seretse var idealet för en president. Inför självständigheten reste han runt i 
byarna och förklarade vid kgotlamöten vad självständigheten innebär. 

–Han sa att självständigheten inte innebär att vi kan göra vad vi vill. Självstän-
digheten innebär att vi inte längre lyder under England utan att vi själva ska regera 
på ett organiserat sätt.
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Både han och den eft erföljande presidenten Masire 
talade setswana till folket och den gamla damen uttrycker 
kritik mot den nuvarande presidenten, Festus Mogae, som 
t.o.m. höll sin regeringsdeklaration på engelska. Th ato 
svarar också jakande på min fråga om setswana håller på 
att förlora fotfästet i landet till förmån för engelskan. Hon 
berättar att det fi nns botswanska familjer där föräldrarna 
talar engelska hemma för att det ska bli lättare för barnen i 
skolan. Men på så sätt lär de sig inte riktig setswana.

Jag frågar den gamla damen om kvinnorna fått det 
bättre i Botswana under de senaste tjugo åren:

 –De slåss för att bli mannens jämlike men det är inte 
bra. Enligt traditionen är mannen familjens överhuvud 
men mannen måste respektera sin kvinna och tvärtom.

Hon är förstås starkt kritisk till den nyligen antagna 
lagen att mannen inte längre ska vara familjens överhuvud. 
När Th ato förklarar innebörden av den blir hon mindre kritisk men tycker, som 
många andra jag talat med, att problemet är att folket uppfattar att parlamenta-
riker stift ar lagar över huvudet på folket och inte bryr sig om att informera och 
konsultera i enlighet med den botswanska traditionen, på det sätt som t.ex. Seretse 
Khama gjorde inför självständigheten. Men kvinnliga kgosi har hon inget till övers 
för, det fi nns tre stycken nu i landet och en är högsta kgosi.

–Det går an för drottning Elisabeth men passar inte för botswanska kvinnor, säger 
den gamla damen. 

Hon berättar en historia om en kgosi som kom till en by i sitt distrikt och sa att det 
inte fanns några kvinnor i byn. Han menade att kvinnor som är klädda i byxor inte är 
några riktiga kvinnor. 
      –Samtidigt som hans egen hustru går klädd i byxor, säger Th ato. 

Det fi nns förslag på att förbjuda kvinnor att bära byxor i kgotlamöten. 
–Som om vi inte hade större problem än så, suckar Th ato.
Vi har suttit inne i den gamla damens hus och pratat och i hettan har jag blivit 
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matt och sömnig. När jag var i byarna för tjugo år sedan blev man aldrig inbjuden 
i huset utan satt på gården eller i skuggan av det utskjutande taket på rondaveln 
och pratade. Är det här något som förändrats med den nya byggnadsstilen? Rum-
men är uppfyllda av stora pösiga soff or och fåtöljer i tyger som klibbar på kroppen 
när man suttit en stund. 

–Det är väl vad folk vill ha och som fi nns att köpa, säger Th ato, som inte heller 
gillar soff orna i sin familjs hus.

På vägen till nästa familj hälsar vi på Th atos onkel, Madila Tlale, en gammal 
man som alltid älskat att läsa men nu är nästan blind. Där sitter också två kusiner 
till Th ato i soff orna och en ung kvinna, som tittar på tv. När jag tar avsked av on-
keln berättar han om sitt intresse för astronomi och att han varit i Cape Carnavel. 
En väldig diskussion utbryter mellan kusinerna och Th ato, det gäller den nya 
lagen att mannen inte längre ska vara familjens överhuvud. Det var inte beslutet 
i sig som kusinerna var upprörda över utan att folk inte konsulterats, i enlighet 
med botswansk tradition, och fått det förklarat för sig vad både den gamla och nya 
lagen innebar. De menade att detta var ett avsteg från de demokratiska principer, 
som härskade i Botswana redan innan den romersk-holländska lagen, som de ärvt 
från Sydafrika, etablerades.

Utfl ykt i bushen

En eft ermiddag tar vi bilen för att titta på högstadieskolan, som Th atos mamma 
tog initiativ till. Utanför grindarna strosar ungdomar i de övre tonåren förbi, 
de är klädda ungefär som ungdomar över hela Europa och många har mycket 
tighta jeans trots att temperaturen ligger över 30 grader. Vi fortsätter längs den 
sandiga vägen, parkerar vid en liten damm med brunt vatten och vandrar mot en 
av bergskammarna som omringar Shoshong och gör byn lite annorlunda än andra 
botswanska byar. Plötsligt dyker Th ato in i buskaget för hon har upptäckt ett stort 
morulaträd och letar eft er mogna frukter på marken. De ser ut som gula plommon, 
har en stor kärna och delikat saft . Man tillverkar likören Amarula av morulafrukten 
och det berättas historier om elefanter som blir fulla när de äter morula. Vi blir inte 
berusade men saft en är söt och läskande i värmen. Hon hittar också ett par små 
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orange frukter, moretologa, som hon bjuder mig på. Hon säger att det fi nns många 
ätliga växter och frukter i Botswana, förr brukade folk samla och få ett välkommet 
C-vitamintillskott till maten, men nu handlar man hellre i snabbköpet.

Det har tagit ett par dagar men plötsligt kommer jag på vad jag saknar när vi 
promenerar omkring i byn. Jag ser inte längre några kvinnor som bär vatten på 
huvudet. Jag ser inga kvinnor som stöter säden i de höga trämortlarna. Frågar 
Th ato om min iakttagelse är riktig. Hon bekräft ar, många i byn har nu vattenkran 
på sin gård eller vatten indraget i huset. De andra hämtar vatten i de kommunala 
kranarna i plastdunkar och kör hem dem på skottkärra. Det fi nns maskiner för att 
mala säden och de utnyttjas av alla, utom vid primärskolan där jag fortfarande ser 
kvinnor stå med sina långa mortelstötar och kör dem upp och ner i den höga trä-
morteln. Att det både är ett hårt arbete, bra motion och en konst kan jag bekräft a 
som gjorde ett misslyckat försök en gång hos min familj i Rasesa. 

–Mathållningen har också förändrats i Botswana genom att all västerländsk 
mat fi nns att köpa, också skräpmat, säger Th ato, som har profes-
sionella kunskaper inom området. 

–Dessutom har livsstilen blivit mycket mer stillasittande genom 
att folk har bil.  Nu köper man säden malen för att koka den 
traditionella gröten, bogobe, som äts med en stuvning av gröna 
blad eller kål och kanske en liten köttbit. 

–Folk äter förresten mycket mer kött än förr eft ersom kött 
serveras vid begravningar och de kommer tätt nu, påpekar Th ato.

Sista kvällen i Shoshong sitter vi på gården i vilstolar och äter 
middag och tittar på stjärnorna som dyker upp ibland mellan 
molnen. Några regnstänk och blixtar längre bort. Får ett vackert 
bärnstenshalsband i present och ger Th ato mitt röda nagellack, 
som hon beundrat, och en liten dalahäst. Det har varit underbara 
dagar med fi na möten – och jag har fått en vän. 
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Den botswanske mannen 
är i kris
Unity Dow, Högsta domstolens första kvinnliga domare och författare

När jag kommer till Unity Dow för att intervjua henne efter 
jobbet har hon inte kommit hem än. Hon bor i Mochudi, en stor 
by några mil norr om Gaborone, i ett hus som jag aldrig sett 
maken till i Botswana. Helt byggt av trä, importerat i 
moduler från Sydafrika. Inuti 
sparsamt möblerat, trägolv och 
en härlig veranda där vi slår 
oss ner för intervjun när Unity 
kommer, skjutsad av sin 
chaufför från arbetet i Högsta 
domstolen i Lobatse. 

2/3
Körde till Unity Dow i Oodi efter hennes precisa beskrivning 
som jag fi ck på mail. En fantastisk tomt med en av dessa stora 
högar stenbumlingar omkring som är så utmärkande för 
Botswana. Ett fantastiskt hus, två våningar, helt i trä och med 
trägolv och fria ytor. Verandor på båda våningarna. Hennes 
dotter, 17 år, tog emot för Unity hade inte kommit än.
Unity och jag satte oss på övre verandan och pratade. Hon är 
den enda som jag intervjuat som börjat med att försöka ta 
reda på vem jag är. 

Satt uppe ett tag i går kväll och skrev ut största delen av 
bandet. Resten gjorde jag i morse kl 6, bäst att jobba innan det 
blir för varmt. Hann inte ens med pool och frukost i trädgården 
innan jag gav mig iväg. 
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U
Unity Dow är 45 år och den första kvinnliga domaren i Högsta domstolen. På 
kvällarna har hon skrivit tre böcker och arbetar nu med den fj ärde. Skild och har två 
döttrar och en son. Hon skrattar när jag frågar hur det kom sig att hon blev domare?

–Jag kom in på domarbanan för att min lärare rådde  mig att studera juridik. 
Nu får studenterna studierådgivning men det fanns inte när jag slutade högstadiet 
1977. Jag hade aldrig mött en advokat i mitt liv, den enda doktorn jag sett var en vit 
man som man talade till en genom sköterskan. De enda kvinnor med lönearbete 
som jag kände till var lärare och sjuksköterskor. Jag hade ingen aning om vad 
advokater gjorde annat än att de satt i ett kontor. Min lärare hjälpte mig att fylla i 
mina tre val för universitetsstudier och tyckte att jag skulle sätta juridik som första 
val. Jag fi ck mitt första val och började studera juridik. Jag hade ju aldrig träff at 
en advokat så min lärare tog mig faktiskt till Doreen Khama, men jag var så rädd 
så jag knappast vågade fråga något, bara tittade mig omkring i hennes kontor. 
Jag tog min examen och praktiserade i tre år innan jag öppnade eget i Mochudi. 
Egentligen tycker jag att ingen som var så oerfaren som jag skulle få lov att öppna 
advokatbyrå, jag skulle ha blivit stoppad. Men det gjorde ingen, det var rätt läskigt. 
När jag ser tillbaka har jag gjort många saker som jag varit rädd för. 

–Jag bodde i Mochudi och hade två barn men första året med mitt nya jobb 
blev jag gravid igen. Men det funkade fi nt. Det var många kvinnor som kom till 
mitt kontor och sökte råd och jag blev intresserad av hur lagarna är anpassade till 
kvinnornas situation. Katalysatorn för de många förändringarna i lagarna som skett 
under de senaste året är ett fall som jag började driva år 1990 »Th e Dow Case«. Jag 
utmanade staten i en rättegång för att ändra en lag som sade att barn till en bot-
swansk mor får faderns nationalitet. Jag var gift  med en amerikan och ville att mina 
barn skulle vara botswanska medborgare. Så blev också utslaget!

–År 1998 blev jag utnämnd till domare och kallad till högsta domstolen 
och där är jag nu. Det var så intressant och lärorikt att arbeta med kvinnorna i 
Mochudi men jag var trött och ville gärna göra något nytt. Men jag kommer inte 
vara domare länge till. Jag vill göra något som ger mer energi och gå tillbaka till 
advokatyrket. Jag har lärt mig mycket genom att vara domare och tror jag kan 
använda lärdomarna som advokat. Det är lite läskigt att starta igen vid 45 men 
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Natasja är 17 och fl yttar snart hemifrån och jag behöver inte så mycket pengar för 
att leva. Så jag har råd att experimentera lite med mitt liv. Jag tror att kvinnor kan 
omdefi niera sig själv mycket lättare än män. 

–Sista året har jag knappast skrivit någonting, jag har en halv bok färdig, 
men vi fl yttade in i det här huset för drygt ett år sedan och det tar lite tid att bo 
in sig och få allt i ordning. Vanligtvis skriver jag en timme på kvällarna när jag 
kommer hem från jobbet. Jag skriver direkt och reviderar sällan så det går  fort. 
Jag är hemsk på mornarna, jag kan inte gå upp kl. 5 på morgonen och skriva 
som somliga gör, det är bara inte jag. Min bok »Screaming of the innocent« (om 
ett otäckt ritualmord med verklighetsbakgrund) kommer att bli fi lmad med en 
sydafrikansk producent.

Kvinnorna verkar ha läget under kontroll

–Det har både blivit bättre och sämre för kvinnorna. Allt fl er kvinnor har fått 
lönearbete men ändå måste de ta hela ansvaret för barn och hushållsarbete. Så 
egentligen har de fått mer att göra. Friheten och oberoendet har givit dem mer 
arbete och ansvar utan att männen har tagit sitt ansvar för hemarbetet. Botswana-
bilden visar att det fi nns kvinnor på alla nivåer i samhället, de kör bil och arbetar 
på medelnivå i företag och statliga institutioner. De verkar ha läget under kontroll. 
Men verkligheten bakom är att det fortfarande är de som uppfostrar barnen. Om 
läraren kallar till möte i föräldraföreningen, vem är det som kommer? Det är 
mamman. En utländsk lärare, väninna till mig, blev förvånad när hon inbjöd för-
äldrarna till föräldramöte. Mer än 90 procent av eleverna kom med sina mödrar. 
Att ta hand om barn handlar inte bara om att se till att de får mat och rena kläder. 
Där har det inte skett någon förändring. Vi har misslyckats med att få män att ta 
hand om sina barn. Att bilda en familj borde ju vara en gemensam angelägenhet 
för mannen och kvinnan.

–Man kan inte diskutera kvinnor i Botswana utan att tala om hiv/aids. Kvin-
norna blir smittade, sjuka och dör. Dessutom vårdar de de sjuka. Familjen blir 
större eft ersom barn från drabbade familjer tillkommer. Men vems är ansvaret? 
Kvinnans! För mannen betyder det att det blir fl er att försörja men för kvinna 
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betyder det mer arbete. Om man går till en begravning är det alltid fl er kvinnor 
än män där. Männen behövs förstås för att gräva gravarna men kvinnorna sköter 
allting omkring. Det är samma sak med bröllop, några män behövs för att ordna 
med en del saker men det är kvinnorna som ser till att det hela fungerar. 

–I Botswana för tjugo år sedan fanns det ingen tv eller annan information 
utifrån. Idag har vi förutom tv fl era tidningar och veckotidningar. Man kan bara 
se sig om i Mochudi, för tjugo år sedan var alla kvinnor klädda i kjol och blus men 
nu är det förvånande många som bär långbyxor. Det här påverkar våra värde-
ringar. Vi tycker att det utländska är bättre. Allt som kommer utifrån eller som vi 
ser på tv är bättre än det vi har här och det fi nns inget medium som säger att folk 
inte lever så. Såporna skildrar inte hur människor lever. Folk byter inte partner 
varje dag, som tv ger intryck av.

Den botswanske mannen är i kris

–Samhället har blivit mer våldsamt och våldet har ökat, både våldtäkter och våld 
i hemmet. Den botswanske mannen är i kris. Männen har defi nierat vad som är 
kvinnligt – allt som har med barnen, hemmet etc. att göra – men inte vad som 
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är manligt i ett samhälle i förändring. En man kunde plöja en åker eller lägga ett 
halmtak men det är kunskaper som inte behövs längre. Husen har plåttak, ingen 
man behöver hugga ved för vi kan bara trycka på en knapp för att få gas eller laga 
mat på en elektrisk spis. Frågan är – vad är manligt? En man kan inte trösta sitt 
barn eller laga mat för det är inte manligt. Samtidigt har kvinnorna tagit sig in 
på männens utrymme. Det enda sättet som återstår för att visa sin manlighet är 
dominans och kontroll. Och kontrollen är också i kris. Den botswanska kvinnan 
har alltid arbetat, på åkrarna och i hemmet. Vi har inte haft  några hemmafruar, de 
fi nns inte vår kultur. Men nu tjänar allt fl era kvinnor lika mycket pengar som män 
och har den ekonomiska kontrollen. De kan köpa bil och kläder. Och det tror jag 
påverkar förhållandet mellan män och kvinnor. Förhållandena mellan människor 
i det här landet är i kris.      

–Botswanska kvinnor uppfostras inte till att vara beroende av sin mans 
inkomster. Men de förväntar sig att få hjälp. Om de inte får det tvingar de inte 
fram hjälpen och säger att det här är ditt barn och vi måste hjälpas åt att uppfostra 
barnet. Det menar snarare att det här är mitt ansvar och om du vill hjälpa till är 
det bra men annars så klarar jag det själv!

–Alkoholen har också sin plats i det här dramat. Männen har baren. När han 
slutar jobbet, vad kan han göra? Gå hem och göra vad då? Se på tv, läsa tidningen? 
Han kan inte laga mat för han är en man. Han kan inte städa för han är en man, 
han kan inte hjälpa barnen med läxorna för han är en man. Det är så många saker 
som en man inte kan göra för att han är en man. Så han dricker och kommer 
hem till middagen. Eller han har så trevligt med vännerna att han inte kommer 
hem till middag. Eller han hittar en girlfriend och går hem med henne. Hemmet, 
hela omgivningen, utesluter mannen. Det är inte mannens fel eller kvinnans. 
Hela hemmet är organiserat så att män känner sig som inkräktare. De väljer inte 
möblerna, de kan inte handla för en man kan inte dra en shoppingvagn. Vad ska 
de göra hemma? Hur kan de vara lyckliga hemma? Tricket måste vara att skapa ett 
utrymme för mannen så att han känner sig tillhöra familjen.

–Jag har en kusin vars man brukar ta barnen till barnavårdscentralen. När han 
kom dit fi ck han gå före i alla köer och man ömkade den stackars mannen som 
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måste ta sina barn till barnavårdscentralen. Men en dag tog min kusin barnen till 
barnavårdscentralen: »Vi trodde du var död, din man kom ju hit med barnen«, 
löd kommentaren.

–Så hur ska man få till stånd en förändring? Man frågar sig varför kvinnor 
stannar kvar i dåliga förhållanden? Förklaringen är att de tror att alla män är 
likadana. Om man förutsätter att varje kvinna behöver en man så är det ju ingen 
mening att lämna den dåliga man har för alla män är likadana. Det vore ju bara 
att starta från början igen. Alla män är otrogna, så varför ska man göra sig av med 
den här mannen när nästa kommer att vara likadan? Därför stannar kvinnor kvar 
i dåliga förhållanden. Egentligen är det ju inget äktenskap alls. 

–Traditionellt har mannen och kvinnan inget gemensamt socialt liv. Män och 
kvinnor har sina platser på begravningar och bröllop. Livsmönstret är att kvinnan 
brukar jorden vid lands och mannen fortsätter till cattlepost och tar hand om 
kreaturen. Egentligen lever de separata liv. Män och kvinnor i dag fortsätter att 
göra detsamma. Om män och kvinnor kommer till en begravning eller bröllop så 
är det nästan automatiskt så att män talar med män och kvinnor med kvinnor. Det 
är en åtskillnad för att vi inte lärt oss att vara med det motsatta könet, utom när 
det gäller sexuella förhållanden.

Systemet bryter samman

–Men varför gift er sig folk? Det är en svår fråga. Jag är skild nu sedan drygt ett 
år och kan inte tänka mig att någon ska komma och bo i mitt hus. Varför skulle 
jag gift a om mig?  Jag kan inte tänka mig att gift a mig igen och absolut inte med 
en motswana, min man var amerikan. Det handlar om hur de är uppfostrade, 
även bra män är påverkade av sin kultur. Sen har vi storfamiljen, jag kanske är 
bortskämd, men den har konsekvenser… En kusin med barn kan dyka upp och 
bara räkna med att hon ska få bo hos en. Det fungerade på landet men inte lika 
bra i staden när man har räkningar som ska betalas och en extra familjemedlem 
förändrar kärnfamiljen. Man gift er sig inte bara med mannen utan med hela hans 
familj. Dessutom förväntningarna och de sociala mönstren – han kommer hem 
klockan två på natten och man betraktas som oresonabel bara för att man frågar 
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var han har varit. Eller han kommer inte hem till middag och man frågar varför 
han inte ringt. 

–Man kan knappast gift a sig i det här landet utan att dra in hela den utvidgade 
familjen. Det förväntas att man ska vara med på begravningar och bröllop, men 
vi bor inte längre hemma i byn utan ska ta oss ifrån Gaborone. Geografi n gör det 
omöjligt att spela den traditionella rollen i storfamiljen och familjebanden luckras 
upp. Hela systemet håller på att bryta samman, men det kommer att ta ett tag. 
Om ett par i Gaborone får för sig att gift a sig utanför den utvidgade familjen så 
fungerar det bara inte. Om hon tar med honom hem på en begravning kommer 
hennes familj att ignorera honom. Inte oartigt, men han kommer att lämnas 
utanför. Han räknas inte som familjemedlem, han kan inte spela den rollen och 
den är viktig för oss i Botswana.

–En god vän till mig beskriver utvecklingen i det här landet som en kastrull 
med grodor där man gradvis värmer upp vattnet och grodorna vänjer sig vid 
det allt varmare vattnet. Förra året var det första som en stor grupp universitets-
studenter inte fi ck jobb. Det fi nns många som inte har arbete. Det är verkligen 
oroande, som en bubbla som kommer att spricka. Det fi nns grabbar i 18-19-års-
åldern, som slutat högstadiet och inte har någonstans att ta vägen och inget att 
göra. De är fysiskt starka men får inget utlopp för sin styrka. När de kommer över 
lite pengar dricker de billig sprit och sen våldtar de. Vad annat kan de göra? De 
hänger omkring i grupper, bryter sig in hus och stjäl. En kvinna i samma ålder 
kan i alla fall ta hand om ett barn och känna att hon gör nytta och är värdefull i 
samhället. Men vad kan en pojke i samma situation göra? 
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Jag har mycket 
stor respekt för kvinnorna 
i det här landet
Pearl Mashalaba – läkare och föregångare i familjeplanering

Det var en ren tillfällighet att Pearl Mashalaba blev läkare men 
hon fortsätter att arbeta som pensionär och delar klinik med sin 
dotter. Hon tycker det var ett 
misstag att man från början 
vände sig enbart till kvinnor 
med familjeplanering och 
startade en organisation med 
information om sex och 
samlevnad som vände sig till 
unga människor, 
både fl ickor 
och pojkar.

19/1
For till Broadhurst för att träff a Pearl Mashalaba, det tog ett 
tag innan jag hittade rätt. Ett trevligt och bra möte, hon är 
72 år nu och har mottagningen tillsammans med sin dotter. 
Pratade om kvinnor, aids och våld. 

20/1 
På eftermiddagen kom regnet, det bara vräkte ner i omgångar. 
Jag var ute och körde och kunde inte få torkarna att funka 
först. Massor av vatten vid vägkanterna, genomvåta ungar 
och vuxna, alla säkert glada för dammen är bara full till 25  
procent.
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När jag träff ade Pearl Mashalaba i början av 80-talet var hon chef för mödra- och 
barnavården i Botswana. Hon berättade då att det var en ren tillfällighet att hon 
blev läkare. 

Hon växte upp på landet i apartheidens Sydafrika, båda föräldrarna var lärare 
och hon gick i en missionsskola. Hon var tydligen duktig i skolan för en dag 
frågade skolans rektor om hon ville följa med och hälsa på en gammal vit kvinna, 
som bjöd på te i sitt stora hus. Kvinnan erbjöd sig att betala Pearls utbildning till 
läkare. Hon studerade medicin i Johannesburg och då och då skickade den gamla 
damen sin svarta Cadillac med chauff ör eft er henne och bjöd på te. När Pearl träf-
fade sin man och gift e sig blev damen rasande, hon hade tänkt sig att Pearl skull 
bo hos henne när hon blev färdig läkare. Hon var så gammal att hon inte förstod 
att raslagarna hade gjort det omöjligt. Men hon förlät gift ermålet. När Pearl tog 
sin läkarexamen 1956 var den gamla damen nästan 90 år gammal och de fotogra-
ferades tillsammans och kom i tidningen.

Nu träff ar jag Pearl Mashalaba på sin klinik som hon delar med sin dotter. 
Hon pensionerades 1983 och funderade då i sex månader vad hon skulle göra med 
resten av sitt liv: 

–Jag hade ju arbetat med kvinnors och barns hälsa hela mitt yrkesverksamma 
liv, vi kallar det family health,  men männen är inte inkluderade och jag började se 
det som en svaghet t.ex. när det gäller familjeplanering. Ungdomar som inte hade 
barn var inte heller välkomna.  Så vi startade Botswana Welfare Association 1986 
för att kunna erbjuda information och rådgivning till unga människor, särskilt 
fl ickor. Det fi nns nu fem center i landet. Vi insåg så småningom att vi också måste 
erbjuda ungdomarna familjeplanering och att det var viktigt att få kontakt med 
pojkarna. De kommer nu för vi erbjuder t.ex. sportaktiviteter och dramagrupper. 
Vi får bidrag till detta – och för att vi utbildar och motiverar mot hiv/aids – från 
regeringen.

–Ungefär samtidigt startade vi den första SOS-byn i Botswana, den ligger i ut-
kanten av Gaborone. Det var mycket motstånd mot den till att börja med eft ersom 
den botswanska traditionen säger att om föräldrarna inte kan ta hand om barnet 
måste någon annan i familjen göra det. Men nu, eft ersom så många barn mist sina 
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föräldrar och även andra anhöriga, har SOS-byarna blivit accepterade. Barnen 
adopteras av byn men om familjen senare vill ha tillbaka barnen kan de lämna 
byn och leva med sin familj.

–Barn i Botswana vet mer än de gjorde för 20–25 år sedan eft ersom de vuxna 
talar med dem på ett annat sätt. Men tyvärr tillämpar de inte vad de kan. Vi 
trodde t.ex. att eft ersom vi talade till ungdomarna direkt och utan reservationer så 
skulle antalet tonårsgraviditeter gå ner. Vi har utbildat lärare så att de ska kunna ta 
upp de här frågorna med sina elever och har talat med föräldrar. Men fortfarande 
blir fl ickor tvungna att sluta skolan för att de är gravida. Vi måste acceptera att 
det är en sexuellt aktiv ålder och vi delar ut kondomer. Problemet är att de inte 
används. Ett problem är också att vi lever i en kultur där fl ickor uppfostras till att 
lyda män och pojkar. Fäder borde tala mer med sina söner så att de tar sitt ansvar. 
Det fi nns vuxna män som går ut med unga fl ickor, lockar dem med pengar och 
presenter och smittar dem med hiv. Det fi nns fall där lärare hotar eller mutar sina 
kvinnliga elever till att ha sex med dem. I sådana fall har de unga kvinnorna svårt 
att sätta sig emot männen.

Familjeplanering för män

–När vi startade familjeplanering i Afrika koncentrerade vi oss på kvinnorna både 
för familjeplanering och barnavård. Men nu inser vi att vi måste ta in männen 
i organisationen och tala direkt till dem. Ungdomar idag kan uttrycka sig och 
kan mycket, men de tillämpar inte alltid vad de lärt. Vi har fortfarande mycket 
okunniga unga män och mycket följsamma unga kvinnor. Vi började motivera för 
sexualundervisning i skolorna fast regeringen var emot det. Och eft ersom vi insåg 
att lärarna hade problem med att ta upp såna känsliga frågor ordnade vi semina-
rier för lärarna. De fl esta skolor har nu en tjänst för en person som kan vägleda 
eleverna, inte bara när det gäller studier utan också annat. Vi kallar det family life 
education. Vi lyckades inte få det som examinationsämne men det visar hur viktigt 
vi tycker det är att ungdomar lär sig om sin egen kropp och dess funktioner.

–Sen fi nns det ju mycket annat som påverkar ungdomarna, tv t.ex. Mina 
barnbarn är från 16 till 23 år och när man går hem till dem sitter alla klistrade 
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framför tvn. Så det fi nns mycket att kämpa emot. Jag önskar att den där lådan 
aldrig kommit hit!

Fattiga kvinnor på landsbygden

–Jag har mycket stor respekt för kvinnorna i det här landet. Mer än 50 procent 
av hushållen har kvinnor som överhuvud (women headed households). Dessa 
kvinnor uppfostrar sina barn utan hjälp av barnens fäder och många av dem 
gör det mycket bra. Min personliga åsikt är att de inte borde ha så många barn. 
Men de klarar av sin situation och ger sina barn en god start i livet. Kvinnorna är 
starka och vi har kvinnor, som har vuxit upp utan fäder, på mycket höga poster 
i samhället. Sedan händer det att pappan dyker upp och skryter med att detta är 
min dotter! Morbrodern har en mycket stark roll i familjen i det botswanska sam-
hället. Kanske har den traditionen hjälpt mödrarna att uppfostra sina barn. Det 
är fortfarande en stark tradition. Fortfarande är det morbrodern som förhandlar 
inför äktenskapet och håller tal vid begravning.

–Kvinnorna på den riktiga landsbygden är fortfarande mycket fattiga. På 
80-talet talade man om att utveckla landsbygden så att det fanns jobb där och 
folk kunde stanna kvar, men så har det inte blivit. Gapet har vidgats. Det fi nns 
inga jobb på landet och vad som händer är att kvinnorna lämnar sina barn med 
mormor och kommer hit till Gaborone. Mormor gör så gott hon kan för att ta 
hand om barnen, men det är inte alltid hon klarar av det.

–Lagarna måste ändras så att de speglar den nya situationen t.ex. att många får 
barn innan de gift er sig. Det fi nns lagstift ning om att män ska betala underhåll till 
sina barn, men om de vägrar får inte kvinnorna tillräcklig hjälp att kräva ut pengarna. 
Och  kvinnornas attityd är: Om han inte vill hjälpa till så ska jag minsann visa att jag 
kan klara mig själv! Beundransvärt, i och för sig,  men inte rättvist! Männen skulle 
tvingas att bidra med mer. Vi ser också att våld mot kvinnor fortsätter. Många kvin-
nor väljer att inte anmäla den som misshandlat dem, eller anmäler först och tar sen 
tillbaka anmälan. De säger att nu har vi talat om saken och han har lovat att aldrig slå 
mig mer. Under de senaste åren har vi också haft  några fall då unga kvinnor mördats 
när de velat avsluta en kärleksaff är. Ingen kvinna har mördat en man.
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Rätta mun efter matsäcken

–Vi har visserligen haft  en stark ekonomi men t.o.m. presidenten har sagt att folk 
lever över sina tillgångar. Något måste göras för att få människor att rätta mun 
eft er matsäcken. Titta bara på de fi na bilarna på gatorna – unga människor kan 
få lån till bil fast de inte har någonstans att bo. Bankerna tycker det är enklare 
att bevilja lån för bilköp än till bostad för de kan bara ta tillbaka bilen om inte 
amorteringarna betalas.

–Stan har fl er shoppingcenters än den behöver! En väns bror, som kom från ett 
annat afrikanskt land, menade att antalet shopping centers i Gaborone behöver en 
befolkning på en och en halv million, lika mycket som hela Botswanas befolk-
ning. Och restauranger – det borde kanske fi nnas en lag som tvingar folk att äta 
ute minst en gång om dagen för att de ska klara sig. De fl esta äter hemma men 
ungdomarna har börjat äta ute mera. De äter på snabbmatsställen, som ungdomar 
tycker är bekvämt, särskilt de som inte har barn. Den här nya maten bidrar till 
fetma, samtidigt som stadslivet inte ger så mycket fysisk aktivitet. Det är skillnad 
i byarna där man måste hämta vatten vid brunnen, i bästa fall, eller vandra långt 
till källan, hämta ved för att koka mat, mala majsen. Jag växte upp i en by där jag 
brukade bära vatten på mitt huvud från en källa. Senare fi ck vi en regnvattenstank, 
det var fantastiskt att få vatten från en kran. Många ungdomar är medvetna och 
vill inte vara överviktiga. De går till gymmet, gör aerobic, joggar eller promenerar. 
Förr var jag den enda som rörde på mig och de tyckte jag var lite tokig som var ute 
och sprang före jobbet. När jag blir bra eft er min knäoperation ska jag börja spela 
golf igen.

–Jag är 72 år nu men vill fortfarande arbeta och engagera mig för att män-
niskor ska få det bättre. Jag är glad över min man, våra fyra barn och sju barnbarn. 
Jag pratar alltid med barnbarnen om saker som jag tycker är viktiga och de säger: 
Ja, ja grandmother, vi vet, det där har du sagt förr…
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När mannen vill ha samlag 
måste du lyda
Ida Mokereitane, socialarbetare och feminist

Ida har en lång erfarenhet som socialarbetare och har arbetat 
även i de avlägsna delarna av landet. Hon har studerat i USA 
och leder nu Emang Basadi, en ideell organisation med 
kvinnofrågor på agendan.

4/2 
Dagen började tidigt, intervjuade Ida på Emang Basadi kl 9. 
Hon gjorde ett avigt intryck på telefon men visade sig vara 
förtjusande, talför och intressant. Bjöd på te och lite småprat 
efteråt.

For till Oodi och pratade med Sandy Grant. Han och Elinah 
bor i ett litet hus mitt bland stora stenbumlingar och har en 
traditionell, men otraditionellt målad, hydda på tomten. Satt 
på terrassen och pratade och drack jus medan han sprang 
fram och tillbaka och tittade om uppkopplingen till internet 
funkade. Lite avvaktande i början men mot slutet kändes 
det som vi fi ck kontakt. Samtalet handlade om demokrati, 
ekonomi, utbildningssystemet, män i kris, familj i kris, våld mm. 
Bilden av Botswana som ett demokratiskt och fredligt land i 
Afrika har sina skuggor.
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D
Det är full fart på Idas kontor i Gaborone. Folk kommer in och frågar om saker 
och telefonen ringer. Men jag får ingen känsla av att Ida är jäktad. Hon lyssnar 
uppmärksamt när jag presenterar mig och berättar att jag bodde i Botswana på 
80-talet. Då tyckte jag att Botswana var ett fridsamt land och så framställs det 
fortfarande i medierna. Runt vårt hus i Gaborone hade vi på den tiden bara ett 
staket, men nu har det och de fl esta andra hus höga murar med glas på toppen 
runt tomten och elektriska grindar. Och många jag träff ar nämner spontant att 
samhället blivit mer våldsamt. 

–Det är svårt att veta om det har blivit värre, säger Ida, men man har blivit mer 
öppen med våld inom familjen. Om vi har fått en ökning kanske den beror på  att 
det moderna livet medfört känslomässiga och ekonomiska påfrestningar på famil-
jen. Många är arbetslösa och det är dyrt att leva. Botswana är ett materialistiskt 
land, folk vill ha allt och är inte kloka nog att sätta sig ner och bedöma vad de har 
råd med. De tävlar med varandra. Det skapar många påfrestningar på familjelivet.

Här i Gaborone är det press på människor varje dag

–Förr höll sig familjen för sig själv och man hjälpte varandra att försonas om man 
var oense.  Men nu vet inte folk hur de ska göra. Förr i världen undervisades unga 
människor i hur man förhåller sig i en familj, det var något som byggde moral och 
karaktär. Nu måste de själva skaff a sig erfarenheterna och ibland är de dyrköpta. 
Ungdomarna i dag har det i alla fall bättre än på min tid, vi hade ingenstans att 
gå för att få reda på sånt som är viktigt i livet och ingen information från media 
heller utan bara från kompisar. Vi gjorde så många misstag. Jag fi ck själv ett barn 
medan jag själv var ett barn. Det förekommer fortfarande tonårsgraviditeter men 
nu kan i alla fall ingen säga att de inte vet hur man blir med barn.  

–Det är inte säkert att man blir en bra förälder bara för att man får barn. Här 
i Gaborone är det press på människor varje dag. Föräldrar har mycket att göra 
och ger sina barn mycket lite tid och uppmärksamhet. De vet inte vad barnen 
har för sig när de inte är i skolan. Föräldrarna fi nns inte där för att leda dem eller 
lyssna till dem om de har problem. Hur ska jag veta vad mina barn går igenom 
om jag inte är där? Om det inte fi nns en öppen kommunikationskanal? Föräldrar 



KVINNORNAS BOTSWANA | 73 

har mycket att göra och hembiträdena uppfostrar barnen. Eller mormor hemma 
i byn. Mamman kanske besöker barnet var tredje månad och blir så småningom 
en främling för sitt barn. Men i dag behöver barnen lära sig så mycket att mormor 
inte kan klara av det. Och värderingarna som barnet får från mormor är kanske 
inte vad mamman skulle vilja ge sitt barn.

Ingen har förstått vad mannen gått igenom

–Den andra förklaringen till våld inom familjen är kanske att mannens roll för-
ändrats mer än kvinnans i det moderna samhället. Ingen har förstått vad mannen 
går igenom. Många nämner att mannen är i kris och antyder att jämställdhetsar-
betet i alltför hög grad fokuserat på kvinnorna.

–Förut var det mannen som tog hand om familjen och tjänade familjens bröd, 
han arbetade. Nu arbetar kvinnorna och kan tjäna mer än sina män. Där fi nns 
en potentiell konfl ikt eft ersom det innebär en rollförändring. Det har något att 
göra med mannens ego, han känner sig hjälplös. Han kan inte ens tala om för 
kvinnan att han inte vet vad han ska göra. Detta är en av källorna till konfl ikt i 
samhället och en orsak till konfl ikter mellan män och kvinnor. Om en kvinna har 
en starkare ekonomisk ställning än en man ger det upphov till våld, fysisk eller 
psykisk. På senare tid har vi också sett passion killings (passionsmord) när en ung 
man dödar sin fl ickvän. Förklaringen som dessa pojkar ger är att de har gett ut 
mycket pengar på denna kvinna – och nu ville hon göra slut!  De vet inte hur man 
löser konfl ikter och enda vägen ut är att döda och sedan döda sig själv. Eller att bli 
dödad. För vi har dödsstraff  i det här landet.

–Många män har barn utan att på något sätt bidra till dessa barns uppfostran. 
Det fi nns gift a kvinnor som tar ansvar även för sina mäns barn med andra kvin-
nor. Män vill gärna vara fadersfi gurer i hemmet men utan att ta ansvar. Alla är inte 
sådana, men alldeles för många. Vår äktenskapslagstift ning gav männen makt att 
disponera över familjens tillgångar, en man kunde t.ex. sälja eller belåna familjens 
hem utan att rådfråga sin hustru. Det fi nns fall då kvinnan blev tvungen att fl ytta 
från huset för att mannen sålt det utan att informera. Det är mycket diskussion 
om den nya lagen där mannen inte längre är kvinnans förmyndare. Den nya lagen 
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innebär en stor förändring i vårt traditionella system. Mannen har alltid varit 
ledaren i familjen, överhuvudet.

 
Kvinnan kan inte bestämma över sin kropp

–Hela situationen med hiv/aids är en mardröm och det blir värre för att kvinnor 
inte kan bestämma över sina kroppar. Om din man vill ligga med dig måste du 
lyda. Och det är han som bestämmer om han vill använda skydd eller ej. Många 
kvinnor har blivit smittade för att de blivit våldtagna. Men här fi nns det inga 
våldtäkter inom äktenskapet! 

–Förra året hade vi ett fall då en kvinna rymde från sitt hem. Mannen letade 
reda på henne, kidnappade och våldtog henne. Hon gick till polisen men mannen 
kidnappade henne igen och våldtog henne. Vi ville ta detta fall till rätten men do-
maren var rasande: Hur kan en man våldta sin fru? Och fallet lades ner. Allmänna 
opinionens mening? De fl esta tyckte att mannen hade rätt! Även kvinnor tyckte 
det. Den inställningen måste förändras när det fi nns risk för hiv. 

–Jag vet inte vad som ska ske med kvinnorna i det här landet. Många kvinnor 
är rädda för att leva för sig själv, de fl esta vill identifi era sig genom en man. Det 
ger en sorts värdighet. Oberoende av hur han är. Det är inte många som är som 
jag! Som vill vara den jag är och vill utveckla mig själv innan jag binder mig vid en 
man. Och han måste respektera mig som jag är. Jag vill inte förlora min identitet 
på grund av en man. Han måste respektera mitt sätt att tänka, mitt arbete. Jag 
måste vara nöjd med mig själv. Jag har två barn, en pojke på 18 och en fl icka som 
är 20. Det var nära att jag gift e mig men så upptäckte jag att jag inte gillade hur 
han behandlade mig. Och sen, när jag genom mitt arbete kom i kontakt med 
familjerelaterat våld, upptäckte jag att han var en potentiell misshandlare. Jag har 
alltid tyckt att min lycka kommer i första rummet. Och jag var inte lycklig, så jag 
bestämde mig för att lämna honom.

–Kvinnor tar på sig så mycket ansvar att männen slipper undan. Många män är 
värdelösa, ansvarslösa, men är det kvinnorna som gör dem ansvarslösa? Vi lever i 
en svår tid, kvinnorna förändras och männen hänger inte med. De skulle behöva 
utbildas. 
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–Jag tror inte männen inser vad det innebär att vara make och vän till en 
kvinna och far till barnen. De stora förändringarna i samhället har gjort männen 
hjälplösa. 

www.hrdc.unam.na/botswana.htm
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Kvinnor måste börja tänka 
större!
Elsie Alexander, en av kvinnorörelsens förgrundsgestalter

Elsie har varit med sen kvinnorörelsens »barndom« i Botswana 
på 70-talet. Jag träffar  henne på universitetet i ett rum, belam-
rat med dokument, statistik och rapporter. Hon sammanställer 
aktuell statistik över kvinnornas situation i landet.

8/2 
Elsie talade om kvinnorörelsen i Botswana och gav mig en 
kopia av statistikboken jag lånade från Nordiska Afrikainsti-
tutet. Börjar inse omfattningen av mitt åtagande. När det 
handlar om kvinnor handlar det om allt. Kvinnors ställning 
och roller måste ses i relation till samhället som helhet. Tur 
jag inte stannar längre för nu i slutet av vistelsen börjar det bli 
komplicerat.

Funderar över allt jag fått höra och hur jag ska kunna ge en 
rättvis och intressant bild av Botswana och kvinnorna. 
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V
–Vi har kommit långt i Botswana med jämställdheten under de senaste tjugo 
åren«, säger Elsie Alexander, en av kvinnorörelsens förgrundsgestalter. Hon 
arbetar på universitetet med att sammanställa en statistisk rapport med gender-
specifi ka uppgift er. Beyond Enequalities (1998, 2005), är ovärderliga källor för att 
förstå hur kvinnorna haft  det i Botswana. 

Elsie menar att det var kvinnornas egna organisationer som gjorde samhället 
och institutionerna medvetna om att kvinnor existerade även utanför hemmen. 
År 1975 inrättades en tjänst för kvinnofrågor i jordbruksdepartementet för att nå 
landsbygdskvinnorna med departementets jordbruksprogram. Internationella 
kvinnoåret proklamerades av FN samma år men mycket lite gjordes ändå för 
kvinnorna. Orsaken var kanske att kvinnofrågorna tillhörde avdelningen för sport 
och kultur i inrikesministeriet. Men 1981 fi ck inrikesministeriet en kvinnobyrå 
som organiserade Botswanas första kvinnokonferens. Jag var med och imponera-
des mycket av den kraft  som de medverkande kvinnorna utstrålade. Det var helt 
klart att de strävade eft er en kvinnopolitik som byggde på landets egen struktur 
och de botswanska kvinnornas erfarenheter och inte bara ville kopiera den 
västerländska feminismen. 1991 bildades en speciell avdelning för kvinnofrågor 
och verkligt tryck i frågorna, både från internationellt och nationellt håll, kom 
eft er FN:s Nairobimöte 1995.

En milstolpe var Dow-fallet då Unity Dow, domare i högsta domstolen utma-
nade staten och krävde att hennes barn, trots att hon var gift  med en amerikan, 
skulle få behålla sitt botswanska medborgarskap på samma sätt som en botswansk 
mans barn fi ck botswanskt medborgarskap även om han var gift  med en kvinna 
av annan nationalitet. Högsta domstolen dömde till Unity Dows fördel. Könsdis-
kriminering är inte tillåten enligt botswansk lag och Emang Basadi, en fristående 
kvinnoorganisation, började se över det legala systemet. Vilka lagar behövde 
ändras? 1998 inleddes en genomgång av alla lagar och 2004 hade man kommit 
fram till motsvarande gift ermålsbalken och beslöt att mannen inte längre var 
familjens överhuvud och att kvinnan inte stod under mannens förmyndarskap. 
Även tidigare var det möjligt att som gift  kvinna äga fast egendom och ta lån på 
banken, men nu blev detta regel.
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–Kvinnorna här är mer utbildade i jämförelse med andra afrikanska länder, 
säger Elsie. 

Fler fl ickor än pojkar har alltid börjat i skolan i Botswana eft ersom pojkarna 
behövdes som herdar vid cattlepost där boskapen betade och som oft a låg en bra 
bit från byn. Skillnaden har minskat men en jämförelse mellan 1981 och 1993 visar 
att det fortfarande fi nns fl er kvinnor som kan läsa och skriva än män. Det är också 
stora skillnader mellan de mer tätbefolkade områdena i landet och de avlägsna 
delarna, där befolkningen talar andra språk än setswana. Man räknar med att 80 
procent av befolkningen kan läsa och skriva, men i de avlägsna delarna av landet 
är 40 procent av befolkningen inte läs- och skrivkunnig. Förändringarna går snab-
bare i städerna eft ersom befolkningen är yngre. 

Ett stort problem har varit och är att många fl ickor slutar skolan på grund av 
att de blir gravida. De får komma tillbaka till skolan eft er det att de fött barnet, 
men inte till samma skola, och för många unga fl ickor betyder det att skolgången 
avbryts. Här fi nns det också stora regionala skillnader med en mycket högre andel 
tonårsgraviditeter i de avlägsna delarna av landet. Precis som i Europa har man 
problem med att kvinnor väljer yrkesutbildningar i traditionella kvinnoyrken som 
lärare och sjuksköterska medan pojkarna söker sig till tekniska utbildningar, som 
också ger mer välbetalda jobb. 

–Kvinnor måste börja tänka större, avslutar Elsie.
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Botswana har blivit ett 
konsumentsamhälle, men 
har folk blivit lyckligare för 
det?
Kay Didimalang, chef för LifeLine

Stress och depression är vanliga 
problem hos personer som 
söker råd och stöd hos LifeLine, 
en organisation som utbildar 
ideella rådgivare.

23/1 
Flyttdag. Packade och gjorde i ordning efter mig i Kerstins hus. 
Ulrika Egner, en lång snygg blondin i 30-årsåldern, som bott 
mer än hälften av sitt liv i Botswana, kom och hämtade mig 
och följde med till Lucys hus i Phakalane. Huset är stort och 
tjusigt med liten pool. Tog mig ett dopp mellan skurarna. Grannen heter Kay. Vi kom in på hur vanligt det är att kvinnor 

blir misshandlade. Fast man tror att Botswana är ett så 
fredligt land och human rights och demokrati och allting. Hon 
menade att human rights kanske tillämpades mer för män 
än för kvinnor och att kvinnor fortfarande är andra klassens 
medborgare. Hon förvånade sig över att kvinnorna inte tar 
mer makt eftersom det fi nns många av dem i mellanchefs-
ställning.
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K
Kay har sitt kontor nära centrum i Gaborone. Hon är chef för LifeLine, en 
organisation i södra Afrika som arbetat med counselling (rådgivning) sedan 1963. I 
Botswana har organisationen funnits sedan 1999 och behovet av den har förstärkts 
genom problemet med hiv/aids. 

LifeLine arbetar för att hjälpa människor som går igenom alla typer av kriser. 
Av de 150 utbildade frivilliga rådgivarna är några män och det har blivit allt 
vanligare att män söker hjälp, vilket är ett brott mot botswanska traditioner där 
man vanligtvis försöker lösa problem inom familjen och inte vill ha hjälp eller 
inblandning av utomstående.

År 2004 kom 1 300 personer till LifeLine för rådgivning, fl er kvinnor än män. 
De fl esta sökte för stress, problem med relationer och depression. Flera sökte för 
att de varit utsatta för våld eller kränkning än för att de behövde stöd för att de 
själva eller en anhörig hade hiv/aids.

Kay är gift  med en man från Botswana, som hon träff ade när båda stu-
derade i England, och har bott från och till i Botswana under många år. Hon 
har en bakgrund som lärare, konsult och har skrivit läroböcker. Hon berättar 
om svårigheterna med att arbeta i och leda en volontär organisation där bara 
nyckelpersonerna är anställda, och med löner som knappast kan konkurrera ens 
med de statligt anställda, och rådgivarna arbetar utan lön. Vi talar om vikten 
av att motivera dem och få dem att stanna kvar i organisationen när de blivit 
utbildade. Hon berättar också om svårigheterna med en volontärorganisation nu 
när biståndsgivarna övergivit landet. Några ger fortfarande bidrag till projekt men 
förstår inte att en organisation också behöver ekonomiska medel för drift  och 
långsiktiga bidrag för att kunna planera för sin framtida utveckling. Kay tycker 
att det är negativt att det i Botswana fi nns starka band mellan frivilligorganisatio-
nerna och staten.  Ett område som favoriseras av bidragsgivarna nu är naturligtvis 
allt som gäller hiv/aids.

LifeLine lägger sig vinn om att inte driva någon policy eller stå för fasta åsikter 
utan vill lyssna till människor utan att döma och hjälpa dem att mobilisera sina egna 
resurser för att komma fram till beslut. Det gäller också t.ex. aidstest, som reger-
ingen driver kampanjer för att alla som kan misstänka att de är smittade ska göra. 
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Många kvinnor kommer till LifeLine för att de blivit slagna av sin man eller 
boyfriend eller för att de blivit våldtagna. Där har attityderna ändrats på senare år. 
Våld inom familjerna förekom säkerligen förut men nu har kvinnorna fått stöd för 
att berätta och polisanmäla. Detsamma gäller våldtäkter, men för båda företeel-
serna är antagligen mörkertalet mycket stort.

Kay menar att det botswanska samhället är extremt konservativt och att det 
alltid är samhället och familjen som kommer först, vilket förorsakar mycket stress 
eft ersom människor inte kan göra vad de vill. Utbildningssystemet är helt inriktat 
på akademisk vidareutbildning och erbjuder ingen status åt unga människor som 
vill utbilda sig i hantverksyrken – fast det redan är brist på t.ex. rörmokare och 
elektriker i landet. Landet kommer att få problem när studenter kommer ut från 
universitetet med drömmar om att tjäna mycket pengar men inte får något jobb. 
Ett annat problem är sjukvården, där många läkare och sjuksköterskor har en 
överlägsen attityd, särskilt till folk på landsbygden.

Botswana har blivit ett konsumentsamhälle men Kay undrar om det gör folk 
lyckligare? 

–Mitt hopp ligger hos de unga fl ickorna. 

www.lifelinebotswana.org 
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Serowe – regnvindens by
Vägen från Shoshong till Serowe är ny, 
asfalterad och har inte så långa raksträckor 
som vägarna vanligtvis har i Botswana. Det 
fi nns backar också eftersom bergen omger 
Shoshong. 
Längs vägarna blommande akacior med gula 
dunbollar som döljer de spikvassa taggarna. 
Nästan ingen trafi k men kor och åsnor vid 
sidan eller på vägen och ibland några her-
depojkar i galopp, barbacka på åsnor gör att 
jag kör försiktigt. 

31/1
Agnes och jag satt i soff an och pratade en bra stund. Hon 
är sjuksköterska och arbetar med hiv/aids. Verkar väldigt 
kompetent, trevlig och söt. Och med stark utstrålning som så 
många afrikanska kvinnor.När det började svalna tog vi en tur på stan, hon visade mig 

sjukhuset där hon arbetar, Khamas hus och gravplatsen. Vi 
promenerade uppför en brant backe varifrån vi hade fi n utsikt 
över Serowe. Där brukar Agnes jogga, säger hon. Hon var stolt 
för hon hade gått ner 7 kg och menar att folk har blivit mer 
medvetna om att man måste röra på sig och inte vara för tjock
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S
Serowe är den gamla huvudstaden, Khamas stad, med kungar som lett landets och 
folkets utveckling  och framgångsrikt förhandlade med Storbritannien när landet 
hotade att inlemmas i Sydafrika. 

I stället blev Botswana  protektorat tills det blev självständigt 1966 med en 
Khama som president, Seretse, som gjorde skandal både i England och Botswana 
när han gift e sig med en engelsk kvinna, Ruth. Deras kärlekshistoria skildras i 
boken och fi lmen A matter of inconvenience.

  Serowe är kärleksfullt skildrat i en bok av författaren Bessie Head, född 1937  
i Sydafrikanska av en vit mor och med svart far, bortlämnad, olycklig och rotlös 
tills hon kom som fl ykting till Botswana och satte ner sina rötter i Serowe. Jag 
träff ade Bessie Head i Serowe i början av 1980-talet. Hon bodde i ett enkelt litet 
hus, vi talade om hennes liv och varför hon blev författare. Hennes liv hade varit 
olyckling men hon hade funnit en sorts frid i denna vidsträckta afrikanska by i ett 
land som kunde betecknas som »färgblint«,  i jämförelse med apartheids Sydaf-
rika. Bessie Head dog 1986.

I boken Serowe – Village of the Rain Wind berättar hon hur hon gav byn detta 
namn på grund av alla årens torka men med retsamma regnvindar som gav ett 
och annat skyfall men inte det ihållande månadslånga regn som behövdes för 
jordbruket, boskapen och människorna. Hon beskriver den utspridda byn med 
sina hus byggda av lera av kvinnor, som också dekorerade murarna med intrikata 
mönster, som sköljdes bort av åskskurarna i november och december, men som 
gjordes om när regnen upphört. Hon berättar om kvinnorna som fortsätter att 
föda barn och om familjer som sitter vid elden på kvällarna och samtalar lugnt. 
De fl esta överlevde på ganska litet. Och så hade det varit länge; det fanns en styrka 
i att hålla ut och att klara sig på bara det allra nödvändigaste. Hon intervjuade de 
gamla männen och kvinnorna om byns historia, om hur man levde förr och hur 
man byggde hus, gjorde lerkrukor och garvade skinn och sydde sina kläder och 
mattor av dem.
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Hemma hos Agnes Ntokwa 

Agnes möter vid T-korsningen vid infarten till Serowe, som vi bestämt, och jag 
kör eft er henne hem. Den sista biten kan knappast kallas väg och Agnes har några 
syrliga kommentarer till dem som bestämde att hus för statstjänstemän skulle 
byggas just här. Lätt ironiskt heter området Sunny Side. Vi kommer direkt in i 
vardagsrummet där golvytan tas upp av två pösiga, sammetsklädda soff or och en 
matchande fåtölj. Där fi nns också ett skåp med glasdörrar för de fi na glasen, tv och 
radio och vid kortväggen står en bokhylla full med videofi lmer. Hon fi ck dem av 
en väninna, som har videobutik, och skulle gärna hyra ut dem men det får hon inte 
som statstjänsteman. Det fi nns också tre små sovrum, toalett och badrum samt vid 
entrén ett litet kök. I inget av rummen kan man öppna dörren helt för det står skåp 
eller garderober i vägen. I köket står också en stor gasfl aska brevid spisen. Farlig pla-
cering, säger Agnes, men vad ska hon göra? Hon brukade ha den utanför huset men 
en dag när hon kom hem var den borta. Hon är också noggrann med att parkera sin 
bil så att utomhusbelysningen ska lysa på den på natten.

Det är söndag och Agnes bror och svägerska väntar i soff an, de har varit på begrav-
ning och är på väg tillbaka till Selebi-Pikwe där de bor, brodern arbetar i gruvbolaget. 
Han är uppsträckt i kostym, vit skjorta och slips och svägerskan är helt i svart-vitt. 
Agnes minsta barn är också där, tvillingarna Karabo Precious och Moshe Owen, 4 år. 
De har både setswanska och engelska namn och går i engelsk förskola/daghem. När 
värsta blygheten gått över visar det sig att de kan uttrycka sig ganska bra på engelska. 
Th abo Daniel 14 år, kommer också in och hälsar. När Agnes ska bjuda på te och bröd 
med marmelad kommer han in med vatten så att jag kan tvätta händerna på traditio-
nellt sätt. Daniel är lång för sin ålder och spelar mycket riktigt basket. Äldsta sonen, 
David Mooketsi, 23 år, bor för tillfället hos sin mormor i Gaborone. Han var duktig i 
skolan men på grund av ständiga migränattacker fi ck han inte så bra betyg i Form 5, 
nu söker han stipendier för att läsa vidare: 

–Men det innebär att jag fortfarande måste bidra med fi ckpengar och kläder, 
säger Agnes.

–Det är inte lätt att vara kvinna i Botswana, svarar Agnes på min fråga när brodern 
och svägerskan farit och barnen är upptagna av tecknade serier, på engelska,  på tv. 
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–Som ensam mamma har man mycket ansvar, man ska vara både 
pappa och mamma, försörja familjen och se till att barnen följer den 
rätta vägen. Allt ska man klara själv. Och det är inte bättre om man är 
gift . Män verkar glömma att man har ett delat ansvar. Mannen vet ju, att 
om han struntar i saker och ting så fi xar kvinnan det. Det fi nns kvinnor 
som är gift a men ändå måste se till att familjen har husrum, mat och 
kläder. Man kan ju fråga sig varför de inte skiljer sig? I stället tar de hand 
om mannen också.

 
Alla är drabbade

Agnes är 42 år, sjuksköterska och har gått särskild utbildning för att ta 
hand om patienter med hiv/aids och det är just det vi börjar tala om.

–Det fi nns ingen i Botswana som inte på ett eller annat sätt är drab-
bad, säger hon. För något år sedan ville folk inte veta om de var smittade 
eller inte men att den inställningen börjar förändras. 

Hon är stolt över Botswanas program Masa för att hjälpa hiv-infekterade. 
–Det är nu eller aldrig. Vi vet att medicinerna hjälper och att folk i stort sett 

tar medicinerna som de ska. Men vi vet också att en del tar sina mediciner ett par 
veckor och slutar sen för att folk hittar på saker om medicinerna. Medicinen är 
gratis och gör att folk kan arbeta när de börjar må bättre. Problemet är att en del 
inte vill arbeta utan tycker att de både ska ha medicin och mat gratis. 

–Förnekandet är fortfarande ett stort problem. Kanske tio procent säger att de 
eller en anhörig drabbats av aids, de andra skyller på tuberkulos eller trolldom, 
vilket de traditionella doktorerna tjänar pengar på. Det fi nns många andra pro-
blem omkring sexualiteten, som hänger ihop med hiv/aids. Trots stora kampanjer 
för att använda kondom blir fortfarande många tonåringar gravida. Våldtäktssta-
tistiken är hög trots att många våldtäkter inte blir rapporterade. Hustrumisshandel 
är också ett stort problem. 

–Männen är ett problem. Äldre män går ut med unga fl ickor, hur ska fl ickorna 
kunna stå emot när de får saker de inte kan köpa själva? Vi kallar dem Sugardad-
dys. Det händer också att lärare förgriper sig på eller tvingar sig till samlag för 
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att fl ickorna ska få bättre betyg. Och när män-
nen har druckit vill de ha sex. Vi informerar och 
anordnar workshops för dem, delar ut kondomer, 
vi har information på alla arbetsplatser. Ändå vet vi 
egentligen inte vad vi ska göra för att få männen att 
ändra beteende.

Drömmen om ett eget hus

Hon är djupt tacksam till en svensk familj i Gabo-
rone som hjälpt henne genom skolåren och som hon 
fortfarande har tät kontakt med. Kontakten med 
svenskarna har stärkt henne i livet. När hon fi ck sin 
äldsta pojke var hon ung och ogift  men lyckades 
ändå genomföra sin utbildning till sjuksköterska. 
Med Daniels pappa var hon gift  med i 10 år och  
tillbringade ett par år i Lesotho och tre i Namibia. 
Han hade utbildning och ett bra jobb men började 
dricka och hemmet som de gemensamt byggt upp 
i Namibia förlorade hon vid skilsmässan. Hon 
förlorade också den tomt som hon köpt tidigare för 
att kunna bygga sig ett eget hus. 

För det är drömmen, att slippa osäkerheten med tjänstebostad,  som man kan 
bli uppsagd från med kort varsel, och bo i ett eget hus. 

–För var ska barnen ta vägen om jag skulle dö? Det fi nns problem med den 
utvidgade familjen. Det är inte längre självklart att min syster tar hand om barnen. 
Det blir i så fall min mamma och hon är gammal nu och har tagit hand om alla 
oss syskon och förtjänar lite lugn och ro. Mormor har rätt att vila. Barnen ska i alla 
fall ha tryggheten av ett hus om det skulle hända mig någonting.

När hon hade skilt sig från Daniels pappa bodde hon ett tag i mammans hus i 
Serowe tillsammans med en syster. Men det fungerade inte, de bråkade hela tiden. 

–Har man varit gift  så blir man utstött. De frågar varför man kommer tillbaka.
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Det är viktigt för Agnes att klara sig själv och sina barn ¨på egen hand, men det är 
svårt på en sjuksköterskelön. Pulan devaluerades men samtidigt gick matpriserna 
upp. Hon jämför med soldater: 

–Man kan inte direkt jämföra lönen för den beror på hur länge man varit i 
yrket men de har fri bostad, el, vatten och gas för att laga mat. Vi måste betala 
hyra för våra bostäder och allt det andra. Det enda som vi har gemensamt är fria 
uniformer. Men vi sjuksköterskor måste tvätta våra själv.

Hon är missnöjd både med lönen och arbetsförhållandena och säger att 
sjuksköterskorna väntar sig mycket av den nya hälsoministern, Sheila Tlou, som 
är utbildad sjuksköterska. 

–Det är inte lätt att få befordran och många tittar eft er jobb utomlands. 
Sjuksköterskorna säger: »Det är nu eller aldrig!«

Ingen av männen som hon har barn med har bidragit med ett öre eft er skils-
mässorna och ingen av barnen har kontakt med sina pappor. Jag frågar varför hon 
inte har stämt dem för underhåll eft ersom man kan göra det enligt botswansk lag. 
Men hon menar att lagen inte är tillräckligt sträng, papporna kan alltid komma 
undan och hon vill förresten nte be någon om någonting: 

–Ändå fi nns det män som pekar på sina barn och säger – de är mina, fast dom 
aldrig bidragit med någonting.

När jag frågar om det inte är viktigt att barnen träff ar sin pappa ser hon 
fullkomligt oförstående ut.

Söndag eftermiddag i Serowe

Agnes lagar mat i det lilla överfulla köket. Hon fräser kött och blandar med 
paprika, lök och slantad morot. Kokar ris och river rödbetor till en sallad och 
blandar med majonnäs: 

–Trodde väl aldrig att man kan äta råa rödbetor, men nu med aidsprogrammet 
får man lära sig mycket nytt, det är viktigt att de som är smittade äter bra mat.  

Hon ställer maten på ett litet bord i vardagsrummet. Sen förser vi oss, de 
vuxna sätter sig i soff an med tallriken i knäet, barnen sitter på golvet. Tv på, eft er 
de religiösa programmen på förmiddagen med predikanter och körsång är det nu 
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sportprogram – om nu det som visas kan kallas sport. Tre män tar till alla medel, 
brottning, boxning, karatesparkar, bett, för att besegra varandra. Ganska osmak-
ligt till maten, ändå kan man inte låta bli att titta. Barnen också och maten rör de 
knappast.

Eft er maten lägger jag mig en stund i sovrummet, solen är het och man blir 
dåsig. Agnes lägger sig på en madrass i skuggan utanför huset, på samma sätt 
som bykvinnorna förr alltid tog sig en liten lur under det utskjutande taget. När 
vi vaknat och det blivit lite svalare tar Agnes mig med på sightseeing i Serowe. Vi 
ser på det övergivna huset där Seretse Khama, Botswanas första president, och 
hans engelska hustru Ruth bodde, det står tomt nu. A marriage of inconvinience 
heter både bok och fi lm om deras liv. Men de blev så småningom accepterade 
som ett par, både av botswanerna och engelsmännen och i de här trakterna kan 
man inte säga ett ont ord varken om Seretse eller hans barn. Hans äldsta son Ian, 
som varit överbefälhavare och är vice president, har kritiserats för att han talar 
dålig setswana, men Agnes menar att han lärt sig och att han nu kan tilltala sin 
befolkning i alla fall på bruten setswana. 

Vi tar en titt på sjukhuset där Agnes arbetar, det är gammalt och ett nytt håller 
på att byggas i utkanten av byn, men avdelningen där Agnes arbetar är relativt 
nybyggd och med modern och välskött inredning. Vi promenerar uppför en brant 
kulle, där Agnes brukar motionera, för att få utsikt över Khamas gravplats och 
se hur långt byn sträcker sig. Hon berättar stolt att hon gått ned 7 kg och brukar 
jogga med en väninna. 

–Men nu säger de att man inte ska jogga eller promenera ensam. Man är inte 
säker i Serowe längre, jag kan inte promenera som jag gjorde förut. 

Folk verkar ha blivit mycket mer medvetna om hur viktigt det är att röra på sig 
och att äta rätt. Förut fi ck alla mycket motion i alla fall när de skulle hämta vatten 
och ved och gå långa sträckor när de skulle till skolan, till åkrarna eller platsen där 
de har kreaturen. 

Till slut tar vi bilen igen och kör uppför en brant backe till Lentswe Lodge för 
att sitta och prata och ta något att dricka. På hemvägen har vi med oss en pizza till 
barnens kvällsmat men dessförinnan tittar vi in till Agnes syster, som bor granne 
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med mammans hus i Serowe. Det är mörkt när vi kommer hem, vi äter pizza 
och majsgröt med kött samtidigt som vi tittar på en förskräcklig såpa på tv, som 
tydligen »alla« tittar på, på söndagskvällen. Klockan hinner bli över tio innan alla 
är i säng och väckarklockan ringer tidigt på måndag morgon.

Daniel går upp kl. 5 för att vara i tid till skolan som börjar kl. 6.45, det gäller att 
ta vara på de svala timmarna på dagen. Han måste vara ute i tid eft ersom bussarna 
oft a är överfulla. Tvillingarna åker med Agnes som släpper av dem vid skolbussen 
med varsin ryggsäck med snacks. När vi ska skiljas frågar jag Agnes vad det är 
som gör livet värt att leva?

–Ihärdighet, säger hon, och oberoende.
Jag undrar om hon missförstått min fråga och undrar vad hon tycker är roligt 

i livet?
–Barnen förstås, jag vill hellre vara tillsammans med barnen än med någon 

annan. Och vännerna.
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Kvinnor har insett att de har 
rättigheter
Sheila Tlou, nyutnämnd hälsominister

Sjuksköterska med amerikansk doktorsexamen, en av kvinno-
rörelsens pionjärer i Botswana, landets första aids-koordinator 
och nyutnämnd hälsominister tar emot i klarblå afrikansk 
klänning.

26|1
Träff ade till slut den grandiosa hälsoministern Sheila Tlou i afri-
kansk klänning och turban, blev mycket bra bilder. Önskar jag 
orkade skriva ut intervjuerna men tvivlar på detta. Småpratade 
med sekreterarna medan jag väntade på mötet. Frågade om 
de kände till min efterträdare som projektledare för vattenhygi-
enkampanjen. Det gjorde de, fi ck telefonnummer!

Fick vägbeskrivning till Craft Centre och hittade dit, mot alla 
odds. Många butiker runt en fyrkantig parkeringsplats, ett 
ställe som det inte fanns like till när jag bodde här. Kom att 
prata med Anne, gammal expat med fräknar, som haft sin 
business sen 1989 i Gaborone. Hon menade att så här svåra 
tider har det aldrig förut varit. Inga kunder och de som kom-
mer betalar inte. Visste inte vad hon skulle göra.
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En strid ström av besökare trängs utanför hälsoministerns rum och jag får vänta 
en stund men när vi väl satt oss tillrätta för intervjun ger hon mig gott om tid. 
Sheila Tlou är en färgstark kvinna i klarblå afrikansk klänning av en typ som man 
inte ser så oft a på gatorna i Gaborone men är vanliga i västafrika. När jag tar fram 
kameran avbryter hon sig och drar fram läppstift  och puder ur handväskan för att 
fi xa till sig.

Sheila Tlou berättar att kvinnorna i Botswana redan före kvinnokonferensen 
i Bejing hade analyserat läget i landet och inringat de kritiska områdena, som de 
ville diskutera. De var utbildning, hälsa, våld mot kvinnor och mänskliga rättig-
heter samt ekonomisk och politisk empowerment – detta svåröversättliga ord som 
låter så självklart på engelska. Senare tillkom förstås hiv/aids, där det visat sig att 
kvinnorna drabbas hårdast. 

Kvinnornas del av kakan

–När det gällde politiken var vårt mål att åtminstone 30 procent av de högre 
posterna i förvaltningen och parlamentet skulle innehas av kvinnor. Fast egent-
ligen borde det var 52 procent, som är andelen kvinnor i befolkningen! Det har 
varit en långsam men gradvis rörelse. I parlamentet har vi ännu inte nått upp till 
30 procent men fl er och fl er kvinnor står för val. Den stora skillnaden nu är att 
kvinnorna själva tror sig om att kunna leda, men de måste också röstas på. 

–Det fi nns ett problem och det är att kvinnor konkurrerar ut varandra, men 
jag tycker att man ser mindre och mindre av det. Nu ser jag mer positiva attityder, 
kvinnor driver kampanjer för andra kvinnor och ber kvinnor att företräda dem 
politiskt. Så var det t.ex. för mig. Jag hade visserligen blivit nominerad men jag 
blev också tillfrågad av mina väljare om jag ville ställa upp för dem.

–Jag behövde aldrig alls slåss för min utnämning Eft er valet skulle presidenten 
utse fyra ministrar. Kvinnor begärde att alla fyra posterna skulle vikas för kvinnor 
för att det fi nns så få kvinnor i parlamentet. Presidenten utnämnde en man och tre 
kvinnor och jag råkade vara en av dem. Jag fi ck veta genom mitt foto i tidningen 
att jag antagligen skulle komma in i parlamentet. Pressen trodde att jag ska kunna 
representera kvinnor i parlamentet på ett bra sätt. Sen frågade presidenten om 
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jag var villig att ta posten som hälsominister. Det var en chock, jag var hiv/aids-
koordinator på universitetet och dessförinnan var jag professor vid sjuksköterske-
utbildningen. Studenterna kom och frågade hur jag skulle göra? Jag måste säga att 
jag var förvirrad. Jag fortsatte att jobba på universitetet till samtalet från presiden-
ten kom och jag kunde säga till studenterna att nu är jag minister. 

Sheila berättar att båda föräldrarna var statstjänstemän. Hon gift e sig 1977 med 
en man som var diplomat och ambassadör till FN så hon har studerat både för sin 
masters- och doktorsexamen i USA. Paret har tre vuxna barn, de båda äldsta, 23 
och 21 år, studerar i Australien och 18-åringen i Sydafrika. 

Mannens makt i äktenskapet

–Kvinnokonferensen i Nairobi blev verkligen en startpunkt för mitt engagemang 
i kvinnofrågor. Sen blev jag med i alla kvinnoorganisationer och var ett tag 
ordförande i Emang Basadi. Det var intressant med den första kvinnokonferensen 
för tidigare ansåg man att det bara var kvinnor i olyckliga äktenskap eller gift a 
med utlänningar som engagerade sig i kvinnofrågor. Men när jag var med och alla 
visste att jag var lyckligt gift  med en framstående motswana, som stöttade mig i 
arbetet, började man inse att kvinnofrågorna var viktiga för alla.

–Jag kommer ihåg en dag i Otse på kvinnodagen. Flera män hade lämnat sina 
fruar hemma och kom dit för att attackera oss som talade. Jag presenterade mig 
och en av männen frågade: Är du gift  med professor Tomas Tlou? Ja, svarade jag, 
och männen tittade på varandra. En  modig man frågade: Och han tillät att du 
kom hit? Jag svarade att han till och med uppmuntrade mig till att komma hit. 
Och då sa de att om professor Tlou kan låta sin fru vara med så kan väl vi också. 
Så de gick hem och hämtade sina fruar!  Vi förklarade att vi inte försökte ta makt 
från männen men ville försäkra oss om att kvinnor skulle ha samma rättigheter. 
I början gällde det hela mycket vem som skulle äga vad. Vid arv till exempel. Nu 
har lagen om maktfördelning i äktenskapet gått igenom eft er en hetsig debatt då 
talare tog fram biblarna och hänvisade till dem. Men vid omröstningen sa ingen 
nay. Jag kunde knappast tro mina ögon.  Jag tror inte att något annat afrikanskt 
land skulle få igenom en sådan lagförändring.
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Aids drabbar kvinnorna mest

De senaste 20–25 årens utveckling har inneburit stora frambättringar för kvin-
nor när det gäller hälsan, både mödradödlighet och spädbarnsdödlighet har 
minskat. Men nu har aids slagit till hårt och snabbt och innebär ett stort hot mot 
kvinnors liv och hälsa. Sheila började arbeta med aids år 1996 och för att lära sig 
besökte hon Uganda. När hon kom tillbaka startade hon det första projektet för att  
förebygga aids hos kvinnor.

–Jag förstod från början att kvinnorna skulle lida mest. Botswana var det 
ekonomiska navet i södra Afrika med mycket kontakt med andra afrikanska 
länder och det var oundvikligt att vi skulle bli allvarligt drabbade av aids. Vi reste 
runt i landet och bad att få träff a arbetarna på lunchrasten och informera dem 
och lära upp informatörer. Många av kvinnorna som blev involverade i den här 
informationsverksamheten växte av uppgift en och har sedan dess blivit ledande i 
samhället. Sexualundervisning i skolorna fanns inte på den tiden och de skulle de 
ha döda dig om du försökte införa det. Vi försökte utbilda lärarna till att tala med 
eleverna om sex och hur de kan skydda sig och en del lärare var mycket positiva. 
Men de var oroliga för vad rektorn och föräldrarna skulle säga. Om vi hade kunna 
göra år 1990 vad vi gör nu hade vi långt ifrån haft  det här problemet. Det fi nns 
ingen i regeringen som förnekar aids men i landet fi nns det nog många fortfa-
rande som inte vill tro på det. 

–Men förändringar har skett i folks attityder. De tror inte längre att sjukdomen 
beror på trolldom, när vi var ute och informerade brukade vi säga att t.o.m. häxor-
na är rädda för aids. Förra veckan var jag på begravning på vår cattlepost, det var 
två gamla kvinnor som begravdes, 94 och 104 år gamla. Hela byn hade slutit upp. 
Chiefen sa att detta är första gången på länge som vi begraver två människor, som 
var gamla nog för att lämna livet. Han uppmanade folk att testa sig och uttryckte 
oro för att vi förlorar den unga generationen. 

–Antalet dödsfall har minskat med bromsmedicinerna. De fl esta följer de med-
icinska ordinationerna, vi delar ut matkorgar till drabbade och har ett program för 
att kunna vårda sjuka hemma. I min forskning fann jag att innan de här program-
men infördes brukade gamla människor använde sina pensionspengar till att köpa 
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mat till resten av familjen för det var den enda fasta inkomsten. Naturligtvis kan 
de här programmen förbättras och i avlägsna trakter är inte alla informerade om 
dem. Vi måste få folk att förstå att bromsmediciner inte är ett botemedel utan vi 
måste förebygga infektion men det går långsamt. 

–Kvinnor har insett att de har rättigheter. Det är synd att detta gäller i högre 
grad kvinnor i städerna. Vi måste göra mer för att nå kvinnorna på landet. Lagen 
om maktfördelningen i äktenskapet gäller t.ex. inte traditionella äktenskap, men 
det är just de kvinnorna som är förtryckta både genom sin religion och kultur. 
Utbildningssystemet har gjort att kvinnorna kommit fram, nu måste de bara göra 
karriär också! De fl esta kvinnorna blir fortfarande lärare eller socialarbetare, vi 
borde göra något för att få in dem på naturvetenskapliga ämnen. Jag är själv en 
produkt av ett utbildningssystem där pojkarna fi ck bära utrustningen och utföra 
experimenten medan fl ickorna fi ck titta på. När det blev examen kom pojkarna 
ihåg hur man gör.  Man måste utbilda lärarna så att de lär ut bättre och inte 
diskriminerar. 

En ljus framtid

–När det gäller framtiden frestas jag säga – den är ljus! Jag kan tänka mig en dag 
då vi har en kvinna som president. Och när man tänker på allt som redan hänt på 
landsbygden – vägarna, elektriciteten, vattenutbyggnaden, moderna hus i byarna, 
nästan alla har telefon – är det också goda framtidsutsikter. Molnet som fördrö-
jer utvecklingen heter aids. Där behöver vi all hjälp vi kan få. Jag tror att våra 
traditioner kommer att spela en stor roll även i det moderna samhället, vi försöker 
integrera traditionella värden och har lagt åt sidan sånt som inte är bra, t.ex. brist 
på jämställdhet. 
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Kvinnorna i Botswana är 
framtiden…
Elinah Grant, chef för Mochudi museum

Fem mil från Gaborone ligger byn Mochudi där det fi nns ett mu-
seum högt uppe på en bergknalle inrymt i en av landets första 
skolor. Sandy Grant, som kom till Botswana som volontär före 
självständigheten har inrättat museet och arbetat för att bevara 
historiska föremål och 
dokumentera landets utveckling 
genom sina fotografi er. Chef för 
museet är Elinah, 43 år, gift med 
Sandy sedan 15 år. 
De har en 12-årig son 
tillsammans.  

24/1 
Det har varit en fantastisk dag. Kom iväg strax efter 9, körde 
mot Francistown, 4-fi lig fi n väg nu. Kom in i Mochudi i god tid, 
där fi nns nu ett stort shoppingcenter, bank, post. Sheila, som 
arbetar i museets butik,  tyckte det var bra för nu behöver hon 
inte fara till Gaborone för att handla. Snirklade runt innan jag 
hittade museet. Parkerade vid kgotlan, bredvid nytt kontorshus 
och Elinah berättade sedan att de planerar att riva de fi na 
gamla husen vid kgotlan. Gick längs stigen till museet förbi ett 
jättehus i tegel – det är så de vill att husen ska se ut i dag. 
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M
Medan jag väntar på Elinah går jag runt 
i museet och tittar på hushållsföremål, 
som man inte längre använder i hem-
men. Jättestora lerkärl där man förvarade 
vatten. Stora korgar med vackra mönster. 
Jordbruksredskap. Där fi nns också  vackra 
vävar från Oodi Weavers, som startades 
1972 av Ulla och Peder Gowenius. I shopen 
fi nns handtryckta tyger och t-tröjor samt 
en del hantverk från trakten. När Elinah 
kommer går vi upp på berget och tittar på 
utsikten över Mochudi, som brer ut sig över 
ett vidsträckt område. Mitt i centrum syns en 
stor byggnad, ett nytt köpcentrum som varit 
färdigt ett tag men ännu inte öppnat. Vi går 
in och sätter oss i Elinahs kontor under en 
surrande fl äkt och pratar.

Vi försöker vara moderna

Elinah börjar med att berätta att museets ekonomiska läge är katastrofalt, de 
kan inte längre ha öppet under helgerna och måste kanske stänga nästa månad 
eft ersom de inte har pengar till löner. Vad som i så fall händer med samlingarna 
vet ingen. Elinah suckar, det fi nns inte så mycket intresse för att bevara gamla 
saker i det så hastigt utvecklade och moderna Botswana. Men hon gör vad hon 
kan för att dokumentera historien och historier. Hon möter människor, sitter 
tillsammans med dem och skriver ner deras historier. Och när skolklasserna kom-
mer till museet kan hon alltid berätta saker som intresserar ungdomarna. Trakten 
dokumenterades av antropologen Isaac Schapera redan från 1930-talet och Elinah 
menar att man måste fortsätta att dokumentera de stora förändringarna i dagens 
samhälle. Hon gör vad hon kan!

–Jag tycker om saker som är gjorda för hand. Och det är kvinnorna som 
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dekorerar och håller sina hem rena och fi na. Min mamma gick aldrig i skola men 
vi hade ett vackert hem och man kan aldrig nog uppskatta vad kvinnor som hon 
åstadkommer. Men vem uppskattar dem idag? Och vad händer med dem när de 
är gamla? De får pension på 150 pula i månaden, en summa som  ingen kan klara 
sig på. Men kvinnorna – de sitter inte bara och rullar tummarna utan anstränger 
sig verkligen för att stiga upp på morgonen och arbetar för att få ihop till mat att 
ställa på bordet. 

–Folk blir alltmer bedömda eft er hur de ser ut. Jag kan se att vi försöker vara 
moderna, förändrar vårt utseende och glömmer vår kultur. Men jag ser också en 
liten tendens till att folk blir mer kulturmedvetna. Folk vill gå tillbaka till sina 
rötter. De kommer till museet och blir intresserade av de gamla sakerna. Men de 
gamla runda husen försvinner. Man beundrar ett gammalt hus som en kvinna 
vårdar, hämtar  kodynga och dekorerar gården på traditionellt vis. Plötsligt en 
dag är huset borta. Då kan man vara säker på att den gamla kvinnan dött. Och så 
bygger man upp ett modernt hus av betongblock. Vi kan aldrig ersätta det som 
vi rivit ner. Men när man talar med folk blir man betraktad som en bakåtsträvare 
– vill du inte att vi ska ha fi na hus att bo i eller fi na kontor? Men man skulle kunna 
bygga kontoren någon annanstans, land har vi gott om.

Kvinnor har inte samma rättigheter

Vi talar om hur utvecklingen påverkat kvinnorna. 
–Det fi nns karriärkvinnor, som har varit framgångsrika. Men om tänker på 

kvinnorna i byarna så måste de på samma sätt som tidigare pussla för att få det 
hela att gå ihop. De kämpar. Vi trycker på tyg på museet, det är mest kvinnor som 
arbetar här, bara en man och det är han som hittar på mönstren. Kvinnorna kan, 
men saknar självförtroende. 

–Kvinnor har inte samma rättigheter som män, det har varit så från början. 
Jag kan berätta om ett fall i kgotlan (byns domstol). Mannen hade varit otrogen 
och kvinnan vägrade ha sex med honom. Men domen löd att det var kvinnans 
plikt att ställa upp. En fl icka blir våldtagen och man tycker att det är hennes fel 
för att hon hade minikjol! Det förekommer mycket våld i familjerna. Förr tror jag 
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att våld inom äktenskapet doldes, kvinnorna led i tysthet, men nu går kvinnorna 
till utomstående councellors (rådgivare) och i en del fall blir männen som slår 
anmälda. Förut stannade allt inom familjen, nu har folk blivit öppnare. Det gäller 
våldtäkt också, kvinnorna brukade skämmas om de blev våldtagna, och ville inte 
anmäla eller ens tala om det.

–Jag har blivit vän med kvinnorna i byn och vi kan prata med varandra. De 
berättar om sina problem och jag om mina. Det har gjort att vi blivit vänner. Men 
för att överleva måste man ha pengar och jag har märkt skillnaden. Förr kunde jag 
gå till en person som berättar sin historia för min dokumentation, nu ber de att få 
socker eft eråt. Förut var information fri men nu måste man betala. 

Trolldom och aids

–Att ta aidstest är något farligt för de fl esta. Folk tror på trolldom, och får de hiv 
tror de att de är förhäxade och betalar mycket pengar till den traditionelle doktorn 
trots att det fi nns moderna mediciner gratis. Jag tycker det är märkligt. Det fi nns 
så många kampanjer om aids ändå verkar folk inte fatta. Ungdomarna tror också 
att de är förhäxade. 

Ungdomar och arbetslöshet

–Det fi nns mycket arbetslöshet, särskilt bland ungdomarna. Ungdomarna på 
landet vill till stan, men vad gör de om de inte får jobb?  Det är inte lätt att jobba i 
stan. Svårt att få bostad. Folk klagar, överallt. De äldre klagar på de yngre. De unga 
vill bli rika snabbt. Men pengar köper inte lycka. 

–Vårt utbildningssystem är inte bra. Här ska alla ha en akademisk utbildning 
men eft ersom de inte klarar studierna faller de ifrån tidigt. Brigaderna fi nns (en 
yrkesutbildning som startade på 60-talet av Patrick van Reensburg med idén att 
eleverna skulle betala för utbildningen genom sitt eget arbete), men de är absolut 
sista alternativet och de som går där gör det för att ha något att göra – inte för att 
de vill. Det är ingen status att göra något med händerna. 

–Det fi nns sexualundervisning nu för tiden, åtminstone i en del skolor, men 
fortfarande fi nns det fördomar mot att använda kondom. Jag hade en fl icka i en 
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grupp på museet, hon var verkligen intelligent. Sen hörde jag att hon var hemma 
från skolan och då hade hon magen i vädret. Jag har pratat med de unga fl ickorna 
på kliniken och frågat om det är någon sorts tävling, om hon har ett barn så ska 
jag också ha ett. En av dem var oförskämd mot mig, men jag vidhåller att deras 
beteende är riskabelt. De måste sluta skolan. En del kommer tillbaka. Förr fi ck 
man inte komma tillbaka till samma skola men det får man nu. Men då ska man 
allt vara modig. Mycket snack och lärarna kan vara svåra mot en fl icka som fått 
barn. Jag blir så besviken över att unga fl ickor blir gravida, oft a för att pojkarna 
sätter press på fl ickorna och säger att sex inte är bra med kondom. Men motsatsen 
kan ju innebära död! Kvinnorna får allt in i sig, riskerna är större för kvinnorna.

–Det fi nns också lärare som utnyttjar sina elever. Det är hemskt för fl ickorna 
är beroende av lärarna t.ex. för sina examensresultat. Sen fi nns det män som tror 
att om de ligger med en ung fl icka blir de starka och kan t.o.m. bli botade från 
aids. Unga fl ickor går också ut med äldre män för att de få pengar eller presenter. 
Många får mobiltelefoner eller kontantkort till telefonerna.

Delat ansvar

–Jag tror att kvinnorna i Botswana är framtiden. Männen är värdelösa, dricker 
och vill inte arbeta. Jag känner en kvinna, hon har åtta barn och mannen gör 
ingenting. Det är inte rättvist. Oft ast dricker han. Hon tar hand om barnen, huset 
och t.o.m. boskapen, som traditionellt är männens arbete. Vi har sagt att hon kan 
ta p-piller, vi kan hjälpa henne så hon kan ta dem utan att mannen vet det. För 
att hon ska kunna skaff a mat till sina barn har vi erbjudit henne att vara med i 
ett system att spara pengar, som är vanligt här. Det går till så att alla ger lite varje 
månad och sedan får kvinnorna i tur och ordning en större summa pengar så 
att de kan betala skolavgift en, skoluniformer eller kan köpa stora mängder av ris 
eller bönor på en gång.  Men frågan är varför fortsätter kvinnan att vara gift ? När 
jag pratar med henne så säger hon att han har betalat lobola (hemgift ). Är det på 
grund av hemgift en som hon inte slänger ut honom? Vad är det för lojalitet som 
gör att de stannar i ett sådant äktenskap? 
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Männen här är rädda för 
starka kvinnor
Pauline Barungwi

Pauline är 20 år, studerar vid universitetet för att bli revisor och 
var år 2004 en av tio kandidater till Miss Botswana. Jag träf-
far henne hemma hos en svenska i Gaborone, en väninna till 
Paulines mamma som blivit något av en extra-mamma till henne 
efter mammans död i aids.

20/1 
Pauline kom strax efter 10, intervjuade henne. Intressant och 
stark ung kvinna, i fi nalen till Miss Botswana och modell. Lång 
och vacker. Mycket starka synpunkter.

Regnet har slutat och cikadorna försöker överrösta varandra. 
Har börjat läsa »Tears of the Giraff e« om Afrikas första 
kvinnliga detektiv, mycket rolig och på pricken när det gäller 
det botswanska.
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D
–De första åren av mitt liv bodde jag i Lobatse men när jag började skolan fl yttade jag 
med min mamma till Gaborone. Min äldre bror studerade på stipendium och mina 
båda små systrar bodde kvar i Lobatse hos sin mormor, mammas syskon och deras 
barn. Någon pappa har jag aldrig haft . När jag frågade mamma en gång sa hon att 
det hela var ett misstag från hennes sida. När jag var 14 år dog min mamma och då 
ordnade min mammas svenska kollega så att jag fi ck fortsätta studera i Gaborone på 
en internatskola.  Helgerna brukade jag vara hos min familj i Lobatse. Jag tycker om 
att promenera, träff a mina vänner, gå på party ibland och dansa med mina vänner.

–Vem jag är? Varifrån du kommer, hur din familj ser ut, vilka du umgås med  
– allt detta bestämmer vem du är och hurdant ditt liv ska bli som kvinna. Om du 
växer upp på landet kanske du inte ens hinner bli färdig med skolan innan du får 
barn. Och du riskerar att få hiv/aids eft ersom unga kvinnor oft a blir utnyttjade av 
äldre män, som har den ekonomiska makten. Men ingen kan vara okunnig om 
hiv/aids i det här landet och de fl esta vet hur man kan skydda sig. Det är gratis 
att testa sig och de som är modiga gör det. Förr var folk rädda för att tala om att 
de var smittade och andra var rädda för dem. Men så är det inte nu utan smittade 
behandlas som vem som helst.

–Men å andra sidan – även om du växer upp på landet och är fattig men 
familjen har tagit hand om dig väl och lärt dig skillnaden mellan gott och ont och 
du tror på dig själv och vet vad du vill – då är allt möjligt.

Stort gap mellan land och stad

–Gapet mellan stad och land är stort här i landet. Det gäller allt. Jag vet hur jag kan 
klä mig och inte klä mig för att passa in. Det går bra med jeans och  t-tröja men inte 
toppar med bar mage. I staden har mycket av det traditionella tänkandet och livet 
försvunnit, folk har blivit moderna. Jag har lärt mig att förstå deras sätt och tänka 
och respekterar att man kan ha olika syn på livet. Men både på landet och i staden 
fi nns det folk som tror att närhelst något går fel i deras liv så är de förhäxade. Det var 
en som sade så till mig häromdan, eft ersom jag haft  så mycket otur i mitt liv. 

–Jag har gått igenom många svåra saker. Jag hade en pojkvän, vi var tillsam-
mans ett år men han dog i en bilolycka. Låg i koma i två månader. Det var en svår 
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tid och jag har fortfarande inte kommit över det. Han kom från en bra familj men 
min familj var tyvärr inte så glada över att vi var tillsammans. Jag tyckte om hans 
familj, vi var oft a där tillsammans och jag kände att de tyckte om mig. De lät mig 
vara med och ordna med begravningen, jag fi ck t.o.m. välja hans kista.

I mammas ställe

–Jag känner mig ansvarig för mina två yngre systrar trots att den äldre är 17 år och 
sexåringen bor hos sin pappa och hans sambo, som min syster betraktar som sin 
mamma. De förväntar så mycket av mig, både känslomässigt och ekonomiskt. Jag 
har haft  fl era jobb medan jag studerar, bl.a. på den lokala radiostationen. Mina 
systrar vill att jag handlar kläder åt dem fast de får från sina pappor. Jag har ingen 
pappa och måste klara mig själv. De vill ha känslomässigt stöd av mig också, men 
jag känner att jag inte riktigt orkar med dem och inte får plats för dem i mitt liv.

–Männen här är rädda för starka kvinnor. Kvinnorna kan visserligen sköta 
det mesta men mannen vill alltid känna att han bestämmer. Han vill ha kontroll. 
Många män tycker det är bra om kvinnan är hemma och bara ser eft er huset och 
tar hand om barnen. Om kvinnan gör karriär och tjänar mer än han dröjer det 
inte länge innan han fl yttar ut. Det fi nns ett ordspråk som lyder: »Bakom varje 
framgångsrik man står en kvinna«. Här säger vi i stället: »Bakom varje fram-
gångsrik kvinna fi nns en skilsmässa«. Men alla män är inte sådana. Min pojkvän 
var några år äldre än jag och han sa att när jag fått jobb som revisor hade han 
antagligen hunnit till sin Masters och jag skulle komma att tjäna mer än han. Men 
det gjorde ingenting för då skulle han ha en egen business! Det fi nns män i dag 
som kan laga mat, städa och byta blöjor, det kunde min pojkvän.

Framtiden

–Om tio år kommer jag att vara revisor och ha en egen fi rma eller vara chef i 
något företag. Och ha åtminstone 2 miljoner pula i förmögenhet. Ett barn och 
en man, som uppskattar mig som jag är. Som behandlar mig som en kvinna och 
förstår och älska mig. Jag vill bo i ett hus i utkanterna av Gaborone, inte i staden. 
Jag vill ha frid och ro, inte trafi k och ljud från barer.
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Man måste tro på sig själv 
och lita till att det man gör 
kommer att bli bra
Bontle Mbongwe, chef för universitetets nya miljöenhet

Min efterträdare som koordinator för den nationella vattenhy-
gienkampanjen var Bontle Kgosinkwe, en smal, glad och klipsk 
tjej, nyutexaminerad från 
universitetet. Nu är hon en 
något fylligare kvinna med nytt 
efternamn, man och tre barn.  
Hon har just kommit tillbaka 
från ett WHO-möte i Génève, 
där hon fi ck diplom för gott 
ledarskap.

7/2 
Kl är bara 7 på morgonen och jag har redan doppat mig i 
poolen, jympat lite och stretchat, duschat och tvättat håret 
samt fi xat duschen så att inte vattnet strilar åt allt håll. Druckit 
en kopp te och funderat. Känner att nedräkningen inför 
hemresan börjat. Men än har jag några roliga möten kvar. 
Känner mig okoncentrerad och inte i form att sätta mig fl itigt 
och skriva ut band. Eller snarare, inser att jag i alla fall bara 
hinner en bråkdel. Funderar över allt jag fått höra och hur jag 
ska kunna ge en rättvis och intressant bild båda av Botswana 
och människorna. 
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J
Jag träff ade Bontle i hennes rum på universitetet och hon började berätta vad som 
hänt sen vi träff ades senast.

–När du lämnade Botswana 1985 hade jag just börjat arbeta och jag fortsatte 
med vattenhygienkampanjen till 1989. Året eft eråt reste jag till USA och studerade 
hälsoupplysning och när jag kom tillbaka blev jag chef för avdelningen som pro-
ducerar hälsoupplysningsmaterial. Sen jobbade jag med tobaksprogrammet och 
avdelningen för miljövård innan jag reste utomlands igen, till Kanada denna gång 
och tog en Masters i miljövård. Forskningen kunde jag göra i Okawangodeltat. 

Jag gift e mig 1987 med denne underbara man. Han är journalist men har nu ett 
eget företag som sysslar med personal och ledarskap. (Bontle plockar fram kort på 
man och de tre barnen 19, 17, 15 år gamla). När jag reste till Kanada fi ck mina barn 
följa med och min man hälsade på oss tre gånger på två år. Det var underbart att 
fi ra jul där tillsammans, hela familjen. När jag var i USA tog jag också barnen med 
mig (utom den minste som bara var ett år), min man studerade då i England. 

–Sedan 2003 är jag anställd vid universitetet för att planera och organisera ett 
nytt program för miljövård. Jag anställer personal och letar eft er professorer och 
föreläsare.  Det innebär att jag är min egen sekreterare, chef, lärare och allt. En 
utmaning! Jag var ensam med vattenhygienkampanjen när du lämnade landet, 
ändå lyckades jag utveckla både programmet och mig själv. Man måste tro på sig 
själv och lita till att det man gör kommer att bli bra. Ibland har jag förvånat mig 
själv med att klara av saker som jag tvivlade på att jag skulle klara. Så jag tänker 
inte ge upp när det gäller miljövården heller!

Jag tror att det viktigaste är att acceptera sin partner

–Man måste satsa på sin familj. Min man har stött mig på alla sätt och drivit på 
mig för att jag ska bli ännu bättre. Det är inte alla män som gör så! Att jag haft  så 
stora framgångar beror till stor del på hans stöd. 

–Om det fi nns recept på ett lyckligt äktenskap? Jag tror att det viktigaste är 
att acceptera sin partner, lära känna honom och älska honom som han är – och 
att han älskar och accepterar dig på samma sätt. Det var någon som frågade mig 
vad jag tyckte om den nya äktenskapslagen? Jag svarade att för mig gör det ingen 
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skillnad. Många män är uppretade för de tror att förslaget innebär att man tar 
makt ifrån dem. Men om man har ett bra förhållande till sin man, kan kommuni-
cera och delar allt, då innebär den nya lagen ingen skillnad. Det är klart att det är 
annorlunda i förhållanden där man inte kommunicerar och mannen utnyttjar sin 
makt som överhuvud i familjen. Det som jag tycker fungerar i en familj är rådslag. 

–Både män och kvinnor måste lära sig att män och kvinnor är olika. Jag brukar 
reta andra kvinnor, och även min man, med att det måste fi nnas några fördelar 
med äktenskapet! Om glödlampan går sönder säger jag att det är hans ansvar. Och 
han byter glödlampa för han vet att jag gör andra saker. Jag tar inte hand om våra 
bilar heller, det gör han. Allt beror på vilket förhållande man har. När jag mötte 
min man brukade han sitta med mig i köket när jag lagade mat men när han 
försökte var jag på honom och sa att så ska man göra och inte så. Till slut gav han 
upp. Så nu är det mitt fel att han inte har lust att laga mat och jag får leva med det. 

–Många kvinnor väljer att inte gift a sig för de har inte några bra förebilder. 
Jag tror att de fl esta unga kvinnor här vill se sig själva med en äkta man vid sin 
sida, men vi har ingen bra modell för hur man lever sida vid sida. Skilsmässor är 
mycket vanliga. Det fi nns ingen tolerans mellan makarna.

Kvinnor tar på sig för mycket ansvar 

–Kvinnoorganisationerna har gjort mycket för att göra kvinnor medvetna om 
sin roll i samhället. Att kvinnor utbildar sig är viktigt och många kvinnor har nu 
höga positioner och makt i samhället. Det har också gjort att män har börjat se på 
kvinnor på ett annat sätt. Men alla har inte kommit så långt. När jag var i Génève 
mötte jag en afrikansk man som sa att han inte kunde acceptera att en kvinna 
bestämmer och att kvinnor kände sig obekväma som hans chef. Jag frågade 
honom varför han inte kunde betrakta sin kvinnliga chef som en människa? En 
människa som är kompetent nog att leda. Jag frågade honom: Kanske är det du 
som gör att hon känner sig obekväm? Vad gör du för att hon ska känna sig mer 
bekväm? Du måste göra något åt din attityd! Då kan kvinnor känna sig bekväma i 
din närhet. Det här exemplet visar att en del män fortfarande inte kan tänka sig att 
ha en kvinna som chef. 
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–Det är mycket som har förändrats: kvinnor har egna företag, många kvinnor 
är ensamma med sina barn och klarar det utmärkt. Det har motiverat kvinnor och 
fått dem att inse att de inte behöver vara beroende av män. Det har gått så långt att 
kvinnor tar på sig för mycket ansvar, de lämnar ingenting kvar till männen. Jag var 
inne på det spåret själv. Jag blev lite långsammare med att fi xa saker och ting och 
han tog över. Vi kvinnor ger inte männen en chans att ta ansvar – och sen klagar 
vi över hur trötta vi blir. 

–Men mycket har förändrats i familjerelationer. Kvinnor inser att vi tar på oss 
så många börder. Kanske också kommunikationen förbättras. Förr ifrågasatte en 
kvinna aldrig en mans beslut. Kvinnan behöver inte längre vara som ett barn i 
familjen. När jag växte upp var det min pappa som arbetade och ställde bröd på 
bordet. Men det gör jag också. Vi ska behandla varandra som jämställda partners.

–Äktenskapet som sådant innebär problem, jag måste medge att enda orsaken 
till att vårt äktenskap fungerar är att jag accepterar att en del saker är hans ansvar 
och andra mitt. Fördelningen har givit sig själv. Jag säger inte att vi aldrig har 
problem med vårt äktenskap, det är ett normalt äktenskap, men jag menar att 
många äktenskap har problem därför att mannen inte vill ta sin del av ansvaret för 
att uppfostra och ta hand om sina egna barn. Kvinnan måste rusa hem och se till 
att barnen gör sina läxor medan mannen går direkt till baren eft er jobbet. Pappan 
ser sina barn bara på morgonen och familjen äter sällan middag tillsammans. 

Traditionellt lever män och kvinnor åtskilda i vårt samhälle.

–Vi använder bara en bil när vi far till jobbet och på så sätt får vi en chans att 
prata i lugn och ro. Han kommer och hämtar mig, vi äter lunch hemma tillsam-
mans. Idag sa han att han jobbar till lite senare och då gör jag det samma och han 
hämtar mig eft er arbetet. Våra resor till och från jobbet är viktiga för det är tid vi 
tillbringar tillsammans. Många familjer har ingen tid tillsammans och då kan man 
inte heller bygga en relation. Man måste ge tid för att ett förhållande ska fungera. 
När jag började arbeta vid universitetet var jag faktiskt under press – man »måste« 
ha en bil när man jobbar där. Och det fi nns kvinnor som tycker det är en del av 
empowerment att köra sin egen bil.



KVINNORNAS BOTSWANA | 113 

–Ett annat exempel på hur man kan skapa tid för att vara tillsammans – jag går 
till gymmet, min man spelar tennis. Men för att vi ska få tid tillsammans har jag lärt 
mig spela tennis och spelar med honom tre gånger i veckan. Det är tid som vi har 
tillsammans. Många förstår inte att detta är en del av den nya utvecklingen utan le-
ver så långt ifrån varandra. De är inte ett par. Traditionellt är män och kvinnor vana 
vid att leva åtskilda i vårt samhälle. Men det är annorlunda nu och ibland tänker jag 
att vi har gått för långt i civilisationsprocessen utan att se tillbaka och fundera över 
våra egna beteenden och vad vi kan förändra.

–Det viktiga för oss i vår familj är att kommunicera, försöka förstå varandra 
och hur vi fungerar. Barnen måste också få veta vad som händer i huset, om 
vi t.ex. har problem med ekonomin. Vi har varit tvungna att fatta svåra beslut 
tillsamman, det ena var att sälja vårt hus, det andra att fl ytta våra barn från en 
skola med hög terminsavgift  till allmän skola. Vi gjorde en kalkyl över vad vi hade 
råd med. Många av våra vänner tycker det är pinsamt att vi låter barnen gå i en 
allmän skola. Men det är det bästa för vår familj. Jag ångrar inga beslut jag fattat, 
de är grundade på vem jag är och vad jag är kapabel till. 

–De fl esta i det här landet är skuldsatta, folk vill leva som i USA och värdesät-
ter inte vår traditionella livsstil. Vår nation är förvirrad! Vi vet inte vilka vi är bara 
för att vårt land har ordnat det så bra för oss. Vi har fri utbildning, bra hälsovård 
men också stora problem med hiv/aids och fattigdom. Men folk tror att alla 
lösningar på problemen ska komma från staten. Nu är det kondomer som gäller, 
massor med pengar har använts för att köpa kondomer. Men ingen diskussion om 
hur jag som person kan bidra eller vilket ansvar jag har för mitt liv? Särskilt de 
unga har bestämt sig för att det som betyder något är just nu, de vill ha allt genast!

–För mig började livet vid 40, jag är 45 nu. Barnen var stora och kunde åtmins-
tone bre sig en smörgås. Jag behövde inte längre göra allt för dem så jag började ge 
mer tid åt mig själv. Nu har jag gått upp några kilo, men jag har bestämt mig för att 
sköta mig, ta massage och gå till gymmet. Jag har inte så många vänner utan mina 
barn är mina vänner, särskilt fl ickorna. Vi talar om så mycket, deras pojk- och fl ick-
vänner, skolan… Jag är helst hemma om jag inte är på jobbet och har kul med mina 
barn. Och nu har vi ett stort projekt på gång och  håller på att bygga ut vårt hus…
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10/2 
Körde från Gaborone till Johannesburg. Allt gick fi nt, iväg halv 
nio, raka spåret. Tänkte stanna och äta vid vägen men inga 
rastställen och motorväg direkt förbi Pretoria till fl ygplatsen. 
Så plötsligt var jag bara där. Hittade fi nt och parkerade, trött 
och hungrig. Lastade mina saker på en vagn och iväg för 
incheckning, 6 kg övervikt, mycket papper. Skulle kosta ca 
1000 rand. Upptäckte samtidigt att jag saknade glasögonen. 
En snäll man ringde Avis, jag begav mig dit, personal letade 
och jag t.o.m. med fi cklampa. Inga glasögon – ett mysterium. 
Så hade de upptäckt skråman på skärmen och jag fi ck – när 
jag letat rätt på reservglasögon – skriva under ett papper 
på att betala ytterligare 456 rand. Satte mig i ett hörn och 
packade om bagaget samt slängde en del dokument. Klarade 
invägningen med plus 3 kg, släpar nu på tung ryggsäck, dator 
samt bag med kläder. Snart hemma  igen efter tre fantastiska 
veckor med återseenden och nya bekantskaper.
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Botswanas kvinnor, som förtroendefullt öppnat sina hjärtan för mig 
och delat med sig av sina känslor och erfarenhet

Fakta om Botswana
Botswana blev självständigt den 30 september 1966. Landet hette 
tidigare Bechuanaland och var ett brittiskt protektorat. Botswana 
ligger i södra Afrika och har Sydafrika, Namibia, Zambia och Zim-
babwe som grannar. Större delen av landet (lika stort som Frankrike)  
består av halvöken med extremt inlandsklimat och lite nederbörd. 
Befolkningen var år 2004 ca 1.8 miljoner (en miljon år 1983), ungefär 
70 procent är under 29 år och fem procent över 65 år. De fl esta män-
niskorna bor i den östra delen av landet längs med järnvägslinjen från 
huvudstaden Gaborone nära sydafrikanska gränsen till den andra 
större staden Francistown i norra delen av landet. Nästan hälften 
av befolkningen bor i städer. I den norra delen av landet fi nns det 
väldiga Okavangodeltat med staden Maun som centralpunkt.
 De offi  ciella språken i Botswana är setswana (ett bantuspråk) och engelska, men 
det fi nns också fl era andra mindre språk i landet. 

Botswana styrs av män – men kvinnorna är (långsamt) på väg framåt!
Botswana är en parlamentarisk republik och leds av en president, den förste hette 
Seretse Khama. Botswana Democratic Party har dominerat politiken sedan själv-
ständigheten. Rösträttsåldern är 18 år. Valdeltagandet är lågt, 44 procent vid valet 
1999, och trots att fl er kvinnor än män röstar gick andelen kvinnor i parlamentet 
ner i senaste valet. »Det går långsamt, för långsamt för min smak«, som dr Chiepe, 
den första kvinnan i parlament och regeringen säger i intervjun. Hälsovårdsminister 
Sheila Tlou, också intervjuad, var en av fyra kvinnliga ministrar, som utnämndes 
speciellt av presidenten efter valet 2004.

Kvinnor och män i parlament och regering 1994–2004

  1994   1999   2004
  Kvinnor Män  % Kvinnor  Män  % Kvinnor Män  %  
    Kvinnor   Kvinnor    Kvinnor
Parlament 4 40 9 8 36 18 7 50 11
Regering 2 13 19 4 13 23 4 10 27

Botswana har också en traditionell styrelse med stamhövdingar som samlas i ett 
House of Chiefs  och ger råd till parlamentet när det gäller frågor om traditionella 
lagar och sedvänjor. De fl esta chieferna är män men på senare år har tre kvinnor 
blivit utnämnda till chiefer.
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Likhet inför lagen
Två rättssystem existerar parallellt: ett som baseras på romersk-holländsk lag 
och ett med traditionella lagar (som kan variera över landet). I det traditionella 
botswanska samhället ses kvinnor som »barn« och står under sin pappas, brors, 
morbrors eller makes överhöghet. Enligt konstitutionen ska kvinnor och män 
behandlas lika och alla diskriminerande lagar kan utmanas. Detta gjorde juristen 
Unity Dow 1992 då hon stämde staten i en rättegång, »The Dow Case«, där hennes 
barn tillerkändes botswanskt medborgarskap trots att pappan var amerikan. Unity 
Dow (se intervju) blev 1998 den första kvinnliga domaren i högsta domstolen. 
 En revision av lagarna ur jämställdhetssynpunkt inleddes 1995 och har i stort 
sett genomförts. År 2005 avskaff ades mannens förmyndarskap över hustrun (mari-
tal power), vilket innebar att gift kvinna nu inte står under mannens förmyndarskap 
utan t.ex. kan äga fast egendom och ta lån på banken.

Kvinnorna är fattigast – fortfarande
Vid självständigheten var Botswana ett av världens fattigaste länder och landet 
har fått  mycket bistånd. Sverige har bidragit t.ex. med att borra brunnar i byarna, 
bygga skolor och landsbygdsbibliotek samt att utveckla nationalmuseet. Man 
upptäckte också rika diamant- och mineralfyndigheter, vilket har bidragit till att 
den ekonomiska utvecklingen har varit mycket stark i landet och nådde sin kulmen 
på 90-talet. Botswana är nu ett medelinkomstland och får mindre bistånd än 
tidigare. Landet får sina inkomster från utvinning av diamanter och mineraler samt 
export av kött. 
 Många människor har fl yttat till städerna, vilket har satt press på regeringen 
att bygga bostäder, kliniker och social service. De botswanska byarna är mycket 
vidsträckta med många hus på stora tomter. De har nu ändrat karaktär genom att 
de traditionella runda lerhyddorna ersatts av fyrkantiga hus av lättbeton. I de större 
byarna var på 90-talet en tredjedel av husen av traditionell typ, men nu fi nns det 
nu bara fem procent kvar.  Landsbygden har elektrifi erats, 1991 använde en procent 
av befolkningen elektricitet till belysning, 2001 var det åtta procent. Mat tillagas 
fortfarande huvudsakligen med ved som energikälla, men man har alltmer övergått 
till gas både i städerna och i byarna. Vatten har varit och är en bristvara i Botswana, 
2001 hade 80 procent av befolkningen tillgång till rent vatten från borrhål. I stä-
derna och de större byarna är vatten nu indraget i huset eller fram till tomtgränsen. 
I de större byarna ser man inte längre kvinnor som hämtar vatten med hinken på 
huvudet. 2001 hade 65 procent av befolkningen tillgång till någon form av toalett, 
20 procent hade vattentoalett men resten hade torrdass, lånade toalett av grannen 
eller använde sig av naturen.
 Vägnätet och de allmänna kommunikationerna har förbättrats synbart sedan 
80-talet. De större vägarna är nu permanentade, antalet bilar har ökat och trafi ko-
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lyckor är en vanlig dödsorsak. På 1980-talet fungerade telefonnätet inom landet 
mycket dåligt, nu har »nästan alla« mobiltelefon. 
 Större delen av tillväxten i landet har skett i städerna och de större byarna. Ga-
pet mellan land och stad har ökat och arbetslösheten kan vara upp till 50 procent 
i de mer avlägsna delarna av landet. 1994 levde 47 procent av hushållen under 
fattigdomsgränsen (30 procent var »mycket fattiga« och 23 procent levde på mindre 
än en dollar per dag). 2001 levde 36 procent av hushållen under fattigdomsgränsen. 
Fattigdom är mer än dubbelt så vanlig på landet som i städerna och allra värst i de 
avlägsna delarna av landet.
 Kvinnor är fattigare än män.  58 procent av hushållen har en kvinna som överhu-
vud, de fl esta av dem bor på landet och har begränsade möjligheter till inkomster. 
I det traditionella samhället var kvinnan ansvarig för jordbruket och mannen för 
boskapen. Hushållen med kvinnor som överhuvud har haft mindre tillgång till 
dragdjur, därför kan de inte plöja när det är som mest förmånligt och avkastningen 
från deras jordar blir lägre. Det har varit vanligt att kvinnor i byarna får inkomster 
genom att brygga öl och sälja.
 Antalet människor över 65 år ökat från 1970-talet, men proportionen är ungefär 
densamma som på 1970-talet: ca 5 procent, fl er kvinnor än män. Det har alltid 
funnits en tradition i Botswana att far- och morföräldrar ser efter sina barnbarn och 
att de får ekonomiskt stöd av sina lönearbetande barn. I dag har allt fl er far- och 
morföräldrar hand som sina barnbarn som har blivit föräldralösa på grund av aids. 
Många äldre vårdar sina smittade vuxna barn innan de dör. Aidssjuka får vård i 
hemmet genom hemsjukvård, vilket i de fl esta fall innebär att den utförs av kvinnor. 
Äldre som har hand om föräldralösa barnbarn får ekonomiskt stöd av staten.

Gärna barn – men inte äktenskap
Andelen gifta (över 15 år) har minskat drastiskt under 30-årsperioden 1971 till 2001, 
kanske på grund av urbaniseringen, att kvinnor lönearbetar och klarar sig själva 
ekonomiskt etc. Det botswanska samhället har inte sett ner på ogifta kvinnor med 
barn och de har haft möjlighet att utkräva underhåll för sina barn i den traditionella 
rätten men intervjuerna med kvinnor tyder på att de inte tycker att detta är värt 
besväret! I städerna förekommer samboförhållanden men dessa är inte erkända 
rättsligt och kan förorsaka problem för kvinnor och barn vid dödsfall, skilsmässor 
och fördelning av egendom.

  1971 2001
Gifta män 47 % 17 %
Gifta kvinnor 43 % 18 %
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Utbildning
Traditionellt har fl er fl ickor än pojkar gått i skolan i Botswana eftersom pojkarna var 
ute och passade boskapen. Något fl er kvinnor än män kan läsa och skriva.

År   1980 1985 1990 1995 2000 2003
Andel vuxna 
som inte kan läsa och skriva 
(procent)   42,5 36,7 31,9 27,4 22,8 20,2 www.globalis

Fortfarande går fl er fl ickor än pojkar ut gymnasiet. Botswana har ett universitet i Gabo-
rone och planerar ännu ett universitet. Drygt 50 procent av de antagna till universitet 
är kvinnor, som dominerar i icke-tekniska institutioner. Män dominerar i tekniska och 
naturvetenskapliga institutioner. Det fi nns en större andel kvinnlig personal på lägre 
nivåer i utbildningssystemet än på universitetsnivå. Yrkesutbildning till hantverksyrken 
har låg status. Arbetslöshet bland universitetsutbildade har ökat under senare år.
 Jordbruket och boskapsskötseln ägs och kontrolleras av män liksom nästan alla 
borrhål. Undervisning, hälso- och sjukvård och socialt arbete är kvinnodominerade 
sektorer medan män dominerar byggnadsindustrin, jordbruket och gruvdriften.

Hiv/aids hot mot hälsa och ekonomi
Befolkningen i Botswana har haft god hälsa i jämförelse med andra afrikanska län-
der på grund av klimatet och frånvaron av svåra tropiska sjukdomar och ett sedan 
självständigheten väl utbyggt sjukvårdssystem. Men fortfarande fi nns problem 
med hälsan som har socio-ekonomiska orsaker: näringsbrist, låg utbildning, brist på 
rent vatten, lång väg till sjukvård.
 Botswana är ett av de värst drabbade länderna i Afrika av hiv/aids och aids är 
den vanligaste dödsorsaken. En landsomfattande undersökning år 2004 visar att 17 
procent av befolkningen mellan 18 månader och 64 år var smittade (bägge könen). 
29, 4 procent av kvinnorna i åldern 15–49 har hiv/aids, i åldersgruppen under 35 
år fi nns fl er smittade kvinnor än män, tvärtom över 35 år. Den senaste undersök-
ningen visar en nedgång i andelen smittade gravida kvinnor från 37,4 procent år 
2003 till 33,4 år 2005. 
 60.000 hiv-smittade i Botswana får ART (anti-retroviral-treatment/bromsmedici-
ner). Man beräknar att över 100.000 människor är i behov av behandling. Nästan 90 
procent av gravida får förebyggande behandling mot mor-till-barn smitta.
 Befolkningens förväntade livslängd avspeglar spridningen av hiv/aids. Den 
ökade stadigt från 46 år 1955 till nästan 65 år1990 men sjönk drastiskt nästan tio år 
till år 2000. Kvinnorna blir drygt fem år äldre än männen. Barnadödligheten brukar 
ses som ett mått på ett lands utveckling. Den har nästan halverats i Botswana från 
1971 till 1991 men har därefter åter stigit.
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    1971 1981 1991 2001
Spädbarnsdödlighet  97 71 48 56
per 1000 levande födda  
Barnadödlighet   152 105 63 74
under 5 år

Antalet barn som en kvinna föder har nästan halverats sedan självständigheten 
och beräknas ytterligare minska. Det fi nns fl era anledningar: Urbaniseringen och 
kvinnors ökande lönearbete, användning av preventivmedel samt förstås hiv/aids. 
42 procent av kvinnor i fertil ålder använder preventivmedel. Antalet tonårsgravidi-
teter har minskat men är fortfarande vanliga och bidrar till hög mödradödlighet.

År 1955 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2015 2050
        (prognos) (prognos) (prognos)
Födelsetal
(Antal barn 
per kvinna) 6,7 6,7 6,7 6,4 5,1 4 3,7 2,9 1,8

www.globalis 

Våld i hemmet
Våld mot kvinnor och fl ickor förekommer men rapporteras inte alltid och det fi nns 
osäkerhet om hur stort problemet är. Allt fl er rapporterar att de blivit slagna, våld-
tagna eller utsatta för kränkningar av annat slag. Studier har visat att slagna kvinnor 
ofta är gifta eller sammanboende med förövaren. En studie i Gaborone visar att 43 
procent av kvinnorna, som lämnade sina hem, gjorde detta på grund av fysiskt våld. 
Många kvinnor stannar i kränkande förhållanden av ekonomiska orsaker eller för 
att skydda sina barn och få dem försörjda. 
 Antalet anmälda fall av våldtäkt har ökat enligt polisens statistik. Kvinnoorgani-
sationer har drivit frågan om våldtäkt inom äktenskapet, som inte existerar enligt 
nuvarande lagstiftning. Traditionellt har inte en kvinna rätt att avvisa sin mans 
sexuelle närmanden. På senare år har »passion killings« blivit mycket omskrivna i 
pressen, unga kvinnor blir dödade av sina partners när dessa känt sig svikna.

Vision 2016
Botswanas regering har formulerat en vision för landets utveckling med social 
rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter som hörnstenar i landets utveck-
lingsfi losofi . Vision 2016 har som mål att alla ska ha samma rättighet och tillgång 
till ekonomiska, sociala och politiska möjligheter att utveckla sin potential till fullo 
oberoende av kön eller social position.
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