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Förord

Självständig och beroende är en bok som ingår i
SIDAs serie om kvinnor i utvecklingsländerna.
Marianne Enge hade under sin vistelse i Botswana
SIDAs uppdrag att skriva den.

Boken ger en bra beskrivning av den speciella situa
tion kvinnor har i Botswana. Eftersom männen i så
stor utsträckning arbetar långt hemifrån, får kvinnor
na axla en extra tung börda som ensam ansvariga för
hushållet. Deras möjligheter att påverka sin situation
och deras rätt att fatta beslut rörande familjen och
dess ekonomi är dock begränsad.

Kvinnors behov på olika områden kommer väl fram
i boken dels genom intervjuerna, dels genom de sam
manfattande, analyserande avsnitten. För att ge läsa
ren en liten inblick i hur Sverige genom biståndet för
söker tillgodose några av dessa behov, har SIDAs land
operatör för Botswana Inga-Lill Colbro skrivit om det
ta i ett avslutande avsnitt.

Karin Himmelstrand
Utredningsbyrån
SIDA



Innehållsfårteckning

FÖRORD 9

KVINNOR I SHOSHONG 13
"Bara en gång och nu är jag med barn" 14
"Vet inte vem som är svart och vem som är vit" 16
Huset som Violet byggde 18
När brudslöjan byts mot huvudduk och sjal 20
"Arbeta på fälten med ett barn i magen och ett på
ryggen" 24
Där modern är familjeöverhuvud 29
Ogift kvinna räknas som ett barn 30
Internationellt handarbete 32
Kvinnohuset i Shoshong 32
Några fakta om Shoshong 35

MMAPHEFO - HEMMADOTIER 36
Matlagning dagen lång 39
Barn ska lära lydnad 40

KVINNOR OCH JORDBRUKSARBETE 42
Kvinnor ber om mark 45
Boskapsnäringen mansdominerad 48
Att aktivera kvinnor 49
"I vår kultur har mannen varit precis som gud" 52

KVINNOR OCH KÄRLEK 57
Föräldrarna valde äktenskapspartner 59
Kvinnans blod och mannens säd 61
Födslovåndor 63
Det finns inga alternativ 66



KVINNOR OCH LAGEN 77
Att göra lagen känd för alla 79
De fria och de bundna 81

KVIN OR OCH HÄLSA 87
Familjeplanering för dem som redan fött 89
Klimakteriet - en livskris 92
Att ansvara för mödra- och barnavård 93
Maten - det svåraste av allt 94

KVINNOR, UTBILDNING OCH YRKESVAL 99
Kvinnor till låglöneyrken 101
Att omvärdera synen på skolan 105
"En man kan leva som vore han utan barn" 107
De som ingenting har, lämnas utanför 113

KVINNOR OCH UTVECKLING 121

KVI NA I BOTSWANA - sammanfattning 129

LITTERATURFÖRTECKNING 131

APPENDIX - Vad gör SIDA för kvinnorna i Bot
swana? 132



% sysselsatta
61

2
5
5

Allmänt om Botswana

Yta: 570000 km 2 (=Sverige + Danmark), 75% av ytan upp
tas av halvöknen Kalahari.
Befolkning: 936000 (census 1981), varav omkring 80% bor i
den östligaste delen av landet. Ca 60 000 av befolkningen är
bosatt utomlands eller ca var femte vuxen, de flesta är män.
Ca 50000 enbart i Sydafrika, 20000 i gruvorna och 30000 i
hushåll och andra arbeten. Drygt 30% av alla löneanställda
får sin inkomst från arbeten i sydafrikanska gruvor, jord
bruksrancher och hushåll. Huvuddelen av befolkningen bor i
byar, 15% bor i landets fem städer. Urbaniseringsta1,{ten har
varit hög, men också viss utflyttning från byarna till jord
bruksområdena förekommer. 75% av befolkningen är be
roende av jordbruket som försörjningsbas. Endast 15% av
den arbetsföra delen av landets befolkning har sysselsätt
ning inom penningekonomin.
Befolkningsökning: 3,5% per år (Sverige 0,178% - 1980).
Medellivslängd: 55 år (Sverige 75,4).
Spädbarnsdödlighet: 100 promille (Sverige 6,9 promille 
1980).
Genomsnittligt deltagande i grundskolan: 80-85%.
Läs- och skrivkunnighet: 40% (av den vuxna befolkning
en).
Språk: Engelska (officiellt språk) och setswana (nationellt
språk). Dessutom finns ett antalIokalspråk. I skolan under
visas på setswana de tre första klasserna och därefter på eng
elska. Examen i klass 7 är på engelska.
Religion: Kristendom (ett flertal olika samfund).
Statsskick: Parlamentarisk demokrati styrt aven presi
dent, dr Quett Masire. Flerpartisystem (regeringspartiet
Botswana Democratic Party dominerar sedan självständig
heten 1966). Allmänna val.
Sysselsättning:

Jordbruk
Industri
Handel/service
Förvaltning
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Författarens förord

Ookeditse, Mmaphefo, Kelebogile, Odirile - namn på
kvinnor som jag mött i Botswana. Namn som var svåra
att lägga på minnet - kvinnorna själva glömmer jag
däremot inte. Kvinnor med öppna ansikten och raka,
starka ryggar. Kvinnor som visat mig stort förtroende
när de berättat om sina liv och erfarenheter.

Där var Mma Ruth, min "mamma" i byn där jag
bodde en vecka för att försöka lära mig setswana.
Mmaphefo, min "syster", som tog mig vid handen och
visade mig runt i byn Rasesa. Hon presenterade mig
för sina vänner, visade hur man lagar bogabe (gröt)
och diskar med den allra minsta lilla vattenskvätt.
Hon skrattade glatt åt mitt försök att stöta säd i den
höga trärnorteln som hon själv hanterade rytmiskt och
lekande lätt. Mmaphefo svarade tålmodigt på alla
mina frågor - fast hon säkert ibland tyckte de var
ovanligt dumma.

Monica och Mercy träffade jag i Gaborone - "mo
derna", utbildade kvinnor med problem och er
farenheter som liknade mina egna hemifrån Sverige.
Seloi - en av lärarna i Rasesa - kämpade för att ge
sina barn utbildning. Hembiträdet Nelly strävade hela
sitt liv i andras hem för att hennes barn skulle få en
bättre lott än hennes egen. Onalenna som jag mötte på
kvinnoseminarium - elegant klädd och mitt i karriä
ren, men djupt oroad över de fattigas situation i ett
Botswana som kanske utvecklats för hastigt.

Julia, Doreen, Pearl, Yvonne - kvinnor som alla var
"experter" inom sina respektive områden, men som
också givit mig sina personliga synpunkter.
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Kvinnor i Botswana är en "enkönad" bok. Här har
kvinnor berättat om sina liv och erfarenheter för mig
- en kvinna. Visst skymtar mannen förbi, men det är
genom kvinnornas ögon som vi ser honom.

Hela sanningen om kvinnors liv i Botswana ryms
givetvis inte inom dessa pärmar, endast en skärva av
verkligheten, så som några få av Botswanas 191 000
kvinnor upplever den.

Alltjämt finns det kvinnor i Kalahari-öknen som
lever på att samla rötter och på vad männen får in ge
nom sin jakt. Det finns också kvinnor i glesbygden i
norr som aldrig odlar marken, utan helt lever på vad
kreaturen kan ge. Dem möter ni inte här.

Kvinnorna jag intervjuat kommer alla från östra de
len av landet där också 80 procent av befolkningen bor
- flera av dem bor i huvudstaden Gaborone.

Botswana är ett land som traditionellt dominerats
av männen. Hela samhällssystemet har varit strängt
hierarkiskt uppbyggt med hövdingar och underhöv
dingar och andra makthavare i en bestämd rangord
ning. I familjen har mannen varit "huvudet" - kvin
nan skulle betrakta sin man som en gud och vara ho
nom i allt underdånig.

I det moderna botswanska samhället har man och
kvinna i teorin lika makt och möjligheter. Men i prak
tiken lever föreställningen om mannens överhöghet
och kvinnans underlägsenhet fortfarande kvar. Inte
minst hos kvinnorna själva!

I det traditionella samhället hade man och kvinna
skilda roller, men deras arbete var lika viktigt och
betydelsefullt. Ingen kunde klara sig utan den andra. I
det moderna samhällets penningekonomi måste båda
ofta försörja sig genom lönearbete. Ändå förväntas
kvinnan ensam sköta hem och barn.

Det är långt kvar innan den botswanske mannen tar
sin del av ansvaret för hemarbetet. Men den moderna
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livsstilen gör att könsrollsmönstret sakta förändras. I
staden syns inte sällan män på cykel med väldiga ved
bördor på pakethållaren. Därmed har stadsmannen
övertagit en av bykvinnans uråldriga arbetsuppgifter
- att svara för elden.

Kvinnorna i Botswana har givit mig kunskaper 
inte bara om Botswana och kvinnors liv där - utan
också om mig själv. Jag tackar alla jag mött och lärt
känna under mitt år i landet och hoppas kunna för
medla något av vad jag sett och erfarit.

Av olikheter kan vi lära - men likheter förenar
kvinnor över hela världen.

Gaborone i februari 1982
Marianne Enge
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KVINNOR I SHOSHONG

- Kom jag ska visa dig var jag ska bo när jag gifter
mig nästa år!

Ookeditse tar mig vid handen och vi går sakta från
byns centrum ~ förbi affärer, bottlestore (system
butik), post, administrationsbyggnader och det ny
byggda Community Centre - i riktning mot de bli
vande svärföräldrarnas gård. Det är varmt, men het
tan lindras av kraftiga vindpustar som blåser från ber
gen som omger Shoshong. Byn Shoshong, med närma
re 5 000 invånare, är den minsta bland Botswanas sex
ton storbyar. Mahalapye med sina 20000 invånare vid
Francistownvägen - 4 mil från Shoshong - är landets
näst största by och traktens centralort.

Den unga kvinnan går långsamt, inte enbart för het
tans skull och för att alla andra går långsamt i en by i
Botswana, utan också för att hennes skor är för trånga.
De har mycket höga klackar och när vi kommer fram
till svärföräldrarnas gård tar hon av sig dem med en
suck och spretar lättad med tårna.

Runt till alla de byggnader som ligger utspridda på
den stora gården för mig Ookeditse. Somliga hus är
runda men finast anses de fyrkantiga husen vara. Hon
öppnar dörren till ett förråd och visar stolt på några
mycket höga korgar, fyllda med durra och hirs och på
en rad med säckar som innehåller majs och bönor.
Stolt berättar hon att svärföräldrarna äger en traktor.
För närvarande är de på landet och plöjer. Regntiden
närmar sig. En av Ookeditses blivande små sväger
skor kommer bärande på en liten flicka - Ookeditses
yngsta barn. Hon har en pojke också, som är ett par år

13



.~. ..

, . ,"

,',',' ",

Ookeditse med sitt yngsta barn på armen.

gammal. Hennes fästman är far till de båda barnen.
Ookeditse är 24 år gammal, en rejäl ung kvinna som

vet sitt värde - hon har gått ut högstadieskolan, ta
lar en bra engelska och har arbete som sekreterare i
"kgotIa" (byrådet) i en grannby. Även sedan hon gift
sig, ämnar hon fortsätta yrkesarbetet. Men fler barn
vill hon ändå ha. Med sin öppenhet och starka själv
känsla är hon typisk för de kvinnor jag mötte under
några dagar i Shoshong.

"Bara en gång och nu är jag med barn"

Jag går till byhövdingen och hälsar och berättar att jag
gärna vill tala med några kvinnor i byn, men att jag
inte talar setswana och behöver hjälp aven tolk. Han
föreslår att jag pratar med Tamapo som går på lant
bruksinstitutet i Sebele utanför Gaborone, men för
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Mormor Tsetsao Kegasitswe, som har uppfostrat sina
båda dotterdöttrar, med ett au barnbarnsbarnen i
knät.

tillfället befinner sig i Shoshong för ett fältarbete. Ta
mapo sitter utanför kontoret i skuggan av taket och lä
ser Daily News, Botswanas enda dagliga tidning (stat
lig) som distribueras gratis över hela landet. Senare på
kvällen träffas vi för att diskutera tolkningen.

Tamapa, 20 år, duktig studentska med ett år kvar av
sin utbildning på lantbruksinstitutet, har ett stort,
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svårt problem - hon är gravid. Det syns inte på henne
än, hon är i andra· månaden och fick veta det för nå
gon vecka sen när hon gick till doktorn för att hon
mådde illa. Det gör hon alltjämt, men det är inte det
värsta. Det värsta blir att berätta för föräldrarna och
lärarna på skolan - alla har litat på henne och nu
känns det som hon har svikit dem.

- Kan du hjälpa mig ... Det här är slutet på mitt
liv, säger Tamapa. Visst älskar hon sin pojkvän och
visst vill hon gärna gifta sig och ha barn. Men tid
punkten är fel. Hon ville först bli klar med sin yrkes
utbildning, hon vill inte bara vara "mor", utan en
kvinna med både yrke och familj. Jag undrade om hon
kände till preventivmedel? Det gjorde hon, men
Tamapa tyckte inte hon behövde det för hon var inte
som de andra flickorna och höll inte på med "sånt".
Men hon blev förälskad och känslorna rusade iväg med
henne och pojkvännen och nu ska de om drygt ett
halvår bli föräldrar.

- Det var bara en gång, och nu är jag med barn,
jämrar sig Tamapa.

Även om Tamapas mamma kan ta hand om barnet
innebär graviditeten att Tamapa förlorar ett år i
skolan - hon får inte gå kvar när hon väntar barn.
Och hon hade räknat med att bli färdig nästa år, så att
hon skulle kunna hjälpa sina föräldrar med termins
avgifterna för den yngre brodern som går på gymna
siet. Nu vet hon inte om också han måste avbryta skol
gången ...

"Vet inte vem som är svart och vem som är vit"

Tamapa är min tolk när vi hälsar på Tsetsao Kegasits
we, en änka i 65-årsåldern, med pigga spelande ögon
bakom glasögonen och glad snärt i repliken. Hon sitter
på marken framför dotterdöttrarnas hydda med be-
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nen rakt utsträckta, så som kvinnorna ofta gör i Bot
swana. Bredvid sig har hon en stor hög av blandad
lera, kogödsel och vatten. Hon håller på att reparera
hyddan. Hon berättar att förr - när hon var yngre 
var alla husen på gården vackert dekorerade med geo
metriska mönster som hon tecknade med handen med
hjälp aven blandning av gödsel och vatten. Men nu är
hon gammal och orkar knappt hålla det värsta för
fallet borta. Det stora fyrkantiga huset på gården till
hör hennes son som arbetar i gruvan i Selebi Pikwe.
Sonen är den som ger Tsetsao och hennes familj - två
dotterdöttrar och deras barn - den ekonomiska grun
den för deras existens. Flickorna har vuxit upp hos
henne eftersom hennes dotter är död.

När Tsetsao var liten bodde hon vid familjens betes
marker och var vallpiga. Därför kunde hon inte gå i
skolan och hon kan således varken läsa eller skriva.
När hon som ung flicka återvände till byn var hon
gravid i sjunde-åttonde månaden.

- Tjock om magen som den där, säger Tsetsao och
pekar på ett av sina barnbarn som snart skall föda. Se
dan gifte jag mig, fick flera barn och mitt liv blev som
de flesta bykvinnors.

När vi pratar om hur det är i Botswana i dag och
jämför med hur det var när hon var ung, säger Tse
tsao:

- Vårt land har verkligen utvecklats. Vi vet inte
vem som är svart och vem som är vit i det här landet,
vi är alla lika. Kvinnor och män är också lika. Förr fick
kvinnorna inte vara med vid kgotla (byrådet), men nu
kan kvinnorna gå dit och säga sina åsikter. Det är ett
steg framåt. Jag tycker det är bra med utvecklingen,
men det är viktigt att vi också bevarar våra traditio
ner. Jag brukar berätta sagor för mina barnbarns barn
och när de har svårt för att somna sjunger jag gamla
sånger för dem, sånger som jag lärt av min mor.
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Huset som Violet byggde

Violets gård ligger nära centrum i Shoshong. Tomten
är på bortemot 400 kvadratmeter och i stället för sta
ket runt gården har hon planterat en snabbväxande,
ständigt grön buske med mjölkliknande sav. Samma
slags buske växer runt många hus i Shoshong och ger
byn ett friskt grönt utseende, även under torrperio
den. Men det är inte skönheten man tänker på när
buskarna planteras - de växer fort, är billiga och ger
vindskydd.

Det finns flera hus på Violets gård, ett stort fyr
kantigt som - när Violets man levde - var det fi
naste huset. Nu används det som kök. På gården finns
också en rund och en fyrkantig hydda och ett fyr
kantigt förrådshus med galvaniserat plåttak. Torr
dasset som står i ena hörnet av gården är fullt - i stäl
let använder Violet ett hörn av tomten som avträde.

Violet har inga egna åkrar och inga kreatur, utan
försörjer sig på att brygga bojalwa (en vällingliknande
öl-dryck gjord av durra) och khadi (en dryck gjord på
rötter eller bär och mer alkoholstark än bojalwa). Me
dan jag pratar med Violet lämnar hon mig då och då
for att servera sina kunder - hon har så kallad ut
skänkning. De sitter i skuggan under det utskjutande
taket på det stora huset.

Sedan Violet gifte sig 1945 har hon bott på denna
tomt. Huset byggde hon för ett par år sedan. Det är
möblerat med en järnsäng med handvävt överkast,
bord och stolar, skåp med glasdörrar. och karmstol.
Violet berättar att hennes man var färgad och kom
med sina föräldrar till Shoshong från Sydafrika. Svär
fadern var smed. Mannen arbetade i en affär - det var
där han köpte alla de fina möblerna.

När jag frågar hur gammal Violet är, går hon in i hu
set och hämtar ett gammalt pass, enligt vilket hon är

18



Violet framför huset som hon började bygga 1979.

född 1907. Violet har inga egna barn, men har adopte
rat en av sin brors döttrar, vars barn nu bor hos Vio
let. Det är ett par busiga tvillingpojkar i fem-års
åldern och en något äldre pojke. Medan vi pratar tar
sig Violet då och då en pris snus ur en liten skär plast
flaska som hon bär instucken under huvudduken.
Snus blandar hon till av aska, bakpulver och vatten.

- Jag började bygga det här huset i juli 1979 efter
skördetiden, berättar Violet. Jag ville ha det fyr
kantigt, för jag tycker att man kan ordna möblerna
vackrare i ett fyrkantigt rum än i ett runt. Det första
jag gjorde var att slå ner spikar i hörnen och spänna
snören emellan så att huset skulle få rätt form. Som
byggnadsmaterial använde jag murstenar från en
gammal rund hydda här bredvid. Den rev jag ner.

Jag kunde också använda det mesta av trävirket och
gräset som täckte taket. Dörren kommer också från det
gamla huset, men fånstret måste jag köpa. Tegelste-
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narna från det gamla huset räckte inte till, jag blev
tvungen att göra nya. Jag har en form och i den lägger
jag en blandning av lera, kogödsel och vatten och se
dan får tegelstenen soltorka. Det var min mor som lär
de mig bygga hus. Några särskilda verktyg använder
jag inte, bara mina händer. Jag fick lite hjälp medan
jag byggde aven kusin. Hon blandade till leran som
håller samman tegelstenarna. Att resa ställningen till
taket är en mans arbete, men eftersom min make är
död fick jag hyra en man som gjorde det jobbet. Han
tog 24 Pula för att resa ställningen och täcka taket
med gräs. Allt var billigare då!

Det tog mig ett år att bygga huset, jag var tvungen
att arbeta med skörden under regntiden. Jag har inga
egna åkrar, men brukar hjälpa mina vänner mot att
jag får del av skörden. Insidan av väggarna har jag put
sat med cement och delvis också utsidan, men ce
menten räckte inte riktigt till. Cement är bra, den blir
inte upplöst av regnet så som den vanliga lerbland
ningen blir oc.h jag är gammal nu och orkar sorgligt nog
inte reparera huset varje år. Det är cement på golvet
också, men det blev klart först i maj i år för jag måste
först skaffa pengar.

Om jag inte behövde tänka på kostnaden skulle jag
putsa hela utsidan av huset med cement, köpa fårg och
måla huset och rödpolera golvet. Jag skulle också vilja
måla dörren. Fick jag önska skulle jag naturligtvis
hellre vilja ha ett modernt hus med flera rum ...

När brudslöjan byts mot huvudduk och sjal

Första tisdagen under mitt besök i Shoshong är det
bröllop. Tidigt på morgonen går jag till brudens för
äldrars gård. Den kyrkliga vigseln har redan ägt rum
och brud och brudgum, brudgummens "best-man"
och brudens tärna sitter uppsträckta på rad under sol-
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skyddet ovanför deras huvuden. De ser allvarliga och
värdiga ut i sin:'! fina kläder. Brudgum och best-man i
oklanderliga kostymer med skjorta och slips och hatt
gör att de påminner om maffia-medlemmar i ameri
kanska filmer.

Bruden bär lång vit klänning med spetsar och slöja
med diadem över det svarta krusiga håret. Det är me
ningen att brudparet, och särskilt bruden, ska se all
varliga ut på denna stora dag. En kvinna berättar för
mig att brudar ofta grät på sin bröllopsdag - av osä
kerhet och rädsla inför framtiden. Men den här bru
den släpper fram ett okynnigt leende när jag med
kameran tar ett bröllopskort just som parets tvåårige
son är i färd med att krypa upp i hennes knä.

Medan brudparet högtidligt sitter uppsträckta på
framsidan av gården och hälsar på gäster som kommer
med gåvor, går det däremot livligt till på gårdens bak
sida. Två kor har slaktats till bröllopet och männen är
i full färd med att stycka köttet. En del ska kokas för
festen i de järngrytor som står uppställda på rad bred-
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Brud och brudgum sitter stelt uppsträckta hela dagen
{ör att ta emot gästernas lyckönskningar.

vid slaktplatsen, andra bitar delas upp på släktingar
allt efter status och förhållande till de båda fa
miljerna som nu blivit förenade genom det ingångna
äktenskapet. En man antecknar i en bok vilken del
som går till vilken släkting. Ingen orättvisa får begås.

Hela dagen sitter brudparet på sina stolar medan
gården är full av folk som dricker te och äter bröd och
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De kvinnliga gästerna sitter i ett hörn av bröllops
gården och dricker te och äter bröd medan männen
samlas utanför buskstaketet och smakar på det hem
bryggda ölet.

väldiga portioner kokött som är kokat i timmar för att
bli mört. Några dansar till "gumba-gumba-musiken"
- traditionell popmusik - som strömmar ut ur en
transistorradio från en av hyddorna. En kvinna bred
vid mig klagar över att man inte längre varken har tra
ditionell dans och bröllopsmusik. Det kan inte bli
någon lycka med äktenskapet när de traditionella dan
serna inte förekommer, menar hon.

På eftermiddagen kommer en lång rad kvinnor
tågande in på gården. Det är brudgummens släk
tingar som anländer för att "be om vatten". Det inne
bär att de kommer för att hämta hem bruden till brud
gummens gård, där hon i fortsättningen ska bli en av
vattenbärerskorna. Kvinnorna sätter sig på lulwapa,
den inhägnade gården till den finaste hyddan. Varje
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gång en kvinna slår sig ner hälsas hon med hand
klappningar av de andra kvinnorna och ululating 
ett drillande ljud som kvinnorna frambringar med
tungan. När ålla samlats börjar en av kvinnorna
sjunga och sedan reser de sig en efter en och så små
ningom har de flesta dragits in i dansen och sången.
Under tiden har bruden gått in i hyddan och bytt den
långa vita brudklänningen mot en kort klänning. Hon
måste vara beredd nu när brudgummens kvinnliga
släktingar kommit för att hämta henne till det nya
hemmet.

Väl kommen till brudgummens gård, får bruden sit
ta på en matta medan kvinnorna från brudgummens
släkt tar av henne slöjan och ersätter den med en
huvudduk och lägger en sjal över hennes axlar - sym
bolerna för den gifta kvinnan.

"Arbeta på fälten med ett barn i magen
och ett på ryggen"

Dagen efter bröllopet går jag på visit till bröllops
gården tillsammans med min tolk Tamapo. Vi blir
hövligt mottagna, ett par flickor hämtar ett par hög
ryggade stolar från den ena hyddan och sätter dem i
skuggan på lulwapa, gården där vi dansade dagen in
nan.

Där vimlar det av folk och alla kommer fram och
hälsar, tar mig i hand och tackar för den fina bröllops
gåvan - en emaljerad skål med röda rosor - inköpt i
byns affär. Jag vill gärna prata med några av kvinnor
na och för att få vara ifred blir vi visade in i den största
hyddan.

Elizabeth Rrasekopo, brudens mor, är med. En smal
40-årig kvinna, som gifte sig med brudens far 1965.
Hon berättar att hennes bröllop gick till ungefär på
samma sätt som dotterns, men att festen inte varit

24



Elizabeth Rrasekopo var 16 år när hon fick sin äldsta
dotter - som hon nu gifter bort.

särskilt angenäm - det hade blivit bråk mellan släk
terna. Tre barn hade hon innan hon gifte sig. Äldsta
dottern - ~årdagens brud - fick hon då hon var 16 år.

Jag frågar hur det är att vara kvinna i Botswana och
Elizabeths svägerska Gabatshitswe - en kraftig
spänstig kvinna med livfullt ansikte och ett skallande
skratt - övertar ordet. Hon reser sig från bordet och
uppför en pantomim med kropp och händer där hon
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Gabatshitswe berättar med ord och gester hur kvin
norna i Botswana får arbeta och slita fast de har barn
både på ryggen och i magen.

beskriver hur kvinnorna arbetar med jordbruket. Hur
de plöjer och hur tungt det är att gå efter oxarna och
hålla ner plogen medan mannen går bredvid och
svänger med piskan för att mana på dragdjuren. Hur
kvinnorna hackar i jorden för att rensa den från ogräs,
hur de måste vara på sin vakt när säden börjar mogna.
Fåglar som kommer i flockar måste skrämmas bort -
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Brudens farmor tycker att livet är orättvist mot kvin
nor, för medan kvinnan måste laga mat varje dag kan
mannen ta igen sig med en öl.

de kan mycket snabbt ödelägga ett helt fält. Hon vi
sar hur kvinnorna skördar och tröskar säden i en tom
hydda, hur de slår säden med långa käppar för att skil
ja agnarna från kornen och sedan fylla säden i säckar.

Varje morgon innan dagens gröt ska kokas måste sä
den stötas i en stor tung trärnortel. När jag undrar om
de gör allt det här tunga arbetet även när de väntar
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barn, skrattat Gabatshitswe och visar med händerna
hur hon har arbetat på fälten med ett barn på ryggen
och ett i magen.

Själv är hon 46 år gammal och har fött tio barn.
Bara fyra av dem lever, hon påstår att de andra dött av
trolldom. I skolan har hon aldrig gått, hennes barn
har däremot fått gå i grundskolan. Familjen har det
fattigt, alla deras kreatur har dött. Gabatshitswe hop
pas att inget av hennes barn ska få ett lika hårt liv som
hon själv haft.

Gamla svärmor Gaotsholetswe Rrasekopo sitter ock
så med vid bordet och lyssnar till sina svärdöttrar och
gör en och annan kommentar. Hon är lång och rak i
ryggen, en mycket stilig kvinna med sitt nästan svarta,
fårade ansikte och ett vitt krusigt hår som skymtar
fram under huvudduken. Hon har fött elva barn 
åtta av dem lever. Äldsta sonen, som är gift med Eliza
beth, måste vara i 50-årsåldern. Hon menar att kvin
nor får arbeta mycket mer än männen, plöjer gör de
tillsammans, men det är kvinnorna som skördar och
lagar mat åt sin man varje dag. Kanske sitter han bara
och dricker "bojalwa".

När Tamapo och jag börjar säga adjö, ber Elizabeth
oss stanna en stund. Hon försvinner och kommer strax
tillbaka med en avskedspresent - ett stort stycke rått
kokött från bröllopsfesten - inslagen i en bit brunt
papper.

Generositeten i Botswana är stor och gärna delar
man med sig. Så var det överallt - innan penning
hushållningen kom in i bilden. Den som hade över
skott på vattenmeloner gav frikostigt bort till sina
grannar, och ingen kom på iden att begära någon
betalning. Men i gengäld väntade man sig gåvor när
grannarna fick gott om någonting annat.
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Odirile har just fött sitt sjätte barn, en liten flicka.
Hon födde barnet på kliniken i byn men efter en dag
fick hon gå hem och blir nu omskött av sin mamma.

Där modern är familjeöverhuvud

Vi hälsar på Odirile, 41 år, som just fött sitt sjätte
barn. Hon strålar av glädje över att det är en liten
flicka - hon har bara en dotter tidigare som föddes
när hon själv var 20 år. De fyra sönerna kom till värl
den med ungefär tre års mellanrum.
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Odirile är inte gift och familjeöverhuvud är hennes
gamla mamma, en kvinna i åttioårsåldern - inte hel
ler hon har varit gift. Drygt en fjärdedel av hushållen i
Botswana har liksom Odiriles familj en kvinna som fa
miljeöverhuvud.

Odirile sitter på golvet i sin hydda på en bädd av
kohud och filtar. Bredvid henne snusar den lilla ba
byn, fint klädd i vit skjorta och liten mössa. Odirile
födde sitt barn på kliniken i byn, men stannade bara
en dag efter förlossningen. Nu bör hon enligt traditio
nell sed stanna i sin hydda med babyn minst en må
nad för att äta upp sig och få tillbaka krafterna. Fram
för ingången till hyddan ligger 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.

Ogift kvinna räknas som ett barn

Bakom disken i en av affårerna står Choba, en lång,
slank kvinna i 30-årsåldern. Hon är effektiv och det
märks på henne att hon tycker om att betjäna kunder
na. Hennes familj har det bra ställt, de har ett stort
hus med fina möbler och för pengarna som Choba tjä
nar i affären har hon bl a köpt en skinande ny radio
grammofon, som hela tiden står påkopplad medan vi
samtalar. Först vill hon inte berätta något om sig själv,
hon är generad inför mamman som sitter i rummet
trots att denna inte förstår engelska. Men när modern
gått ut berättar Choba att hon är kär i en gift man som
ibland kommer och hälsar på henne.

Choba är i ett svårt dilemma. Hon menar att det är
fel att som ogift skaffa sig barn. Men eftersom hon inte
vill att mannen som hon tycker om ska skilja sig för
hennes skull, måste hon se sig om efter någon annan
ifall hon ska hinna få barn innan hon blir för gammal.
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A tt arbeta affär är ett av de vanligaste kvinno
yrkena.

Hon bor i föräldrahemmet och sköter om hushållet me
dan modern är på landet och plöjer. Fadern är död se
dan flera år. Hon har fyra systrar och en bror. Äldsta
systern har fyra barn fast hon inte är gift och Choba
säger att hennes mamma jämt klagar över detta.

En ung släkting, som är gravid, bor också i fa
miljen. När hennes föräldrar fick veta att hon var med
barn körde de iväg henne hemifrån och hon bor nu i
Chobas familj. Chobas mamma ska ta hand om bar
net, så att flickan kan fortsätta högstadieskolan som
hon tvingades sluta sedan hon blivit gravid.

Choba längtar efter ett eget hushåll. Så länge som
hon bor hemma hos sin mamma räknas hon inte som
vuxen. Vad hon än skall ta sig för, måste hon först be
modern om tillstånd.

- En kvinna måste gifta sig, annars räknas hon som
ett barn, säger Choba.
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Internationellt handarbete

På en gård jag besöker ligger en stickning framme. Det
är en socka, oregelbundet randad i pastellfärger 
ljusgrönt, gult, rosa, turkos. Stickorna ser egendom
liga ut. Jag tittar lite närmare på dem, de är breda och
rispiga i ändarna - paraplyspröt! Men ändå klirrar de
lika sprött i Kelebebetse Rakgobatas händer som min
mormors strumpstickor i Sverige. Kvinnors handaflit
förefaller vara lika stor över hela världen. I Botswana
har jag många gånger sett kvinnor med vattenhink på
huvudet på väg hem från brunnen och med en stick
ning eller virkning i händerna.

Kvinnohuset i Shoshong

Jag har hälsningar att framföra till Mma Gaesenone
Kgamane från en norska i Gaborone. Norska kvinnor
har hjälpt kvinnor i Shoshong att bygga ett "kvinno
hus" - den enda allmänna byggnaden i Shoshong in
nan Community Centre blev färdigt. Mma Kgamane
är distriktsordförande för Botswana Council of Wo
men, en av landets många kvinnoorganisationer, och
har besökt både Norge och Danmark.

Hennes gård ligger i utkanten av byn och är mycket
stor. Husen är traditionella till formen, men modernt
putsade med cement och med stora fönster. Lulwapa,
gårdsplanen, ser ut som en europeisk altan där vi sitter
på vita trädgårdsmöbler och dricker te.

Mma Kgamane är en betydelsefull kvinna i byn,
hennes man var tidigare hövding. Själv är hon lärare
och rektor för en av byns två grundskolor. Hon är för
mögen. Har boskap och land som plöjs med traktor.
Den står redan lastad på gården i väntan på att regnet
skall komma.

Vi pratar om det norska kvinnohuset, där nu byns
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Kelebebetse använder paraplyspröt som strump
stickor!

kvinnor träffas för att lära av varandra - exempelvis
hur man bäst kan ta tillvara vilda bär och frukter.

Mma Kgamane är orolig för att det traditionella li
vet håller på att försvinna. När flickorna flyttar till
städerna för högre utbildning eller för att arbeta hin
ner de t ex aldrig få lära sig hur man bygger hus. Hon
var imponerad över hur många gamla saker man lyck
ats bevara i Norge.

33



Gaesenone Kgamane är distriktsordförande för ett av
kvinnoförbunden och har varit med och arbetat för att
byn fick ett kvinnohus.

- I Botswana har man ingen respekt för det som är
gammalt, menar hon, man vill att allt ska vara "mo
dernt". Det är mycket som håller på att förändras i
Botswana, både för män och kvinnor. Jag tycker det är
bra att barnen går i skola och att vi får lära oss mo
derna saker. Men jag är rädd för att vi samtidigt håller
på att förlora vårt sätt att leva. Det bästa vore om man
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kunde blanda modernt och traditionellt - ta de bästa
delarna från båda "världarna" och få något som är bra
just för oss som bor i Botswana.

Några fakta om Shoshong

Shoshong har cirka 5 000 innevånare, 90 procent av dem som
bor i området har också fåtts där. Hälften av befolkningen
arbetar borta eller går i skola på någon annan ort. Drygt hälf
ten av befolkningen saknar utbildning. 7,6 procent av be
folkningen har gått sju år i skola eller mera. 18 procent av be
folkningen är gifta. I en fjärdedel av hushållen är en kvinna
familjeöverhuvud. Byn har två grundskolor, byggda 1947 och
1956 - en tredje planeras. Där finns klinik med sköterska
och läkare - vilka kommer en gång i veckan - Community
Hall, "Kvinnohus", några affärer, slakteri, två restau
ranger, två-tre systembutiker samt postkontor.
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MMAPHEFO - HEMMADOTTER

- De ska ha utbildning innan de gifter sig, säger den
20-åriga ogifta Mmaphefo med eftertryck och pekar på
sina båda döttrar. Mellidah är tre år gammal och snor
omkring oss som en ivrig liten hundvalp. Tshepiso
(namnet betyder Löfte) är femton månader och snu
sar lugnt på sin mammas rygg insvept i en filt.

Mmaphefo, hennes barn, föräldrar och syskon bor i
Rasesa, en liten by fem mil norr om Botswanas huvud
stad Gaborone. Rasesa har ca 700 invånare, grund
skola - hälsostation dit en sjuksköterska kommer en
gång i veckan - två affärer och en systembutik.

Liksom alla byar i Botswana sträcker sig Rasesa
över ett stort område. Varje familj har många hus på
sin boplats och staket omkring de förhållandevis stora
tomterna. De flesta människorna är lantbrukare, har
mark där de odlar säd, kål, pumpor och bönor och de
äger också kreatur. Korna betar ofta vid cattle posts
(betesmarker) som kan ligga ganska långt från byn.
Inne i byn håller man getter, grisar, höns och andra
smådjur.

Det finns människor som har det bra ställt i Rasesa,
som har byggt sig fyrkantiga hus som passar till de
västerländska möblerna, men där bor också många
fattiga i förfallna hyddor - med tak som det regnar
genom.

är jag går omkring i byn en lördag anar jag att de
sociala problemen kan vara stora. Många människor
saknar jord och några andra arbetsområden existerar
knappast. Männen dricker av det hembryggda ölet,
även många kvinnor deltar ifestandet.
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Mmaphefo hoppas att
hennes döttrar ska få
utbildning, så att de
har chans att få bra
jobb. Nyligen har hon
själv fått arbete i byns
systembutik.

- Det är illa när män dricker, tycker Mmaphefo,
men ännu värre när kvinnor gör det. Det är barnen
som far illa när kvinnorna dricker, de får ingen mat
och tillsyn, ingen ser till att de går i skolan - för de
barnen kommer det att gå illa i livet!

Mmaphefo betyder "den som kom med vinden".
Hon föddes för tjugo år sedan någon gång i augus
ti-september, vindmånaderna som förebådar regn
tiden.

Mmaphefo är en av Botswanas många ensam
stående mödrar. På grund av arbetslösheten tvingas de
unga männen att fara till Sydafrika och arbeta i gru
vorna där. Följden blir att det råder ett mycket stort
överskott på särskilt yngre och medelålders kvinnor i
landet och att konkurrensen om männen blir hård.

En man behöver inte lova äktenskap för att få en
kvinna. Hälften av barnen föds av ogifta mödrar. Des
sa ensamma mammor har det ofta svårt ekonomiskt.

De har svårt att klara jordbruket ensamma och de
har svårt för att få någon anställning. Men vanan att
klara sig på egen hand har också gjort de botswanska
kvinnorna självständiga och medvetna om sitt värde
och sina kunskaper och de har börjat göra sig hörda på
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kgotia, de allmänna mötena i byarna, dit tidigare en
bart männen gick för att diskutera byns angelägen
heter.

Mmaphefo är för ung än för att yttra sig på kgotia
och hemma är hon sina föräldrars lydiga och arbet
samma dotter. Men hon har egna åsikter och är inte
rädd för att framföra dem. Hon vet vad hon kan och är
medveten om sitt värde. Mmaphefos båda flickor har
samma far. Mannen bor i byn och hon hoppas att de
ska kunna gifta sig om några år.

Mmaphefo berättar att hennes mamma blev mycket
upprörd när det visade sig att hennes 17-åriga dotter
som nyss gått ut sista klassen i grundskolan, väntade
barn. Mmaphefos föräldrar gick då till barnafaderns
föräldrar och frågade om han var villig att gifta sig
med Mmaphefo. När han inte kunde det blev han
istället skyldig att betala underhåll för barnet. De
pengarna, som Mmaphefo får ganska oregelbundet, är
de enda kontanter hon har att röra sig med.

- Jag har aldrig bett mina föräldrar om ett öre,
säger hon när jag frågar hur det känns att vara vuxen
med två barn och vara utlämnad åt deras generositet.
Mmaphefo lever med sina båda barn på deras gård i
deras hus, hon får all mat hon behöver av dem och
ibland kanske också en slant till kläder och skor.

- Men beroendet känns hårt, säger Mmaphefo och
drömmer - som så många andra kvinnor och män i
Botswanas byar - om ett jobb i stan. Den enda ut
bildning Mmaphefo har, är grundskolan och det enda
arbete hon kan tänkas få är som hembiträde. Barnen
skulle hon i så fall lämna hemma hos mormor i byn,
kanske träffa dem en gång i månaden. Hon skulle få bo
i ett rum i ett litet hus på någons villatomt och göra
samma slags arbete som hon nu utför - städa, sopa,
tvätta, laga mat. Men slippa hämta vatten och få be
talt för sitt arbete ...
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Matlagning dagen lång

Det är Mmaphefo som tar ansvaret för det mesta arbe
tet på sina föräldrars gård. Hon är igång från klockan
sex på morgonen när det ljusnar, till klockan åtta på
kvällen när det är mörkt och hon avslutat kvälls
disken. All matlagning sköter Mmaphefo - så länge
det finns en vuxen dotter i hushållet lägger modern
inte sin hand vid grytorna.

I byarna i Botswana tar matlagningen lång tid. Bas
födan är gröt av olika sädesslag - majs, durra och
hirs, och eftersom alla själva odlar sin säd måste de
också mala den innan den kokas till gröt. Durra mals
mellan två platta stenar, hirs stöts sönder i en hög trä
mortel med en tung trästav som krossar kornen. Se
dan siktas de sönderstötta kornen i en flat korg innan
mjölet kan kokas. Det är ett tungt arbete, men här får
Mmaphefo hjälp av sina yngre syskon. Från åttaårs
åldern får barnen lära sig att stöta hirs, såväl pojkar
som flickor.

All mat lagas över öppen eld i trebenta järngrytor
och det är med verklig skicklighet som Mmaphefo gör
upp eld och underhåller elden så att så lite bränsle som
möjligt går åt. Kvinnorna brukar hämta veden och
bära hem den på huvudet - fast i Mmaphefos familj
är det faderns eller den yngste broderns arbete att
spänna åsnorna för kärran och hämta ved från sko
gen. Men Mmaphefo får själv hugga veden varje gång
hon ska laga mat ...

På morgonen kokar hon en gröt med svagt syrlig
smak. Det är hirs som stått i vatten över natten och
jäst och som får koka med ytterligare vatten till en
ganska lös gröt.

Till middagen lagas en stadig gröt av hirs eller majs
- ibland serverad tillsammans med kött. Det har hon
kokat och blandat i gryta med lök och tomater. Ibland

39



blir det bara kokt vitkål eller moroge (spenatliknande
blad) till gröten. Kött serveras inte varje dag och ägg
äter man nästan aldrig, trots att massor av höns går
omkring på gården och pickar. Men till söndags
middag nackas en höna, Mmaphefo skållar den i hett
vatten, plockar raskt av fjädrarna och stoppar ner den
i grytan. Den är mager och det blir inte mycket kött för
var och en. Där är många som ska dela.

- Hur kan du veta hur mycket mat du ska laga?
frågar jag Mmaphefo. Nästan varje dag händer det att
någon kommer och hälsar på när det är matdags och
då får gästen självklart en tallrik. Man delar upp ma
ten - ingen skall bli utan.

- Jag räknar alltid med att det kommer någon och
tar till lite extra, skrattar Mmaphefo och lägger upp
maten i emaljerade skålar. De vuxna äter med sked
men barnen med fingrarna och delar ofta samma tall
rik.

Det finns en borrad brunn i byn och vattenposter på
åtta ställen. Den närmaste ligger ca 200 meter från
Mmaphefos hem. Fyra gånger om dagen går hon efter
vatten med den tunga hinken på huvudet, fler gånger
om hon ska tvätta. Ingen slösar med vattnet. Det är en
konst att kunna diska och tvätta i så lite vatten och
ändå hålla både sig själv och barnen rena.

Barn ska lära lydnad

Mmaphefos yngre syskon lyder självklart sina föräld
rar och passar upp på dem. Men Mmaphefo menar att
hon får allt svårare att sätta sig i respekt hos den 12
årige brodern. Han har blivit så stark att hon inte rår
på honom - det är den fysiska styrkan man använder
för att få barnen i Botswana att lyda.

- Det är klart att barnen ska lyda sina föräldrar, sä
ger Mmaphefo, men själv har hon svårt att klara av
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treåringens trots och envishet. Hon skrattar lite över
seende när flickan vunnit en strid. Lydnad får barnen
lära sig så småningom och de små barnen har privi
legier som inte de större har. Barnen följer henne hela
dagarna, den lilla kryper omkring eller sitter på hennes
rygg. Mellidah hjälper ibland till med tvätten eller rör
i grytorna. Men det är inte mycket tid som Mmaphefo
hinner ägna enbart åt barnen, hon läser aldrig för dem
eller leker med dem. Det gör istället mormodern som
gärna tar sina barnbarn i knät och sjunger för dem på
kvällen framför elden.

Mmaphefo och jag sitter uppe efter arbetets slut och
pratar om livet och framtiden. Mmaphefo var sex år
gammal 1966 när Botswana blev ett självständigt
land. Sen dess har utvecklingen gått med stormsteg.
Städer har vuxit upp, landet har fått en gruvindustri
och väldiga rikedomar i form av diamanter, även and
ra viktiga mineraler har upptäckts. I byn där Mma
phefo lever har mycket förändrats till det yttre - de
flesta barnen går i skolan, alla har västerländska klä
der - men människornas värderingar förändras inte i
samma takt. Mmaphefo drömmer visserligen om ett
jobb i stan så hon kan tjäna pengar och köpa hög
klackade skor och vackra kläder. Men innerst inne vet
hon att hennes framtid är i byn. Hon kommer att gifta
sig med mannen som är far till hennes barn, få en egen
gård att sopa och flera barn att laga mat till.

Men hennes barn kommer antagligen att ha andra
anspråk på livet. De kommer att gå i skola och skaffa
sig utbildning och få arbete, kanske som lärare eller
sjuksköterska - de vanligaste yrkena för utbildade
kvinnor. Hon hoppas att de ska finna en plats i det mo
derna samhället som Botswana strävar efter att ut
vecklas till.
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KVINNOR OCH JORDBRUKSARBETE

Jordbrukare är det vanligaste kvinnoyrket i Botswana
som har ett unikt bosättningsmönster . Ett hem i byn,
ett hem där man har åkrarna och för de rikare också
någon form av bostad vid betesmarkerna. I byn finns
det mesta av infrastrukturen, som skola, klinik, vat
tenposter osv. Hövdingen bor också i byn.

Till landet flyttar de åkerbrukande vid tiden för
plöjningen och i realiteten är det där de flesta männi
skorna bor största delen av året - normalt från sep
tember till juni-augusti. Vid åkrarna och betes
markerna finns inga skolor. Därför ser man varje fre
dag barn som går till fots mellan fem och tjugo kilo
meter från byn till åkrarna för att träffa föräldrarna
och för att få med sig mat som ska räcka följande
vecka. De bär på små bylten med smutsiga kläder som
deras mammor ska tvätta under helgen. Normalt går
de tillbaka till byn på söndagen. Till fots igen, om de
inte har turen att bo längs stora vägen och kan få lift
med någon bil.

De flesta kvinnorna bor ute vid åkrarna. Männen
röjer ny mark och hjälper ofta till med plöjningen men
huvuddelen av jordbruksarbetet utförs av kvinnor.

Av tradition gick de samman - ifall de var för få i
en familj och inte hann med arbetet. En kvinna brygg
de exempelvis öl och bjöd in de andra kvinnorna i om
rådet, vilka sedan i sin tur hjälpte henne med plöj
ningen. Men dessa traditioner håller på att dö ut. När
många arbetar i städerna och kan sända hem pengar
till sina familjer i byn, går det att hyra arbetskraft.
Det dröjer inte länge innan inställningen infinner sig:
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Säden måste törst stötas sönder i den höga trämorteln

Varför ska man göra något gratis som man kan få be
talt för?

Det finns en mängd hushåll på landsbygden som
varken har åkrar eller dragdjur. Den kvinna som inte
har någon egen åker att plöja, hjälper vanligen en släk
ting eller granne med skörden och får sedan en viss del
av grödan. Den som har egna åkrar men saknar drag
djur och plog, hjälper först sin granne i plöjningen, för
att senare själv få "draghjälp" till sina egna åkrar.
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innan den siktas i en stor platt korg och agnarna skils
från kornet.

Detta innebär att den som är fattig, inte kan plöja när
regnen kommer, utan måste vänta - med risk för att
skörden blir mindre eller slår fel. Det finns också ett
annat sätt - att arrendera ut mark och som ersätt
ning få en del av det som skördas.
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Kvinnor ber om mark

I byarna går markfördelningen till på så sätt att var
och en ansöker om åker- eller betesmarker hos Land
Board (markstyreIsen). Den som får sin ansökan be
viljad får disponera en viss areal. Familjerna äger allt
så inte marken och betalar heller ingenting för att få
bruka den - den tillhör bysamfälligheten. Förr var
det alltid mannen, familjeöverhuvudet, som begärde
mark, nu händer det att kvinnor i eget namn ansöker
om mark att plöja.

Jordbruk i Botswana är ingen riskfri sysselsättning.
Hur hårt man än arbetar kan man ändå ingenting
skörda om regnen inte kommer i tid eller det blir torka.

"Medelgården" har fem ha åkermark, vilket i av
kastning normalt ger mindre än 300 kg/ha; den har en
eller två kor och ett dussin småboskap. Den ekono
miska förtjänsten blir liten, vilket förklarar varför så
många människor flyttar från landsbygden för att söka
lönearbete som ger ett välbehövligt ekonomiskt bi
drag till familjens jordbruk. Många unga i byarna vill
också lämna jordbruksarbetet för ett - som de tycker
- bekvämare liv i städerna. Men det finns också de
som vill stanna kvar på landet. Därför är det viktigare
att ge dessa hjälp och undervisning, så att de kan
bruka jorden så effektivt som möjligt.

Man räknar med att mellan 25 och 45 procent av
hushållen på landsbygden har en kvinna som familje
överhuvud. Denna kvinnogrupp hör till de fattigaste i
landet. 1974 var medelinkomsten för den 445 Pula (en
ligt -81 års kurs 2830 kr). I hushåll, där det däremot
fanns en man närvarande, var inkomsten dubbelt så
hög, l 075 Pula (6912 kr). Över hälften av de helt
kvinnliga hushållen hade en inkomst på 395 Pula eller
mindre, vilket låg betydligt under "fattigdoms
strecket" , som för samma år var 555 Pula för en familj
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Många kvinnor i byarna gör bra förtjänster på att
brygga öl och sälja.

på fem personer. Endast 20 procent av de manliga hus
hållen låg under denna summa.

Även i de mest avlägsna byarna behöver man i dag
kontanta medel för att klara sig. Pengar behövs till
barnens skoluniformer, skolavgifter till högstadier,
gymnasiet, och även livsmedel och andra förnöden
heter.

Ett vanligt sätt för kvinnor i byarna att tjäna pengar
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på, är att de brygger öl och säljer. Staten försöker ock
så få igång småindustrier på landsbygden. I norra de
len av landet, där kvinnorna är mycket skickliga i att
göra korgar, har en hemindustri vuxit upp kring korg
flätning. Korgarna som kvinnorna tillverkar köps upp
och säljs genom hemslöjdsföreningen i Botswana 
Botswana eraft.

Många kvinnor föder upp småboskap - getter, får,
svin och höns - och familjen får på så sätt kött och
ägg och också möjlighet till inkomster. "Kött-träd" el
ler "Slakteri i trädet" kallas det när folk hänger det
slaktade djuret i ett träd för att folk i omgivningen ska
komma och köpa kött. Saknas kontanta medel, idkar
man byteshandel.

I sydöstra Kalahari, där klimatet är ogynnsamt för
odling och där andelen "kvinnliga" hushåll är ovan
ligt hög på grund av närheten till Sydafrika, föder
många kvinnor upp Karakul-får. Ullen lämpar sig för
vävning och stickning.

Honungsförsäljning kan också ge inkomster. Bi
odling är ett bra arbete, då det inte innebär så mycket
extra arbete för kvinnor som redan har en tung arbets
börda att bära. Den kräver inte heller något större
startkapital.

Folk på landet uppmuntras att odla egna grönsaker
och att också ta vara på de gröna spenatliknande blad,
"moroge", som växer vilt och som tidigare allmänt
plockades. I skolorna lär sig ungdomarna ofta att odla
grönsaker och några startar sedan odlingar i sina egna
hem.

Traditionellt har man i Botswana alltid arbetat till
sammans inom familjen. Nu försöker man forma and
ra slag av arbetsgrupper som kan verka tillsamman 
exempelvis ägna sig åt hönsuppfödning.
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Boskapsnäringen mansdominerad

Kreatursskötseln har alltid varit mycket viktig för
Botswanas ekonomi. Traditionellt har det varit män
nen som arbetat med kreaturen och fast man i dag vet
att det finns många kvinnor som äger kreatur är det
svårt att få fram det totala antalet. Ofta har de ärvt
kreatur men en äldre bror eller annan manlig släkting
förvaltar dem.

Det finns fem-sex gånger så mycket kreatur i Bot
swana som människor, men de flesta djuren ägs av ett
fåtal stora kreatursuppfödare. Hälften av boskapen i
landet ägs av fem procent av hushållen, och närmare
hälften av hushållen på landsbygden äger överhuvud
taget ingen boskap.

I de hushåll där en kvinna är familjeöverhuvud äger
mellan en tredjedel och hälften ingen boskap. Mot
svarande siffra för "manliga" hushåll är knappt en
femtedel. 60 procent av de "kvinnliga" boskaps
ägande hushållen har färre än tio djur, som behövs för
att man skall kunna plöja.

I det omfattande jordbruksprogrammet ALDEP
(Arable Land Development Programme) är bara 15
procent av låntagarna kvinnor. Det finns flera orsaker
till att kvinnor inte i högre grad använder sig av möj
ligheten att få större produktivitet i sitt jordbruks
arbete. Först och främst är alla jordbrukare med mind
re än 3 ha mark automatiskt uteslutna, trots att den
nyaste jordbruksstatistiken visar att drygt hälften av
alla gårdar i landet har mindre areal än 3 ha. Många
av dessa smågårdar ägs just av kvinnor. Hushåll med
en kvinna som överhuvud disponerar i medeltal en
tredjedel mindre mark än hushåll där en man står som
överhuvud.

En annan anledning till att kvinnor inte lånar av
ALDEP - de vet inte om programmet, eftersom de
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manliga faltarbetarna sällan föreslår kvinnliga jord
brukare att utveckla sina jordbruk.

Lönerna inom den moderna sektorn har stadigt sti
git och givit landet en "överklass" av tjänstemän, me
dan förhållandena på landsbygden knappast föränd
rats.

Visserligen har en stor del av befolkningen i Bot
swana indirekt dragit fördel av landets hastigt ökande
inkomster, genom att en del av budgeten används till
att bygga ut skolväsendet, att borra brunnar samt att
utöka hälsovårdsprogrammen. Men för de 45 procent
av landsbygdsbefolkningen som vid en undersökning
1974-75 klassades som mycket fattiga, har för
hållandet knappast förbättrats under de senaste åren.
Trots de stora inkomsterna från diamantgruvorna och
kreaturen kan fortfarande en tredjedel av Botswanas
befolkning räknas till den kategori som brukar kallas
för de "absolut fattiga". Dessa människor finner man
oftast på landsbygden och där främst bland ensam
stående kvinnor.

Att aktivera kvinnor

Yvonne Morafe är född i Sydafrika, utbildade sig till
socialarbetare och arbetade i tio år som sådan i de
svarta stadsdelarna av Johannesburg. 1973 flyttade
hon till Botswana och började arbeta i gruvstaden
Selebi Pikwe. När hon kom till staden var den ännu
inte färdigbyggd och de sociala problemen stora.

1975 flyttade Yvonne till Gaborone och blev konsult
för regeringen, arbetsuppgifterna rörde bland annat
flyktinglägret i Dukwe. Senare bosatte hon sig i Fran
cistown. Där fanns vid den tiden ingen socialarbetare
och Yvonne satte själv upp en socialbyrå. Det var då
hon verkligen såg vidden av de problem som de männi
skor har, vilka flyttar från landsbygden till städerna.
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Yvonne Morafe menar att man måste vända sig direkt
till kvinnorna när man planerar utvecklingen av lands
bygden.

Men eftersom hon inte var född i Botswana förstod hon
att hon saknade rätt bakgrund för att i grunden förstå
problemen som förekom. Hon sökte ett arbete på
landsbygden för att på nära håll få uppleva levnads
förhållandena där.

I augusti 1976 började Yvonne arbeta för Jord
bruksministeriet och fick en typ av jobb som innebar
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resor runt om i landet. Särskilt lade hon märke till hur
olika förhållandena var i skilda delar av landet. Först
efter tio år i Botswana, tycker hon sig ha fått så myck
et kunskap om landet att hon genom sitt arbete kan
hjälpa människorna där. 1979 for hon till USA för två
års doktorandstudier, men är nu åter tillbaka på jord
bruksministeriet.

Yvonne Morafe är gift men har inga barn. Hon med
ger gärna att detta givit henne möjligheter att resa
mycket och engagera sig hårt i sitt arbete.

- Det är viktigt, menar Yvonne Morafe, att en
sociolog kommer in redan på planeringsstadiet när det
gäller projekt som syftar till att förbättra för
hållandena på landsbygden. Det har visat sig att
många projekt startas utan att det egentligen gjorts
klart vilka de vänder sig till. Vid utvärderingen har det
sedan visat sig att det är de som redan har vissa re
surser - som äger åkrar, kreatur, redskap o s v - som
dragit mest nytta av projekten. Många av dessa har
också i första hand vänt sig till männen, trots att det
är kvinnorna som utför största delen av jordbruks
arbetet. Man har tagit som självklart att det är man
nen som plöjer.

Man har bara tagit reda på vem som är familjeöver
huvud och om det är en man, har man tagit för givet
att det också är han som utför arbetet. Så är inte för
hållandet i Botswana, där männen har arbetat i gru
vorna i Sydafrika i årtionden och lämnat kvinnorna
kvar på landet med hela ansvaret för både jordbruk,
kreatur, hem och barn.

Traditionellt har mannen hela ansvaret för familjen
och bestämmer när det ska plöjas o s v. Men i prakti
ken är det kvinnor som fattar besluten, eftersom män
nen arbetar på annat håll.

- De flesta fältarbetarna är män, och säkerligen har
det varit lättare för dem att vända sig till männen som
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de har mer gemensamt med. Men nu finns det även en
del kvinnliga fältarbetare. Av 188 jordbruksinstruk
törer är fjorton kvinnor, och automatiskt gör de större
ansträngningar för att också inkludera kvinnorna i ut
vecklingsarbetet.

Yvonne Morafe betonar att ministeriet inte vill ha
program som riktar sig uteslutande till kvinnor, utan
att kvinnorna ska delta i samtliga utvecklingsprojekt.
Det innebär att man kanske måste ge kvinnorna möj
lighet att ta med sig sina små barn när de går på kurser
eller också starta utvecklingscentra på landsbygden
där människorna bor.

- Jag måste se till att varje program som planeras
verkligen når de människor det är avsett för. Jag måste
vara tillräckligt öppen mot min regering och mitt
ministerium för att slå larm om något går fel. Vi måste
ta ansvar för den delen av vårt arbete. När man arbe
tar som jag måste man vara beredd att resa till andra
platser i landet och leva bland dem som programmet
riktar sig till. Hur skall man annars kunna förstå vilka
som har behov av hjälp och hur hjälpen ska se ut? Ett
fel har varit att alltför många experter kommit från
andra länder. De som arbetar med utvecklingsarbete
måste känna till förhållandena i landet och fungera
som en del av det.

"I vår kultur har mannen varit precis som gud"

Ruth 57 år, "hemmafru"/jordbrukare, gift och mor till
11 barn:

- Jag föddes 1924 och vi var fem barn i familjen. En
dog, så det blev bara fyra kvar, två pojkar och två
flickor. Hela min barndom var lycklig. Vi syskon växte
upp hos våra föräldrar och vi hade inga problem. På
den tiden kunde man till exempel gå ut i bushen och
plocka vilda bär att äta ... Det var lätt att leva. Och
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Ruth: "Män och kvin
nor har inte samma re
spekt för varandra som
de hade förr i värl
den. "

vi hade inga moderna kläder på oss, kvinnorna bar
bara makgabi (en liten franskjol).

Jag började i skolan 1938. Terminsavgiften var bara
30 Thebe (1 Pula = 100 Thebe) . Våra föräldrar be
höver inte slita som vi får göra nu för att betala skol
avgiften. De sålde bara några ägg - ett ägg kostade en
Thebe - och så kunde de betala avgiften. Bara tre av
oss fyra gick i skolan. Jag gick ända till fjärde klass.

1945 födde jag en flicka, mitt förstfödda barn, som
fick heta Dikeledi. Mannen, som är far till barnet och
som jag sedan gifte mig med har bara en arm. Höger
arm förstördes genom en olyckshändelse - en ox
kärra välte och krossade hans arm. När han gick till
mina föräldrar för att fråga om han fick gifta sig med
mig tänkte jag inte ens på att han var handikappad.
Det enda jag tänkte på var om han kunde försörja mig,
i så fall ville jag gifta mig med honom. Hela mitt liv
har jag levt med denna min man och jag har fött tret
ton barn. Bara två har jag förlorat.

Tolv av mina barn födde jag hemma. När jag skulle
få den sista gav jag mig av till sjukhuset. Tidigare var
det alltid modern som hjälpte till när dottern födde
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sitt barn. När kvinnan började känna värkar sände
hon bud efter sin mamma. Hon gick då ut i bushen och
hämtade några örter som hon kokade och gav dottern
ett te att dricka. Det gick lätt att föda och vi hade inte
så svåra smärtor som kvinnorna har nu för tiden. Någ
ra gånger födde jag alldeles ensam och när min mam
ma kom fann hon mig bara där med barnet. Så var det
när jag var ung. Då jag skulle föda den sista fick jag gå
till sjukhuset - folk har kommit hit till byn och pra
tat om hygien och sagt att det är bättre att föda barn
på sjukhuset än hemma. Men jag ville till sjukhuset
själv också. Jag insåg att jag hade många barn och jag
hade hört att på sjukhuset kunde de göra något så att
man inte behövde få flera barn.

När värkarna började, var min man inte hemma,
han var vid betesmarken. Jag fick gå ensam till sjuk
huset. Men där sa de att om de skulle kunna göra
något som hindrade mig från att få flera barn, måste
det göras samtidigt som barnet föddes och att mannen
måste vara där och ge sitt tillstånd ... Nästa dag när
min man kom var det för sent. Ändå blev mitt tretton
de barn mitt sista.

- Det är aldrig någon som undervisat oss om hur
man sköter och uppfostrar barn. Då man är liten och
får en bror eller syster får man se efter det barnet 
man lär sig redan från början. Till mina döttrar har jag
alltid sagt: - "Min dotter, du kommer att gifta dig
och när du är gift måste du stanna hemma och du mås
te respektera din man. Din man ska vara som en gud
för dig". Och till mina söner säger jag: "När du gifter
dig ber jag dig att inte behandla någon annans barn il
la. Om ni får problem i äktenskapet, gör som vi bru
kade göra - diskutera saken med svärföräldrarna och
lös problemet gemensamt".

- Människor som är gifta har alltid en del problem
och missförstånd att reda ut. Förr var det på det viset
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att om det äkta paret inte kom överens, gick kvinnan
- om det var hon som hade klagomål på sin man 
till mannens föräldrar och diskuterade problemet med
dem. De kallade dit mannen och tillsammans löste de
problemet. Svärföräldrarna var alltid rättvisa och den
som hade skulden till problemet i äktenskapet kunde
bli straffad.

- Man kan jämföra med hur det är idag! Så här
säger våra barn: "Om mannen jag gifter mig med bara
ger mig problem är det ingen mening med att diskute
ra saken - det är lika bra att vi flyttar isär". I min
ungdom gjorde vi inte så. Vi satte oss ner med mannen
och svärföräldrarna, diskuterade problemet och löste
det. Om det var mannen som hade skulden sa hans för
äldrar åt honom: "Min son, så får du inte göra". Och
om det var jag som hade felat gick min man till sina
svärföräldrar, d v s mina föräldrar, och de sa åt mig
vad jag skulle göra.

- 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" så
svarar hustrun "akta dig" och det betyder att om man
nen börjar slåss, så slår hustrun tillbaka ...

I vår kultur har mannen varit precis som Gud, lik
som 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 också säger "akta dig",
så innebär det att man fått två tjurar i huset. Hur kan
man sätta två tjurar i samma inhägnad?

Jag är mycket stolt över min man, hela tiden har jag
levt väl tack vare denne man. Jag har aldrig rymt min
väg från honom. Jag har aldrig övergett hans hus som
kvinnorna gör idag. Alla mina barn har gått i skolan,
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min yngsta går i tredje klass och min äldste son stude
rar vid universitet i Gaborone - allt detta tack vare
denne man. Han har hjälpt och stöttat mig, han har
gett mina barn utbildning och vi har inte haft några
problem. Han plöjer, han har boskap, han gör allt som
en man ska göra. Och alla barnbarnen tar han sig an.
Vi har levt ett liv utan problem och vi har inga pro
blem nu heller.

Jag har mina barnbarn här omkring mig och jag är
mycket, mycket glad för vad jag kan göra för dem. Jag
vet inte vad som kommer att hända med mina döttrar
som lever sina liv utan att ha sina barn hos sig. Det är
en svår fråga. Vårt liv fårändras för varje dag och jag
vet inte vad som kommer att hända. Kanske kommer
mödrarna inte att bry sig om sina barn? De här barnen
bor hos mig för att deras mammor inte är gifta. När
mina döttrar gifter sig bygger de sina egna hem. Den
dagen är jag kanske mycket gammal och då kommer
barnen att flytta hem till dem.

Mitt i byn finns kgotla, en öppen plats där vi samlas
och diskuterar problem. Förr fick kvinnorna inte ens
gå in i "kgotIa", det var en mötesplats bara för män
nen. Men nu får kvinnorna gå till "kgotIa" och det
händer många gånger att kvinnorna säger förståndiga
saker, som männen inte ens har tänkt på. På så vis
hjälper kvinnorna till med nya ideer, det tycker jag är
bra.

Jag vet inte om utvecklingen har gjort vårt liv bätt
re, det har istället blivit så förvirrat. Jag förstår inte
vad som händer. Nu ska alla ut och arbeta och tjäna
pengar. Det är viktigt att gifta respekterar varandra,
som man gjorde i äktenskapen förr. Men nu vet man
inte vad som är lekgoa (västerländskt) eller tswana
längre. Nu är allt så svårt att förstå.
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KVINNOR OCH KÄRLEK

Den enda större undersökning som gjorts om hur be
folkningen i Botswana förhåller sig till äktenskap och
sexualitet gjordes i början av 30-talet av den sydafri
kanske socialantropologen professor Isaac Shapera.
Han arbetade under en följd av år i byn Mochudi som
är huvudort för Kgatla-stammen. Han verkar ha fått
en mycket god kontakt med människorna. De han in
tervjuade var förvånansvärt öppna och avslöjade
många hemligheter om sitt intima liv.

Mycket har givetvis förändrats i Botswana sedan
Shaperas undersökning, men när det gäller för
hållandet mellan man och kvinna överensstämmer sä
kert alltjämt en stor del.

Det är lätt att tro att de stora förändringarna inom
de afrikanska samhällena kommit i och med att de fick
självständighet och under de senaste årtiondena av
"modern" utveckling. Men Shapera visar i sin bok att
redan för femtio år sedan hade förändringar skett i det
samhälle han undersökte. Europeiskt inflytande
sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än vad vi
vanligtvis föreställer oss och har haft stor genomslags
kraft.

Järnvägen från Mafeking till Bulawayo genom det
nuvarande Botswana blev klar för nästan hundra år se
dan (1897). Den kom att påverka städer och byar och
landsbygden omkring den. Hydd-skatten, som in
fördes för att protektoratet Bechuanaland själv skulle
bära en del av sina kostnader för brittiskt beskydd, be
slutades redan 1899 och tvingade ut botswaner till ar
bete i de sydafrikanska gruV0fna. Upptäcktsresanden
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En kvinnas viktigaste uppgift är att föda barn!

och missionären David Livingstone kom till Bechua
naland på 1840-talet och byggde 1847 en missionssta
tion i Kolobeng, inte långt ifrån den nuvarande huvud
staden Gaborone. Allt eftersom det kristna in
flytandet blev starkare förändrades naturligtvis också
traditionella värderingar och livsstil. Boken som pro
fessor Shapera skrev från sin vistelse i Mochudi heter
på svenska"Äktenskap i en afrikansk stam".

Traditionellt var äktenskap alltid mer aven affär
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mellan två familjer än en relation mellan två indivi
der. Föräldrarna sökte en lämplig äktenskapspartner
för sina barn och såg då mer till gott uppförande och
arbetssamhet än ett vackert utseende. Föräldrarna var
angelägna om att äktenskapet skulle fungera och ställ
de upp som "medlare" om det knakade i fogarna. Re
dan för femtio år sedan började detta mönster upp
lösas. Visserligen fanns fortfarande äktenskap som ar
rangerades av föräldrarna, men föräldrarna tog hänsyn
till barnens önskemål, och ungdomar kunde också
registrera äktenskap vid den moderna administra
tionen - om de inte fick föräldrarnas samtycke till
traditionellt bröllop.

Polygami hade redan då blivit så ovanlig att kanske
bara en man av trettio hade mer än en hustru. Som en
följd av detta hade emellertid allt fler män älskarin
nor, som de kanske tidigare skulle ha gift sig med, och
därmed givit dem en annan social status och säker
het. En nackdel var också att barn som föddes ur dessa
förhållanden räknades som illegitima. Shapera menar
att det nya sättet att leva gjorde fruarna mer svart
sjuka och att gräl på grund av otrohet hade blivit ett
vanligt drag i äktenskapen i Mochudi, byn han under
sökte.

Föräldrarna valde äktenskapspartner

Förhållandet mellan föräldrar och barn hade också för
ändrats. Tidigare var det självklart att barn lydde sina
föräldrar. De valde inte själva sin äktenskapspartner,
utan var tvungna att gifta sig med den som föräld
rarna valde ut. Men redan vid tiden för Shaperas un
dersökning ansågs ungdomen för oansvarig och alltför
självständig ... Barnen brydde sig inte längre om vad
föräldrarna tyckte, gjorde som de själva ville. Sexuellt
umgänge före äktenskapet - som förut fördömdes och
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bestraffades strängt - var vanligt och accepterat,
många ogifta mödrar förekom.

Det har gått ett halvt sekel sedan Shapera skrev sin
bok, men samma tongångar hörs idag när man lyssnar
på föräldrar i byarna i Botswana. De klagar över att
barnen inte lyder, att ungdomarna inte längre har re
spekt för de äldre, att äktenskapet har förlorat sin be
tydelse och de uttrycker mycket oro inför framtiden.

När Shapera diskuterade samlivet mellan man och
hustru blev han förvånad över att de så öppet visade
hur viktig den sexuella delen av förhållandet var. (Vi
bör hålla i minnet att boken kom ut på 30-talet, då
man hade en annan syn på sexuell öppenhet än vi har
nu). Sexualitet ansågs som något normalt i mänskligt
liv och inte ens det starka inflytandet från den kristna
kyrkan och missionärerna hade lyckats få det syndför
klarat. Det ansågs även som självklart att ungdomar
hade sexuella erfarenheter innan de gifte sig, men öp
pen promiskuitet såg man ner på - kärleksaffärer
skulle skötas diskret.

När en man och en kvinna gifte sig ändrade emeller
tid deras sexuella förhållande karaktär. Från att ha
varit en glädje i sig och den största ynnest en flicka
kunde ge sin pojkvän, blev den sexuella samlevnaden
också en plikt. Äktenskapet var till för att producera
och uppfostra barn och därför måste man och hustru
ha samlag med varandra. Om inte äktenskapet full
bordades var detta en klar skilsmässogrund.

Den främsta anledningen till polygami var kvinnans
barnlöshet. Om en man var länge borta från sin hustru
var det ingen som misstyckte om hon tog sig en älska
re. Om barnlösheten berodde på mannen, höll han god
min i elakt spel ifall hustrun blev befruktad aven an
nan man. Otrohet - om den sköttes diskret - verka
de vara relativt accepterat både för mannen och kvin
nan, medan idag många tar det för självklart att en
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man har en älskarinna medan hustrun bör vara tro
gen.

När det första barnet föddes till ett gift par fick des
sa en ny värdighet. Mannen hade bevisat sin manlig
het och hade blivit den som grundat en ny generation
som skulle föra hans namn vidare. Hustrun hade full
komnat sitt livsmål - att bli mor - och behövde inte
längre frukta det värsta som kunde hända en kvinna,
att hon förblev barnlös. Parets ökade status fick sitt
uttryck i att föräldrarna bytte namn och allmänt kal
lades för barnets namn, föregånget av "Rra" för pap
pan och "Mma" för mamman. (Det är en tradition
som allmänt lever kvar). Ju fler barn som föddes i fa
miljen desto mer prestige fick föräldrarna. Många
barn betydde hjälp i arbetet och ökad självständighet i
produktionen. Barnen gav föräldrarna trygghet när de
blev gamla och när barnen gifte sig vidgades släkt
skapsringarna och stammens sammanhållning för
stärktes.

Kvinnans blod och mannens säd

Människorna som Shapera intervjuade i Mochudi,
visste mycket väl att barn kom till genom samlag, men
deras ide om hur barnet "skapades" i kvinnan är inte
riktig, även om den är logisk. En del kvarlevande före
ställningar om den traditionella skapelseberättelsen
bidrar kanske fortfarande till att unga flickor oplane
rat blir med barn.

Teorin om hur befruktningen gick till var omgärdad
med många myter och föreställningar, vilka visade sig
i sedvänjor och traditioner. När små barn frågade sin
mamma varifrån de kom, fick de vanligtvis svaret att
mamman hade hämtat dem i en vattensamling. Men
alla vuxna och de flesta ungdomarna var väl med
vetna om att barn blir till genom samlag och att både
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mannen och kvinnan gav bidrag till skapandet av ett
barn. De trodde att barnet bildades i kvinnans sköte
genom en blandning av mannens säd och kvinnans
menstruationsblod. En del trodde att ett samlag kun
de räcka för att göra barn, men de flesta menade att
åtminstone tre-fyra nätter med samlag varje natt
måste till för att tillräckligt mycket säd skulle samlas i
kvinnans sköte och blandas med hennes blod för att
göra henne med barn.

Man kände till att en kvinna måste menstruera
regelbundet för att kunna bli befruktad. Hennes blod
behövdes för att skapa barnet. Det bildade en klump i
hennes sköte, som - om hon inte var gravid - bröt sig
lös varje månad och rann ut ur hennes kropp. Men när
hon var gravid absorberades blodet av fostret. Kvin
norna daterade sin graviditet från sista mens. När åtta
nymånar hade passerat visste kvinnan att tiden att
föda var nära.

Bara ett fåtal av dem som Shapera talade med hade
någon klar föreställning om hur fostret utvecklades.
Männen sa, att det bara var kvinnor som hade kun
skap om detta. En del gamla kvinnor som hade fått
tillfälle att se foster i olika stadier av utveckling vid
missfall, hade emellertid gjort ganska precisa observa
tioner. De menade att under de två-tre första måna
derna av graviditeten skakades livmodern om, den
blandade då mannens säd och kvinnans blod tills det
blev en tjock massa, som bildade ett frö. I fjärde måna
den var den processen klar och fostret hade bildats.
Det sades se ut som en ödla. I femte månaden började
fostret få mänskliga drag med huvud, kropp, armar
och ben, men det saknade fortfarande händer, fötter,
ögon och andra ansiktsdrag. Dessa tillkom i sjätte
månaden, när fostret i stort var färdigbildat. Därefter
växte det bara i storlek.

Båda föräldrarna hade alltså medverkat till bildan-
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det av barnet. Blodet kom från mammans blod och
kroppen skapades av mannens säd. Därför väntade
man sig också att ett barn skulle likna sin far.

Eftersom man så väl kände till hur befruktningen
gick till hade man också klara begrepp över vad man
kunde göra för att slippa bli med barn. Avbrutet sam
lag var den vanligaste metoden, men unga män som
kom från gruvorna i Sydafrika, hade med sig kondo
mer. En del kvinnor lade sig på magen direkt efter
samlaget eller gick ut och kastade vatten, och hoppa
des att säden därmed skulle rinna ur dem. Ogifta flick
or som blivit gravida försökte ofta göra abort. Ett van
ligt sätt var att dricka vanligt skrivbläck eller en stark
lösning av tvättpulver! Den traditionella doktorn hade
då liksom nu speciella mediciner. Om det upptäcktes
att en kvinna gjort abort kunde hon bli straffad.

När ett par väntade barn var det viktigt att de fort
satte att ha samlag - detta för att mer säd skulle
komma in i kvinnan och blandas med hennes blod och
göra barnet starkt. Det var däremot mycket farligt för
någon annan än barnets far att ha samlag med kvin
nan. Det fanns också en del tabun som den gravida
måste iaktta: Hon fick inte besöka sjuka, inte gå in i en
"kraal" (inhägnad) med boskap och inte gå genom en
flock med får eller getter.

Födslovåndor

Kvinnan fortsatte sitt arbete i hemmet och jordbru
ket som vanligt, men försökte undvika tyngre arbete
under de sista månaderna av graviditeten. När det för
sta barnet skulle födas gick kvinnan till sin mors gård
och födde där, ofta med modern som hjälp. (Detta är
en sed som fortfarande är vanlig). Efterföljande barn
föddes i mannens och kvinnans eget hem. Bara kvin
nor fick delta vid en förlossning och alla detaljer be-
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traktades som hemligheter. Kvinnans mamma eller
någon annan äldre kvinna med erfarenhet av barna
födande hjälpte henne när det behövdes, för övrigt var
hon ensam i hyddan. Kvinnan satt på huk, lutad mot
väggen och med tygtrasor under höfterna för att få
stöd. Hon höll isär benen med sina händer. Man la tor
kad kogödsel på golvet under henne för att suga upp
blod och fostervatten. När barnet var fött väntade
man tills efterbörden också kommit innan "barn
morskan" knöt navelsträngen med ett snöre och skar
av den med ett rakblad. Babyn tvättades sen med
kallt vatten och fick ligga bredvid mamman. Efter
börden och kogödseln som sugit upp blodet och foster
vattnet, lades i en kruka som grävdes ner i ett hörn av
hyddan.

Om förlossningen gick långsamt eller om kvinnan
hade mycket ont fick hon ofta smärtstillande droger.
"Barnmorskan" kunde också smörja hennes slida med
fett för att den inte skulle spricka upp och massera
magen eller vagga kvinnan fram och tillbaka.

Efter förlossningen stannade modern och barnet i
sin hydda i en eller ett par månader. Modern blev upp
passad och fick god mat för att snabbt återhämta kraf
ter och för att ha gott om mat åt babyn. Under hela ti
den mamman och babyn bodde i förlossningshyddan
låg ett par pålar korslagda utanför som ett tecken på
att en "sjuk" bodde där. Endast kvinnor fick besöka
hyddan. Inte förrän navelsträngen lossnat från barnet
fick fadern besöka modern och han förväntades då ha
samlag med henne - men avbrutet, så att hon inte ris
kerade bli gravid igen. Sin säd skulle han sedan smeta
i ett kors på barnets rygg, för att stärka den. Efter det
ta fick han hälsa på mamman när han önskade, men
han fick inte ha samlag med henne förrän hon flyttat
hem. Detta att modern stannar i avskildhet efter för
lossningen är en sed som alltjämt lever kvar.
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I slutkapitlet av sin bok om äktenskapet i en stam i
Mrika diskuterade Shapera frågan om det moderna
äktenskapet - där parterna själva väljer sina partners
- blir "lyckligare" än det traditionella, där parterna
valdes av föräldrarna, men någon slutsats kunde han
inte dra.

Äktenskapet i traditionell tappning var till för släk
tets fortbestånd och för att de inblandade släkterna
skulle få stöd och hjälp av varandra. Man och hustru
hade aldrig någon förväntan på förälskelse och kärlek,
i bästa fall kunde kärlek och förståelse växa fram mel
lan dem, annars en viss tolerans. Men det fanns natur
ligtvis också djupt olyckliga äktenskap, där mannen
t ex misshandlade hustrun.

Ett särdrag i äktenskapet bland människor i Bot
swana har alltid varit att man och hustru inte lever
tillsammans under större delen av året på grund av
den dubbla eller tredubbla bosättningen. Detta har
kanske gjort att de lättare tolererat varandra än vad de
skulle gjort om de levt nära inpå varandra. A andra si
dan uppmuntrade särlevnaden knappast till för
ståelse och ömsesidigt hänsynstagande mellan ma
karna.

Idag verkar det som om äktenskapet var på väg att
försvinna i Botswana. Hälften av barnen föds till ogifta
mödrar och då kvinnoöverskottet är så stort i "giftas
åldern" räknar de inte längre med att "bli gifta".

Många unga kvinnor tycker att männen är bort
skämda, och föredrar att leva ogifta. Som en kvinna
sa: "Jag är inte gift, så jag har inga problem"!

Samtidigt finns det många som drömmer om äkten
skap och många som fått nya ideer om hur äktenska
pet skall fungera. De idealiserar de europeiska äkten
skapen, där en jämlikare fördelning av arbetet kan
förekomma, där männen tar ansvar för barnen och
man och hustru har ett mer kamratligt förhållande,
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grundat på intresse- och värdegemenskap. Det verkar
som om kvinnorna oftare än männen anammat den
nya bilden av äktenskapet och därför blir mest be
svikna när det visar sig att deras äktenskap inte funge
rar som de drömt om.

Det finns inga alternativ

Monica, 36 år och tjänsteman vid ett ministerium, gift
och mor till tre barn:

- Ibland blir jag så trött på vårt förhållande, men
jag vill ändå inte ge upp vårt äktenskap. Det ger mig
säkerhet och det finns inga alternativ, som är lika re
spekterade i vårt samhälle.

- Jag föddes och växte upp i byn Ramotswa ca tre
mil från Gaborone. Mitt hem var typiskt för Bot
swana. På vår gård hade vi tre runda hyddor med gräs
täckta tak och varje år brukade min mamma reparera
de låga murarna med en blandning av lera, kogödsel
och vatten och dekorera husen med geometriska möns
ter. Egentligen hade vi tre olika hem - det i byn var
det finaste, men vi hade också hus på landet där vi
hade våra åkrar och ett vid betesplatsen där vi hade
våra kreatur. Min mamma arbetade med jordbruket
och en stor del av året bodde hon på landet med små
barnen medan skolbarnen bodde kvar i byn. Min far
arbetade med boskap för jordbruksministeriet. Han
var sällan hemma, hans tjänstgöring var sådan att han
reste runt i landet från den ena byn till den andra. Vi
kunde inte flytta med när han flyttade, vi träffade ho
nom bara när han kom hem på något veckoslut - kan
ske en gång i månaden - och på hans semester.

För det mesta var min mamma ensam med oss barn.
När hon var på landet och arbetade med jordbruket
såg mina äldre kusiner efter mig. De var som syskon
för mig, det var min mors systers barn och när moster
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dog tog min mamma hand om dem. De var mycket
äldre än jag och tog ansvar för mig. Mina småsyskon,
som ännu inte hade börjat skolan, bodde hos min mor
på landet. Varje fredag gick vi från vårt hus i byn till
vårt hus på landet och sen tillbaka igen på söndagen.
Det var en promenad på nästan två mil och jag kom
mer ihåg hur jag gruvade mig för den långa vandring
en. Mamma bodde på landet från oktober-novem
ber, när regnen brukar komma, till hon hade skördat i
maj-juni. På jullovet brukade vi alla bo vid betes
platsen och fira jul där. Efter jullovet stannade min
mor ofta en vecka i byn för att se till att allt var i ord
ning innan hon vände tillbaka till sitt arbete på lan
det. Så var vårt liv - år efter år - när jag var barn.

Det var ett hårt liv för mig, särskilt när min äldsta
kusin flyttat hemifrån och hennes bror skulle ta hand
om mig. Han brukade koka gröt på måndagen och sen
fick vi äta samma gröt hela veckan. Det var ingen som
brydde sig om hur man hade det så länge det fanns
mat och det gjorde det samma hur gammal maten var
eller hur äckligt man tyckte den smakade. D€:t fanns
inte något val. Vi barn måste stanna i byn och gå i sko
lan och mamma måste arbeta på åkrarna för att vi
skulle få något att äta. Mina föräldrar kunde inte göra
på något annat sätt. Det var vårt sätt att leva. För oss
var det en del av växandet, en del av hur man hårdnar
för livet.

Men det var underbart när båda mina föräldrar var
hemma i byn. Särskilt trevligt var det när far kom
hem. Då slaktades en kyckling och ibland fick jag äta
rester från fars tallrik. Han kom med godsaker som var
sällsynta i byn. På den tiden fanns det ingen slaktare i
vår by och inga kylskåp och frysar heller förstås. Man
slaktade en get någon gång och kokade köttet, men se
dan fick vi vara utan kött länge. Min far brukade ha
med sig burkar med konserverat kött och det tyckte
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jag mycket om. Och äpplen - jag minns fortfarande
hur gott de doftade.

Jag tror inte att jag led mer än andra av att vara så
mycket utan mina föräldrar. Kanske hade mina sys
kon det svårare än jag. När jag gick på internatskola
och mamma arbetade på landet blev de lämnade en
samma i byn utan att ha en aning om hur man kokar
gröt. Mamma brukade ge dem en påse mjöl på sönda
gen och de kokade och åt alltihop på en gång. Sedan
hade de ingen mat under resten av veckan. När mam
ma upptäckte hur illa det var ställt bad hon en annan
kvinna ta hand om dem. Den här kvinnan bryggde öl
och sålde. Innan mina syskon fick något att äta tvinga
de hon dem att gå och hämta vatten många vändor när
de kom från skolan ... Men ingen klandrar mamma
för det här, vi inser att våra föräldrar inte hade något
val.

Sedan jag slutat gymnasiet, fortsatte jag min ut
bildning till lärare. Min man mötte jag vid universi
tetet, men vi gick och tittade på varandra några år in
nan det blev allvar. Då var jag 20 år och han 25. Han
var inte min första pojkvän - när jag gick på gymna
siet hade jag en annan pojkvän, som reste till England
för att studera och som jag brevväxlade med. Mina för
äldrar var stränga katoliker och hela tiden har jag gått
i katolska skolor. Detta gjorde att jag trodde att allt
som hade med pojkar att göra var synd. Massor av
känslor av synd och skam var inbyggda i hela skol
systemet. Min man slutade sina studier två år före mig
och skickades därefter utomlands på ett år. När vi gif
te oss arbetade jag som lärare på ett högstadium och
undervisade i engelska och Setswana.

Jag vet inte ens om jag hade några förväntningar på
hur det skulle vara att vara gift. Jag tänkte väl bara
att jag skulle ha ett vackert hem och få vackra saker av
min man. Jag tänkte aldrig på att jag skulle ha barn.
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Jag kommer ju från en stor familj - jag är äldst av sju
syskon - och har alltid känt det som om mina bröder
och systrar var mina egna barn. Jag tänkte aldrig på
att jag själv en dag skulle ha egna barn. Jag vet att jag
var ovanlig - på den tiden var det "modernt" att bli
med barn redan innan man slutat skolan. Men så ville
inte jag börja mitt liv som vuxen.

Genast vi gift oss blev jag gravid. På den tiden an
vände jag inga preventivmedel, i själva verket visste
jag ganska litet om hur de fungerade och ganska snart
efter första barnet fick vi ytterligare ett. Sedan flytta- .
de vi utomlands, bodde i New York i fem år, där min
man arbetade. Om vi inte hade gjort det hade mönst
ret upprepat sig - jag skulle ha fortsatt att få ett nytt
barn vartannat år. Men i New York var det så arbets
samt med två barn under två år att jag knappast kla
rade det. Det var första gången som min man och jag
talade om hur vi egentligen skulle ha det i livet och vi
beslöt oss för att inte skaffa flera barn - åtminstone
inte på några år.

Första tiden i USA var fruktansvärd. Jag kom från
ett land som Botswana, där människor är öppna och
vänliga. Jag väntade mig att folk skulle vara lika
dana! Men i New York stannade inte ens människor
för att hälsa! Jag satt ensam i en lägenhet i New York
med en tvååring och en sex månaders baby, min man
hade sitt jobb - att inte jag trivdes var liksom inte
hans angelägenhet ... Det blev bättre så småningom,
jag fick vänner genom barnens lekkamrater och de sis
ta åren studerade jag vid universitetet. Då hade vi ock
så flyttat till en förstad, vi hade fått hembiträde som
såg efter barnen och jag mer tid för mitt eget liv.

När jag började läsa vid universitetet på 60-talet var
kvinnor kvinnor och män män. Så enkelt var det. Då
jag kom i kontakt med kvinnorörelsen på 70-talet i
USA trodde jag först att den enbart var något för de
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där konstiga vita kvinnorna. Men så småningom bör
jade jag själv tänka och jag såg mycket väl anled
ningen till att kvinnorörelsen växte sig allt starkare.
Jag såg ju hur deras samhälle fungerade. Om jag inte
hade haft hembiträde skulle min situation varit pre
cis likadan som dessa kvinnors - fångade i en fålla i
sina hus med sina barn.

Jag kom underfund med att kvinnorna i Botswana
visserligen var förtryckta av sina män, men att den
västerländska kulturen och industrisamhället - och
dessutom att storfamiljerna hade upplösts - gjorde
saker och ting ännu värre i USA. Jag stödde kvinno
rörelsen till hunåra procent när jag var utomlands.
Men hade jag stannat i Botswana hade jag inte ens
kommit på tanken att jag kunde ha en anledning att
stödja den ...

Det var svårt för mig att klara av både mitt arbete
och familjen. När jag fick mitt sista barn blev jag
tvungen att sluta amma tidigt, eftersom jag måste till
baka till mitt jobb igen. Vi har rätt till sex veckors le
dighet före och sex veckor efter förlossningen, men jag
var ledig ytterligare en månad utan lön eftersom jag
inte kunde få tag i någon som tog hand om babyn.

Jag vet att jag är priviligierad. Jag kunde avstå från
en månadslön därför min man försörjde familjen, men
jag kan tänka mig hur andra kvinnor har det - de som
måste lämna sina små barn till någon utan att först
kunna kontrollera om barnet blir väl omhändertaget.

Jag tror också att med åren följer en säkerhet som
gör att man törs säga ifrån till sin arbetsgivare. När
man är ung känner man inte vilka rättigheter man har.
Blir man äldre har man genom erfarenhet lärt sig sa
ker och ting, det är ingen som undervisar en, själv upp
täcker man hur livet är.

Jag tycker det är svårt att både arbeta och ha barn.
Visserligen ser hembiträdet efter barnet på dagen,
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men på natten när det gråter eller är hungrigt är det
jag som måste ta upp det och som kommer till jobbet
dagen därpå med en sprakande huvudvärk, trött och
inte alls i form. Men min man, barnets far, han har sitt
jobb och vaknar inte på natten! Inte min i alla fall.
Han säger att han inte kan ta hand om barn, han vet
inte hur man håller dem eller vad man gör med dem.
Han har medvetet struntat i att lära sig hur man by
ter blöja. Sedan skyller han bara på att han inte vet
hur man gör!

När jag fick mitt första barn ville han överhuvud
taget inte ta i babyn och jag blev nästan desperat. Jag
var så ung då och visste inte hur jag skulle uttrycka
alla mina känslor. Jag bara tjatade på honom och frå
gade, varför han inte ville ta i vårt barn. Först långt ef
teråt förklarade han att han inte tycker om spädbarn.
De gjorde honom nervös. Men när barnen är så stora
att de kan gå börjar han tycka om dem. Ändå är han
inne på iden att vi ska ha flera barn. Men är det riktigt
att någon som inte tycker om småbarn ska skaffa fle
ra?

Det är hemskt när jag känner att jag inte klarar av
barnen. Är de sjuka får jag skuldkänslor för att jag
måste be om ledigt från jobbet för att ta dem till sjuk
huset. Sedan gör det detsamma hur duktig man är på
arbetet, där kommer de ändå bara ihåg att man jämnt
måste fara med ungarna till sjukhuset ...

När jag fick babyn klarade jag varken av barnen el
ler arbetet. Väl hemkommen från jobbet ville barnen
leka, babyn skulle badas och jag tyckte jag borde ta
hand om honom någon gång - inte bara lämna ho
nom till hembiträdet, som om det var hon som var
mamman ... Men jag orkade bara inte. Jag tog arbe
te med mig hem från jobbet, sen hade jag ingen tid att
göra det hemma heller och tog det med mig tillbaka
till jobbet nästa dag.

71



Min man fattade ingenting. Jag tror inte ens att han
förstod hur uttröttad jag var. Han blev bara otålig på
sin trötta hustru. Jag kommer särskilt ihåg hur det var
på kvällarna när vi kommit i säng. ,Jag ville inte ens
att han rörde vid mig, somnade bara som en sten.
Dödstrött. Och han visade inte alls någon förståelse
utan frågade bara om jag trodde att jag var den enda i
familjen som arbetade. Jag kände mig verkligen elän
dig ...

Jag har blivit besviken många gånger på min man.
Detta att han inte ville ta upp vår baby kunde jag ald
rig förstå. Min far tyckte om barn och han brukade ta
upp oss och hålla om oss. Jag tror att det är mer en
fråga om skillnad på individer än på kön - hur man
förhåller sig till barn. I vårt samhälle förväntas det
inte av män att de ska ta hand om sina barn, därför gör
de det heller inte. Om min man inte tar upp sitt barn
tycker vårt samhälle att det är normalt, vilket för
stärker attityden. Om min mor kom och fann att jag
grälade på min man för att han inte tar upp vår baby,
skulle hon tycka att jag var alldeles tokig. Mannen gör
mig en favör om han tar upp babyn när den skriker!
Räkna med det ska jag aldrig göra.

Preventivmedel är i det här landet en sak som är
omgärdad med myt och mysterier. Jag har en svä
gerska som inte gått särskilt länge i skolan, hon är
mycket yngre än jag, har fyra barn och är nu gravid
igen. När hon fick sitt sista barn gav doktorn henne rå
det att inte skaffa flera och jag försökte förklara för
henne hur preventivmedel fungerar, att de inte är far
liga. Men det hjälpte inte.

Min svärmor är helt emot preventivmedel. Jag tror
att man måste ha nått ett visst mått av utbildning för
att förstå hur de fungerar.

Jag har dåligt samvete när jag går till mitt arbete,
men min mamma kände inga samvetskval när hon
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jobbade med jordbruket som var hennes arbete. Hon
bar mig på sin rygg när jag var liten, hon och jag var
tillsammans hela tiden. Jag måste lämna min baby
vid ett par månaders ålder och det är emot våra tradi
tioner. Ändå har jag det bra som har råd att anställa
en flicka. Tänk på alla ogifta unga flickor, jag förstår
inte hur de klarar sig! Ofta skickar de hem barnet till
sin mamma. Förr tog mormodern hand om barnet när
det var stort nog för att själv äta gröt. Nu får mor
modern hand om ett spädbarn som ska födas upp på
torrmjölk. Det är mycket begärt aven gammal mor
mor att hon ska stiga upp mitt i natten och blanda
mjölk till en hungrig baby. Hon gör iordning flaskan
när hon går och lägger sig när det blir mörkt, med den
påföljd att mjölken surnar och barnet får diarre och
inte växer som det ska. Kvinnor som yrkesarbetar har
stora problem med sina barn. Men jag vet ingen som
arbetar för att vi t ex ska få längre mödraledighet.
Regeringen tänker kanske att om kvinnorna kommer
med såna krav kan de lika gärna låta bli att arbeta!

Det är faktiskt så att männen i det här landet gör
väldigt lite, särskilt de med utbildning och fina jobb.
Jag ska berätta hur min äktenskapliga dag ser ut.

Vi vaknar tillsammans. Jag börjar med att väcka
barnen, gör iordning frukost, ser till att barnen klär
sig, att de packar ner sina lunchsmörgåsar i väskan.
Jag kontrollerar om min mans skjorta är struken och
att alla knappar sitter i. Om en knapp har fallit av
måste jag sy i den. Jag pratar med hembiträdet och ta
lar om vad hon ska laga till lunch och annat hon ska
göra. Det enda min man gör under tiden är att stiga
upp, klä sig och äta frukost. Jag hinner aldrig sätta
mig ner vid frukostbordet, springer bara omkring hela
tiden. När han är färdig ska jag också vara klar, vi far
tillsammans i bilen.

Det är viktigt att jag hinner instruera hembiträdet
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ordentligt när det gäller lunchen, för när vi kommer
hem klockan ett ska det stå god mat på bordet, annars
är det mitt fel. Vi far hem samtidigt, äter och efter ma
ten vilar han en stund. Jag måste ordna för barnen för
eftermiddagen, ta reda på om de ska tillbaka till sko
lan och ordna för babyn.

På kvällen efter jobbet behöver jag kanske handla
lite bröd och mjölk. Han säger att det är inte hans
jobb, jag kan släppa av honom vid baren, dit han och
hans kollegor brukar gå - han tar sig en öl medan jag
handlar. När han är färdig kan jag hämta honom. Vill
jag ha lugn och ro gör jag bara som han säger, handlar
och far tillbaka och hämtar honom. Antingen kommer
han då med eller också säger han att han inte har lust
att komma hem än och att han ringer när han vill bli
hämtad. Och jag hämtar honom som en god hustru,
allt för husfridens skull. När jag kommer hem lagar jag
kvällsmål, ser till att babyn får mat och blir tvättad
för kvällen. Alla äter och vi går och lägger oss. Det är
vår rutin. Min man gör inte ett dugg. Istället frågar
han saker som: Varför har du inte köpt glödlampor,
det är mörkt i vardagsrummet!

Anda vIll Jag mte ge upp mitt äktenskap. Det ger
mig säkerhet. Ibland blir jag trött på vårt förhållande,
men jag har inga alternativ som är lika mycket re
spekterade i vårt samhälle. Om vi skildes skulle jag få
det mycket sämre. Mina vänner skulle skämmas för
mig, jag skulle bli helt isolerad, folk skulle inte veta
hur de skulle uppföra sig mot mig. Ekonomiskt skulle
jag inte lida, för jag antar att han skulle betala under
håll för barnen. Men jag skulle lida socialt och psy
kiskt. Vad män än gör straffas de inte av samhället
som kvinnor. Min mor, mina släktingar - ingen skulle
förstå varför jag skulle vilja skiljas. Att han är an
svarslös och inte hjälper mig med någonting hemma
betyder ingenting. Han ger mig ju tillräckligt med
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pengar. Vi har ett fint hus, trädgård, hembiträde. Ing
en skulle förstå varför jag klagar.

Hemmet är mitt ansvar, det bara är så. Jag kan
sluta arbeta om jag inte klarar av både familjen och
jobbet. Men det vill jag inte. Valet han ställer mig in
för är omöjligt. Många kvinnor är i samma situation
som jag. Vi får bara lära oss leva med den. Samhället
sympatiserar med den kvinna som blir misshandlad av
sin man. Men om du inte skadas fysiskt, om du bara är
olycklig för att din man inte stöder och hjälper dig med
barnen - då tycker alla bara att de utbildade kvinnor
na är rent tokiga!

Vad barnuppfostran beträffar är min man alltid
kvick att påpeka att jag inte får uppfostra vår son så
att han blir som en kvinna! Om min son ber att få koka
mig en kopp kaffe, blir min man arg. Han tror att poj
ken kommer att bli som en flicka. Själv har han aldrig
ställt iordning en kopp kaffe åt någon ... Männen är
rädda för att relationerna mellan män och kvinnor ska
förändras - deras liv är så bekvämt nu.

Om vi skiljer oss kommer alla att tycka synd om ho
nom för att han råkade gifta sig med fel sorts kvinna.
En ny kvinna skulle han få så fort han önskade. Men
jag skulle få det förfarligt. Om jag ville gifta om mig
blev det inte lätt för mig att finna någon ny man! I det
här landet finns det fler kvinnor än män och det vet
männen om, tyvärr. Går du miste om din man är det
knappast troligt att du får någon ny ...

Trots allt är min man inget monster, även om det
kan låta så. Egentligen har vi ett ganska bra för
hållande, han är bara så lat. Men jag måste lära mig
leva med insikten att han aldrig kommer att hjälpa
mig med något i huset. I själ och hjärta är han en bra
människa. Men han tycker inte om rutinarbete och ef
tersom han råkade födas till man måste han inte göra
det heller. Han kommer också från en familj där han
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var enda sonen bland åtta flickor! Alla avgudade ho
nom! Han tror att han är Gud.

Jag har många vänner och vi talar ofta om hur våra
liv är. Vi tar livet som ett skämt. Annars skulle vi inte
överleva. Vårt enda hopp är framtiden, för nästa gene
ration - att mammorna uppfostrar sina söner på ett
annat sätt - och även döttrarna. Jag tror inte att min
dotter kommer att bli som jag. Hon frågar ibland var
för inte pappa kan göra det eller det. Och jag svarar:
"Kära dotter, det är inte mäns arbete!" Men barnen
iakttar och lägger på minnet ...
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KVINNOR OCH LAGEN

I Botswana löper två rättssystem parallellt med var
andra, dels den traditionella rätten, som bygger på
sedvänjor från olika stammar och varierar i skilda de
lar av landet, dels den moderna rätten, som bygger på
romersk-holländsk lag.

Den traditionella rätten kan tillämpas på alla som
tillhör någon av Botswanas stammar. Kgotia, där alla
vuxna män och kvinnor har rätt att yttra sig, fungerar
som en domstol med hövdingen som ordförande. Den
traditionella rätten tillämpas vid smärre brott som
slagsmål, stöld och tvist om boskap - upp till ett visst
belopps värde - skadestånd vid förförelse och skils
mässa för par som gift sig traditionellt.

Rån, våldtäkt och mord måste alltid tas upp i den
moderna rätten. Klienten får själv föra sin talan i den
traditionella rätten, men om klienten är missnöjd med
utslaget går det att överklaga till den moderna rätten
och då får vederbörande hjälp av advokat. Den ankla
gade kan själv välja om han eller hon vill att fallet ska
tas upp i traditionell eller modern domstol. Den tradi
tionella rätten har fortfarande en mycket stark ställ
ning i Botswana.

Enligt den traditionella rätten står en kvinna alltid
under en mans förmyndarskap - en ung kvinna under
sin fars, gift kvinna under mannens, och änka eller
skild under någon manlig släktings. En kvinna be
traktas av lagen alltid som minderårig. Traditionellt
kan hon inte själv föra talan vid kgotla och även om
hon har rätt att äga boskap, kan hon inte disponera
över den utan mannens tillstånd.
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Enligt den moderna rätten är man och kvinna lika
inför lagen, men när kvinnan gifter sig förlorar hon
automatiskt en del av sina rättigheter. Hon kan visser
ligen äga fast egendom men hon kan inte disponera
över förmögenhet eller göra affärer i eget namn, så
vida hon inte först inger en ansökan om äktenskaps
förord till rätten. Vid beskattning slås mannens och
kvinnans inkomster ihop och som "familjeöver
huvud" deklarerar mannen - också för kvinnan.
Skulle hon få tillbaka pengar på skatten återbetalas de
till mannen. En gift kvinna kan ha eget bankkonto,
men för att låna på banken måste hon assisteras av sin
man, såvida hon inte särskilt säger ifrån när hon gifter
sig att mannen inte ska ha marital power (äktenskap
lig makt) över henne. Detta är dock något som de
flesta inte har en aning om!

Ett par som gifter sig traditionellt kan få äktenska
pet upplöst genom dom i kgotIa, medan ett par som
gift sig civilt eller i kyrkan måste gå till domstol för att
få skilsmässa. Det måste finnas en anledning till skils
mässa, t ex att en av makarna begått äktenskaps
brott, övergivit hemmet och varit borta under minst
två år eller allvarligt misskött sig. Enligt traditionell
rätt tillhör barn i äktenskapet fadern. Vid skilsmässa
får ofta kvinnan ta hand om de små barnen och man
nen omvårdnaden om de större. Vid modern rätt dö
mer domstolen vem som ska ha vårdnaden och tar då
hänsyn till barnens ålder och kön. Oftast får modern
vårdnaden, såvitt hon inte visat sig direkt olämplig.
Vid skilsmässa enligt modern rätt delas alla tillgångar
i äktenskapet lika och mannen kan dömas att betala
underhåll till kvinnan.

Enligt traditionell rätt kan en ogift kvinna som blir
gravid första gången stämma barnafadern för "för
förelse" om han inte vill gifta sig med henne. Han kan
då dömas av kgotIa att betala en engångssumma i ska-
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destånd eller också underhåll. De flesta kvinnorna
föredrar engångssumman.

Barn födda utom äktenskapet bedöms olika av tra
ditionell och modern rättskipning. Traditionellt till
hör barn till föräldrar som inte är gifta med varandra
moderns släkt, och ärver sina morföräldrar på samma
sätt som modern. Begreppet "oäkta barn" finns inte
inom traditionell rätt, medan däremot barn till en
ogift mor betraktas som en faderlös oäkting av den mo
derna rättskipningen. En ogift mor kan visserligen gå
till domstol och begära att fadern betalar underhåll för
barnet, men de flesta kvinnor känner inte till sina rät
tigheter. Även om de skulle bli tilldömda underhåll är
chansen liten att de faktiskt får ut några pengar.

Enligt modern rätt ärver söner och döttrar lika efter
sina föräldrar medan enligt traditionell rätt ärver poj
karna all fast egendom och kreatur, medan flickorna
ärver saker som hör till hushållet. När modern dör får
minsta barnet, oberoende av kön, ärva allt som till
hört modern. Även i byarna har det blivit allt vanliga
re att arvet delas lika mellan pojkar och flickor.

Det är människornas livsstil, dvs om de lever ett mo
dernt stadsliv eller traditionellt byliv, som avgör om
modern eller traditionell rätt ska tillämpas.

Att göra lagen känd för alla

Doreen Khama, Botswanas första kvinnliga advokat.
Utbildning i Lesotho och Edinburgh. Gift, två barn:

Doreen Khama blev advokat för att hon ville arbeta
för "det allmänna" och lära sig förstå det samhälle i
vilket hon lever. Hennes uppfattning är att en advo
kat måste känna till den sociala bakgrunden för att
kunna hjälpa sina klienter med rättsliga problem. Ef
ter en tids statlig anställning har hon nu etablerat pri
vat praktik.
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Doreen Khama är Botswanas första kvinnliga advo
kat.

är Doreen bestämde sig för att studera juridik blev
hon först avrådd av sina lärare - för att hon var kvin
na. Själv vill hon ändå inte gärna diskutera orättvisor i
samhället mellan könen, hon menar att fattiga männi
skor utan utbildning är diskriminerade oberoende av
kön och att kvinnorna i Botswana har samma möjlig
heter till utbildning och yrkesarbete som männen.
Men Doreen medger ändå att kvinnor - liksom hon
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själv - får kämpa hårdare för sin utbildning än vad
männen behöver göra.

Det stora juridiska problemet i Botswana är att
många människor - både män och kvinnor - är helt
ovetande om sina legala rättigheter. Doreen menar att
lagen måste vara känd för alla för att fungera rättvist.
Hon anser också att den traditionella rätten i en del
fall - t ex när det gäller barn till ogifta mödrar 
fungerar bättre än den moderna, och hon har en vi
sion om hur man skulle kunna ta de bästa bitarna ur
de båda rättssystemen och baka ihop dem till en lag,
skräddarsydd för Botswana.

De fria och de bundna

Mercy, 31 år, lärare, frånskild, ett barn:
- När jag föddes 1951 blev alla glada. Mina föräld

rar gifte sig 1950 och de hade inga barn före äktenska
pet. Jag var det första barnet.

1970 slutade jag gymnasiet och fortsatte att studera
vid lärarseminariet i Lobatse. Andra året var jag i Se
rowe. Just när jag skulle börja med examensskriv
ningarna upptäckte jag att jag var gravid. I september
1972 fick jag lämna skolan, fara hem till mina föräld
rar och föda mitt barn. Det var besvärligt för mig att
sedan komma tillbaka och ta min examen, eftersom
jag bara hade en månad på mig för samtliga skriv
ningar.

Sedan gifte jag mig med en annan man än den som
var far till mitt barn. Här i Botswana gifter sig männen
när de vill ha en tjänare. De menar att kvinnorna ska
göra allting. När en man gifter sig säger han: "Den här
kvinnan är mitt barn!" Därför finns det så många
vackra ogifta kvinnor här i Gaborone, de vill inte läng
re ställa upp på de villkoren.
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Mercy: "Om jag arbe
tar och tjänar pengar
som en man - varför
kan jag då inte vara
fri? "

,
Jag gifte mig i alla fall och efter ett par år började

problemen torna upp sig. Jag hade sett mina släkting
ar leva lyckligt tillsammans och jag trodde att mitt äk
tenskap skulle bli som deras. Min faster och farbror,
som jag bor hos nu, fick mig att tro att äktenskapet var
något mycket viktigt. Likaså mina föräldrar. I min
uppväxt såg jag aldrig min mamma och pappa slåss.
Jag har inte ens sett dem oense. Själv föddes jag i Jo
hannesburg, där min far arbetade. Min mamma är
sydafrikan från Kap-provinsen. Sedan flyttade vi till
Botswana men min far arbetade fortfarande i Jo
hannesburg, min mamma i Kanye. Varje gång min far
kom hem och hälsade på hade han med sig mat och
kläder och vi var mycket lyckliga. För mig var det ett
typiskt exempel på hur ett äktenskap skulle vara. Re
dan som liten flicka föreställde jag mig själv med man
och barn lyckliga att vara tillsammans, så som mina
föräldrar var. Men jag hade otur, mitt äktenskap blev
helt enkelt fruktansvärt.

När jag gifte mig var jag 21 år. Min man var 19 år
äldre än jag och hade varit gift förut. Snart började
han misshandla mig. Jag kommer ihåg ett party, då
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han blev svartsjuk och började slå mig. En annan
gång, en fredag kväll, ville han gå ut på kvällen och
höra musik, men jag var trött och sa att jag inte ville
följa med. Då blev han ond, satte på sig sina bästa klä
der och gick. Och jag tänkte - det är sånt som bara
händer! De går och lämnar dig kvar hemma - såna är
de, män i Botswana! På söndag morgon kom han hem.
Jag hade städat huset, tvättat, strukit och satt i köket
och lyssnade på radion. Han gick direkt in i sov
rummet, tog av sig kavajen, kom ut i köket och fann
mig där. Han frågade: "Vad har du gjort under hel
gen?"

"Vad i himmelens namn tror du att man kan göra i
det här huset, utom att tvätta, städa, stryka och laga
mat åt dig? Sen du gick hemifrån i fredags har jag gjort
iordning två middagar, en lunch och två gånger har jag
lagat frukost", svarade jag.

En kvinna måste laga mat, även om mannen är bor
ta. Kommer mannen hem och ingen mat står på bor
det, blir han arg! Såna är våra män - även om de är
borta i tio dagar väntar de sig mat på bordet när de
kommer hem.

Jag ställde fram maten och han började äta. Han
ville byta skjorta, så jag öppnade skåpet och tog fram
en ren skjorta. Han sa att han skulle ut - sedan gick
han bara. Jag var hemma hela den dagen - ensam.
Jag åt, sov, dammade - bara för att hålla mig syssel
satt. Om man bara sätter sig ner och tänker blir man
ju tokig! Sent på natten knackade han på dörren. Jag
frågade: "Vem är det?" Det gjorde honom mycket arg,
han misstänkte att jag haft någon annan man hemma
medan han var borta, annars borde jag veta att när det
knackar på dörren kan det bara vara min man! Han är
herre i sitt hus och när det knackar på dörren är det
alltid han som knackar!

Jag var så trött på allt att jag bara la mig ner på
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sängen och somnade. Han satte sig vid min bädd och
pratade och till slut började han slå mig. Och jag sa:
"Varje gång du har börjat slåss har jag sprungit min
väg. Du har blivit van vid att jag springer min väg. Du
tror förstås att jag inte kan slå tillbaka!"

Enligt våra traditioner får en kvinna aldrig slå sin
man - även om hon är lika stark som han. Istället ska
hon springa sin väg ... Men den här natten var jag ut
led på allt och jag sa: "Idag tänker jag inte springa min
väg. Jag låser sovrumsdörren och så slåss vi!"

Det blev ett våldsamt slagsmål. Han var full och jag
var nykter. Till slut kröp han ut genom sovrumsfönst
ret och gick till polisen och anmälde att hans fru hade
slagit honom.

Jag beslöt mig för att flytta ifrån min man. Tog
mina kläder ur garderoben och gick direkt till min fars
hus - det är där jag nu bor. Jag trodde att min man
skulle göra som man av tradition brukar göra i vårt
samhälle när en hustru rymmer hemifrån. Den äkta
mannen går till sin farbror och ber honom i sin tur gå
till hustruns föräldrar och säga: "Min fru har rymt
hemifrån, kan ni hjälpa oss att lösa våra problem?"
Men det gjorde aldrig min man.

Jag har ändrat mig mycket de senaste åtta åren.
Min man trodde aldrig att jag skulle lyckas i livet. Nu
tjänar vi till och med lika mycket pengar. Botswanska
män tycker att en kvinna varken ska ha högre lön eller
högre utbildning än de själva. Därför trodde ingen att
den dag skulle komma när det fanns kvinnliga minist
rar i Botswana. Vårt samhälle fungerar så här: Om du
har tre döttrar och en son, och sonen är yngst, så räk
nas han ändå som nummer ett, därför att han är man.
Åldern har ingen betydelse, han är chef i hemmet och
det är så hela vårt samhälle är uppbyggt. Sånt som be
rör kvinnor i vårt samhälle räknas för intet. Men som
jag ser det - om män kan bygga vägar, varför kan inte
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kvinnor göra det? Jag har en syster. Om två år blir hon
den första kvinnliga vägbyggaren i det här landet!

Jag har lämnat min man och jag vill inte slösa bort
200 Pula på en skilsmässa, så länge han inte stör mig i
mitt liv. Lagen säger att jag kan stämma min man för
att få underhåll. Men jag är inte intresserad. Det jag
tjänar räcker till för mig och min son. Fadern till so
nen har jag förresten aldrig hört av, han bara försvann
... Bland mina europeiska vänner har jag sett att just
när kvinnan är gravid tar mannen särskilt väl hand om
henne. Han vill inte skada henne på något sätt. De de
lar ansvaret för det väntade barnet. Men så är det inte
med män i Botswana. När en flicka berättar för sin
pojkvän att hon är med barn, är det samma sak som
om hon sa: "Lämna mitt hus och försvinn!"

Om en kvinna fyller 21 år och ännu inte fått något
barn, börjar man kalla henne fula namn. Man miss
tänker att hon gjort abort. För att bevisa att du är en
riktig kvinna måste du föda barn. Det gör detsamma
vem som är far till barnet.

Jag bor ensam här i Gaborone, men jag längtar ald
rig efter min son. Jag vet att han har det bra hos min
mamma. Jag far dit och hälsar på ibland. Han kallar
mig för "syster" och min mamma för "mamma". Om
jag gifter mig och får barn inom äktenskapet kommer
jag att känna den riktiga moderskärleken. Men ett
barn som man får utanför äktenskapet räknas som ens
föräldrars barn och man känner inte samma sorts kär
lek till det barnet.

För några år sedan träffade jag en sydafrikansk man
som jag blev kär i. Jag älskar honom fortfarande. Ho
nom skulle jag vilja gifta mig med! I Sydafrika är män
nen nästan likadana mot sina kvinnor som europeiska
män. Vid slutet av månaden kommer de hem med sin
lön - kvinnan ger honom en lista på vad som behöver
handlas och han köper vad som behövs.
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Männen här är mest intresserade av sina söner. Får
en man veta att hans hustru fött en son, blir han värl
dens lyckligaste man.

Ett annat problem i Botswana är att gifta man har
flickvänner. Så var det också på farfars tid, men då
sköttes det hela på ett sådant sätt att ingen tog skada.
Barnen i en familj kunde bli tillsagda av sin far att ta
boskapen till det "lilla" huset så att barnen där fick
mjölk att dricka. I det stora huset bodde hustrun, i det
lilla huset flickvännen. Man respekterade varandra.
När farfar var på hemväg från betesmarken gick han
först och knackade på sin fasters dörr och bad henne gå
och säga till hustrun att han var på väg. Om hon då
hade en vän i huset fick han tid på sig att försvinna.
Det var en tyst överenskommelse, ingenting man satte
sig ner och diskuterade, men det fungerade.

Kampen för kvinnans frigörelse kommer att ta åra
tal - vi har fortfarande i oss från vår traditionella kul
tur att män till exempel inte kan passa barn eller laga
mat. Jag gifte mig ung och jag gifte mig med en man
som var skild. Om jag gift mig nu skulle jag ha frågat
mig själv - varför är denna man skild? Men då såg jag
bara mig själv med två ringar på fingret. Jag var så
stolt och lycklig över de två ringarna. Och över den
vita klänningen och människorna som sjöng ...
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KVINNOR OCH HÄLSA

Botswana har ett program för barna- och mödravård
som täcker två tredjedelar av befolkningen, d v s alla
ungdomar under femton år och kvinnor i fertil ålder. I
landet finns tolv sjukhus, i de stora byarna kliniker
med sjuksköterska/barnmorska och möjlighet till
regelbundna läkarbesök. De flesta byar har sjukstuga
med en utbildad sjukvårdare. Programmet för barna
och mödravård koncentrerar sig på förebyggande häl
sovård med ett omfattande vaccinationsprogram. Man
ger också information om och tillhandahåller pre
ventivmedel, undervisar i hygien och riktigt samman
sat.t kost. Besök på sjukhus eller klinik kostar 40 The
be - ingen behöver avstå från läkarvård av ekono
miska skäl. Däremot är de långa avstånden inom lan
det ett problem, likaså väntetiden vid klinik eller sjuk
hus som kan bli lång. För att få mödravård under hela
graviditeten betalar kvinnorna en registreringsavgift
på 40 Thebe och om förlossningen sker på sjukhus eller
klinik ytterligare 40 Thebe. Alla mediciner som be
hövs ingår i avgifterna. Sjukvården för barn under tolv
år är fri, även behandling vid TBC, veneriska sjuk
domar och bilharzia.

Kvinnorna uppmanas att föda sina barn på sjukhus,
eftersom den sjukvårdskunniga personalen som finns i
byarna inte räcker till för att sköta de kvinnor som fö
der sina barn hemma. Men på grund av platsbrist får
kvinnorna bara stanna ett par dagar på sjukhus eller
klinik efter förlossningen. I genomsnitt föds 60 pro
cent av barnen på sjukhus. Siffran är högre för stä
derna och de tätbefolkade delarna av landet än för
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Nästan hälften au barnen i Botswana föds au mödrar
som är yngre än 24 år.

glesbygden, där bara vart tionde barn föds på sjukhus.
Det är en tradition i Botswana att en kvinnlig släkting
- mamman, en moster eller syster - hjälper kvinnan
vid förlossningen när hon föder barn hemma.

I medeltal får kvinnorna i Botswana 6,5 barn och
nästan hälften av barnen (46 procent) föds av mödrar
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som är yngre än 24 år. Många kvinnor fortsätter att
fåda barn upp i 45-årsåldern. Bara hälften av mödrar
na är gifta.

Barn som föds på sjukhus får sina första vaccinatio
ner innan de lämnar sjukhuset och mammor som föder
sina barn hemma uppmuntras av personalen på klini
ken eller sjukstugan att ta barnet till kliniken för vac
cineringar. Här kommer modern sjukvård i konflikt
med gammal sed - enligt botswansk tradition ska
modern stanna med barnet i sin hydda från en till tre
månader efter förlossningen utan att arbeta. Där
igenom får hon tid att hämta sig efter förlossningen
och lugn och ro I;.1ed amningen. Barnet riskerar inte
heller att så lätt få infektioner. Detta gör att kvinnorna
ogärna tar barnet till kliniken för vaccinering när det
är nyfött.

Det var tradition i Botswana att barnen ammades
ända tills de sprang omkring och började tala, men
med den förändrade livsstilen avslutas amningen tidi
gare. Det finns många yrkesarbetande kvinnor i landet
och de ges inte möjligheter att ta ledigt så länge för att
amma sina barn. Mödraledigheten för statligt anställ
da är sammanlagt 12 veckor med 25 procents lön.

Familjeplanering för dem som redan fött

Mammorna uppmanas att ta sina barn till kliniken en
gång i månaden upp till fem år. Barnet vägs och mäts
och mamman får ett hälsokort för varje barn - hon
kan själv på kortet följa kurvan för hur barnet växer.
Om mödrarna inte infinner sig på kliniken gör hälso
vårdare hembesök och uppmanar dem att besöka kli
niken.

När kvinnorna kommer tillsammans med sina barn
får de också information om familjeplanering.

Familjeplaneringsprogrammet syftar till rimliga av-
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stånd mellan graviditeterna. Omkring tio procent av
kvinnorna använder moderna preventivmetoder, men
det finns även traditionella metoder som antagligen
fortfarande praktiseras allmänt, t ex avhållsamhet och
avbrutet samlag. Det finns alltjämt också en stark tra
dition att man och hustru inte ska ha sexuell kontakt
medan barnet ammas eller innan det börjar gå. Tidi
gare bodde mannen ofta vid betesmarkerna medan
barnet var litet och även nu blir det för många bot
swanska familjer en påtvingad avhållsamhet om man
nen arbetar i gruvorna.

De vanligaste preventivmedlen är p-piller och spi
ral. P-piller lämnas ut av sjukvårdaren på sjukstugan,
men bara för en månad. Innan dess kommer läkaren
på besök och kvinnan bör då gå dit och undersokas för
att få bekräftat att p-piller är en bra metod just för
henne. Spiral kan provas in av alla sjuksköter
skorlbarnmorskor. För p-piller betalar kvinnorna för
ett års ranson en registreringsavgift på 40 Thebe, lika
mycket betalar de för en spiral.

I Botswana, liksom i de flesta andra länder, har man
inte tagit hänsyn till mannen i familjeplaneringspro
grammet och han är därför ofta negativ till att kvinnan
använder preventivmedel. Män sprider propaganda
mot preventivmedel och påstår t ex att de själva går
ner i vikt när hustrun använder p-piller eller att de
skadar sig när hon använder spiral. Dessutom anser
många av dem att "manlighet" sitter i antalet födda
barn. Männens inställning skulle antagligen bli mer
positiv om informationen vände sig direkt till dem,
men de flesta sjukvårdarna är kvinnor som ofta tycker
att det är svårt att tala med männen om preventiv
medel.

Familjeplaneringsprogrammet vänder sig i första
hand till gifta kvinnor och kvinnor som redan fått
barn. Att nå de unga kvinnorna är ett stort problem,
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eftersom skolan hittills varit negativ till sexualupp
lysning och information om preventivmedel. Inte hel
ler anses det passande att föräldrar talar med sina
barn om sexualitet. Det händer att studenter som slu
tar skolan med utmärkta avgångsbetyg, inte har en
aning om hur deras kroppar fungerar sexuellt. Inställ
ningen till sexualundervisning har blivit något mera
positiv från centralt undervisningshåll på senare år,
och ministeriet har medgivit att det kan vara lämpligt
att ungdomar som går sista klassen i grundskolan 
de är då mellan 13 och 16 år gamla - får lära sig en del
fakta om sexuella funktioner. Men införandet av sex
ualundervisning kommer säkerligen att dröja, efter
som hela miljön är sådan att sexualitet inte diskute
ras generationerna emellan. Unga kvinnor kan där
emot vara mycket frispråkiga sins emellan när de jäm
för sina pojkvänners erotiska för- och nackdelar!

Unga flickor får preventivmedel om de går till klini
ken, men ofta är de för blyga för att göra detta. De vill
inte medge för någon vuxen att de har en pojkvän och
blir istället med barn.

På hälsoinstitutet, där flickor utbildas till sjuk
sköterskor, får flickorna som allra första introduktion
sexualupplysning och information om preventivmedel
och lärarna vädjar också till deras ansvarskänsla - de
får en dyrbar utbildning och det är viktigt att de full
följer studierna. Ändå blir många flickor gravida under
varje årskurs. Likadant är det på universitetet, trots
att det finns en sjuksköterska inom området som kan
hjälpa dem med preventivmedel.

Abort kan en kvinna få bara om två läkare intygar
att graviditeten medför risk för hennes liv. Men många
unga flickor kommer till sjukhuset med infektioner i
underlivet som tyder på att de gjort illegal abort. Det
finns statistik som visar att nästan hälften av sjuk
husbesöken i landet gäller veneriska sjukdomar. Man
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vet att veneriska sjukdomar har ökat och att också åld
rarna sjunkit bland de drabbade (samma förhållande
som i Sverige), men troligt är att statistiken överdri
ver. Laboratorieresurserna är inte tillförlitliga i stora
delar av landet och alla som klagar över vissa symp
tom blir klassade som VD-fall och behandlade som så
dana - för säkerhets skull.

Klimakteriet - en livskris

Att inte kunna få barn är en tragedi i Botswana - en
social katastrof. Hela den traditionella uppfostran av
flickorna går ut på att de ska bli hustrur och mödrar.
Ett hem med enbart en man och en kvinna anses som
onaturligt. Visserligen uppfostras ofta barn av någon
annan än sin mor, och en kvinna som inte får egna
barn kan få en systers eller svägerskas barn "till låns" .
Men ändå verkar inte detta ersätta födandet av ett
eget barn. Många kvinnor säger att de inte upplever
sig som fullvuxna kvinnor innan de fött barn. Sterili
tet i ett förhållande skylls nästan alltid på kvinnan och
mycket få män låter undersöka sig om paret inte får
någon avkomma.

Inställningen till barn och födande visar sig också i
den personliga kris som klimakteriet innebär för
många kvinnor. De klagar inte över fysiska besvär,
men upplever det mycket traumatiskt när deras blöd
ningar kommer oregelbundet. Många kvinnor vägrar
absolut att acceptera att de kommit upp i en ålder då
de inte längre kan föda. Traditionellt i Botswana slu
tar en man att ha samlag med sin hustru när hon inte
längre menstruerar. Därigenom förlorar hon sin kvinn
lighet för honom - han ser henne som en man! Själv
klart finns det också kvinnor som upplever det som en
stor lättnad då de inte behöver riskera att på nytt bli
gravida. Men kvinnan i byn på landet, vars hela liv va-
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rit uppbyggt kring graviditet, födande och skötsel av
barn, kan gå igenom en verklig livskris i samband med
klimakteriet - innan hon accepterar sin nya roll som
gammal kvinna.

Att ansvara för mödra- och barnavård

Pearl Mashalaba, läkare, född i Sydafrika, utbildad i
Johannesburg, ansvarig för mödra- och barnavårds
programmet inom ministeriet för hälsovårdsfrågor.
Gift, fyra barn:

- Det var en ren tillfällighet att jag blev läkare. Jag
växte upp på landet, båda mina föräldrar var lärare
och jag gick i en missionsskola. Särskilt road var jag av
matematik och läraren i ämnet var rektor för skolan.
En dag då jag var 15 år gammal, frågade hon om jag
ville följa med henne på en åktur. I bil for vi till en stad
i närheten och hälsade där på en gammal vit kvinna
som bjöd oss på te i sitt stora hus. Jag förstod inte var
för just jag hade fått följa med. Men sedan berättade
rektorn att den här gamla damen var villig att betala
min utbildning till läkare!

Medicinutbildningen började jag i Johannesburg
och ungefär samtidigt flyttade också den gamla da
men dit. Då och då skickade hon sin stora blänkande
svarta Cadillac med chaufför - iförd vita handskar 
efter mig och jag for till hennes hus och vi drack te. Det
var en märklig upplevelse för en 17-årig flicka ...

Den dag jag gifte mig blev hon rasande. Om jag inte
gjort det hade jag kunnat bo tillsammans med henne
när jag blev färdig läkare - så var hennes tanke. Hon
var då så gammal att hon inte förstod att raslagarna
skulle gjort det omöjligt. I alla fall förlät hon mig gif
termålet och när jag tog min examen 1956 var hon näs
tan 90 år gammal. Vi blev fotograferade tillsammans
och kom i tidningen.
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Pearl Mashalaba är läkare och chef {ör mödra- och
barnavården i Botswana.

Maten - det svåraste av allt

Nelly 49 år, hembiträde, ensamstående mor till fyra
barn. (De flesta yrkesarbetande kvinnor är hembi
träden)

- Jag tror aldrig att mina barn skulle kunna arbeta
som jag har gjort. Det är ett för tungt arbete att vara
hembiträde. Då jag var 20 år började jag arbeta. Jag
har alltid haft tjänst hos vita. Mitt första arbete var i
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Johannesburg i Sydafrika. Jag hade en kusin där som
jag reste till och hon lärde mig hur arbetet gick till i en
vit familj. Hon hjälpte mig också att skaffa jobb. Jag
lärde mig snabbt, för jag var van vid att tänka själv.
Min första lön var 6 Rand i månaden. På den tiden lev
de mina föräldrar.

1962 var båda mina föräldrar döda och jag flyttade
tillbaka till Botswana - jag måste ta hand om mina
syskon. Själv väntade jag mitt första barn - han har
gått ut gymnasiet nu. Sen dess har jag bott och arbe
tat i Gaborone. Alla mina barn har fötts på sjukhuset i
Gaborone och de har alltid bott hos mig.

För några år sedan fick jag mig tilldelad en tomt i
Old Naledi (ett uppgraderat slumområde utanför
Gaborone). Där håller jag på att bygga ett hus. Det ska
bli en fyrkantig stenbyggnad med plåttak. Grunden är
redan grävd.

De stora barnen bor nu i Old Naledi i ett litet hus på
tomten och bara min minsta femårige pojke bor hos
mig. Min äldsta son är 20 år, och min dotter, 16 år, går
på högstadiet. Min systers son har jag också tagit hand
om sedan hon dog. Han är nu femton och går sista
klassen i grundskolan. Nästa år ska också han börja på
högstadiet.

Jag arbetar nu i en svensk familj - städar huset,
tvättar kläder och lagar mat. Det hårdaste arbetet är
att städa och tvätta, för att laga mat behöver man
bara kunskap och erfarenhet. Jag har aldrig haft några
problem med att komma överens med mina arbets
givare. De flesta jag har arbetat för har varit engels
män, det här är första gången jag arbetar i en svensk
familj. Vad man måste göra för att klara arbetet är att
lyssna, ta reda på hur frun i huset vill ha saker och ting
gjorda. Men man måste tänka själv också.

Från klockan sex på morgonen till klockan ett på da
gen arbetar jag - gör iordning frukost, diskar, städar,
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...
Nelly: "Det svåraste har varit att skaffa mat till mina
barn. "

tvättat och lagar lunch. Sen går jag hem till mig och
lagar mat åt mig själv och min lilla pojke. Klockan tre
börjar jag igen och diskar och stryker och torkar köks
golvet och förbereder kvällsmaten. Vanligtvis slutar
jag vid 5-tiden. På lördagen arbetar jag bara halva da
gen och på söndagen är jag ledig. Två veckors se
mester brukar jag få.

Min pojke och jag bor i ett eget hus bredvid det sto-
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ra huset där jag arbetar. Det är byggt av stenar och vit
målat och har plåttak. Ett rum använder jag som sov
rum och det andra som kök. Där finns toalett men in
gen dusch. Det finns gott om plats för mig och min lilla
pojke och även för min dotter när hon kommer och häl
sar på.

Många problem har jag haft i mitt liv. Det svåraste
har varit att skaffa tillräckligt med mat åt mina barn.
Vi afrikanska kvinnor brukar ju leva på att så och
skörda, om man inte har jordbruk måste man köpa all
mat. Och maten blir bara dyrare hela tiden. Man mås
te skaffa kläder till barnen och medicin om de blir sju
ka och betala doktor och skolavgifter.

Lönen för ett hembiträde är alldeles för låg. Nu tjä
nar jag 60 Pula i månaden. Lönen har blivit högre,
men problemet för mig är ju att jag måste skaffa peng
ar så att jag kan bygga klart mitt eget hus i Old Na
ledi..Jag betalade skolavgiften för min son när han
gick på högstadiet, men för min dotter har staten be
talat. De insåg att jag inte kunde klara av betal
ningen. Det blir för mycket för en ensam kvinna.

Förstår inte varför det blivit så att jag aldrig gift
mig. Jag hade gärna velat gifta mig med min dotters
far, men när han fick veta att jag var med barn för
svann han. Jag vet inte vart han tog vägen. Jag begri
per inte varför det är så här i Botswana, att männen
inte vill ta hand om sina barn. Livet är tyngre att leva
för den som inte är gift. Man måste själv tänka på allt.

Jag vet inte vad männen tänker på som bara ger sig
av när deras kvinna väntar barn. De lämnar över allt
ansvar för barnen - för deras uppfostran och skol
gång. Hade jag haft någon utbildning så hade jag kun
nat få ett bättre jobb med högre lön. Jag var sjutton år
när jag slutade skolan, och då hade jag bara gått fyra
klasser. Jag kan läsa och skriva och har lärt mig eng
elska när jag arbetat i familjer.
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Nu börjar jag bli gammal och det här arbetet är för
tungt för mig. Jag skulle vilja få mitt hus färdigt i Old
Naledi, flytta dit och försöka sätta upp en egen liten
rörelse - sälja något. Men jag vet inte om jag klarar av
det. Först och främst måste jag fylla i formulär för att
få tillstånd och allt sådant. Då kunde jag bo där och se
efter mitt hus själv, för barnen flyttar snart hemifrån.
Jag hoppas att mina barn ska få bra jobb, så de kan
hjälpa mig när jag inte orkar arbeta längre. De har fått
fin utbildning, så de borde kunna tjäna bra med peng
ar.

är det här landet blev självständigt var det mycket
fattigt. "'Nu har det blivit rikt, men ändå är livet svårt
att leva antingen man är gift eller inte. Allt blir dyra
re och folk har svårt för att få pengarna att räcka. Men
jag tror att det ska bli bättre för alla här i Botswana!
Allt beror på om vi får pula (regn), för vi är ett folk som
lever på att sa och skörda och då är det pula som be
stämmer om vi ska få tillräckligt med mat. Det är som
att bygga ett hus- man måste börja med grunden och
för oss är regnet grunden för att vi ska få mat. Men vi
måste arbeta hårt, för vi har fått städer i vårt land och
man kan inte bo i en stad om man inte arbetar.

Trots alla problem - jag är kvinna själv, och därför
tycker jag det är bättre att vara kvinna än man. För
kvinnan tar hand om barnen och det är ett tungt an
svar många gånger, men det är också en glädje att ha
barn.
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KVINNOR, UTBILDNING OCH
YRKESVAL

Botswana har en sjuårig avgiftsfri grundskola, men
den är inte obligatorisk. Omkring 85 procent av barnen
i skolåldern går i skolan, fler flickor än pojkar.

Knappt hälften av grundskoleeleverna går vidare till
högstadiet, som är på tre år plus tvåårigt gymnasium.
Fler flickor än pojkar börjar högstadiet men många fal
ler ifrån före examen och får sämre betyg i examen. På
gymnasiet överväger pojkarna. Vid universitetet är 40
procent av studenterna kvinnor.

Att flickorna klarar sin skolgång sämre än pojkarna
kan bero på att de inte satsar på sin utbildning på
samma sätt som pojkarna gör. Hela sin uppväxt har de
blivit itutade att det viktigaste för en flicka är att bli
en god hustru och mor till många barn. Först på sena
re år har ideer om utbildning och yrkesarbete fått plats
i flickornas framtidsplaner.

Många flickor på gymnasiet tvingas sluta sina stu
dier därför att de blivit gravida. Det finns inga skriv
na regler på undervisningsministeriet hur skolan ska
förhålla sig till gravida studenter. Men huvudregeln är
att en flicka inte får gå kvar i skolan när hon väntar
barn. I praktiken är det rektorn för skolan som be
stämmer om en flicka får komma tillbaka till skolan
efter det hon fött barnet. Ofta blir flickan tvungen att
göra en ny ansökan till en annan skola. Alla dessa hin
der gör att för många flickor betyder graviditeten slu
tet på deras studier.

Föräldrarna har satsat ekonomiskt för att hjälpa sin
dotter genom gymnasiet och när det visar sig att hon
"svikit förtroende" ger de upp. Att så många flickor
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Fler flickor än pojkar går i skolan i Botswana, men fler
pojkar än flickor får högre utbildning. Den lilla flickan
på bilden bär det traditionella klädesplagget "makha-
b ·"L .

inte slutför sina studier är ekonomiskt kännbart både
för landet som helhet och för de enskilda flickorna.
Landet behöver sina utbildade ungdomar och flickor
na vet att det är ännu svårare för dem än för pojkarna
att få arbete om de saknar högre utbildning. För de
outbildade flickorna återstår endast hembiträdes
arbete.
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Kvinnor till låglöneyrken

Många botswanska studenter skickas utomlands för
studier och där ligger de manliga studenterna i klar
majoritet med 15 procent, bara 3 procent av flickorna
studerar utomlands. Den stora skillnaden kan delvis
förklaras av att teknisk utbildning domineras av män
nen och att det finns få möjligheter till högre teknisk
utbildning inom landet.

Flickorna är lika könsrollsbundna i sitt yrkesval som
på de flesta ställen i världen. Lärare, sjuksköterska,
maskinskriverska/sekreterare är de vanligaste yrkena
för kvinnor med utbildning. Två tredjedelar av landets
lärare består av kvinnor. Statliga och kommunala or
gan har en tredjedel kvinnor anställda, det övervä
gande antalet av dem är maskinskriverskor/sekretera
re.

Kvinnor som siktar på högre karriär har svårt att
hitta förebilder. Visserligen har Botswana två kvinn
liga ministrar, men mycket få kvinnor finns bland
övriga beslutsfattare. Den största gruppen lönearbe
tande kvinnor är hembiträdena. Varken för dem eller
för jordbruksarbetarna gäller industrins minimilöner
och många arbetar för rena svältlöner. Arbetstider och
semester är också helt beroende av arbetsgivarens god
tycke.

Mycket litet har gjorts för att ge kvinnor utbildning
inom yrken som de traditionellt är verksamma i. I
byarna är det kvinnorna som bygger husen, men i
byggnadsbranschen finns enbart två procent kvinnor
anställda (sannolikt sekreterare). Många kvinnor har
också själva en bestämd uppfattning om vad som är
manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter, och
tycker att om huset putsas med cement istället för den
traditionella lerblandningen, så är detta ett jobb för en
man!
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Vid brigaden (praktisk yrkesutbildning) i Mole
poloe har man försökt komma ifrån det traditionella
yrkesvalet genom att prioritera kvinnliga sökande till
utbildningen i snickeri, husbyggnad och mekanik 
med positivt resultat. Särskilt när det gäller husbygg
nad är de kvinnliga studenterna bättre skickade än de
manliga. Men ännu återstår att se om arbetsmarkna-
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Bara en fjärdedel av de lö"neanställda är kvinnor, men
antalet stiger. Lärare, sjukskö"terska, maskinskri
verska är de vanligaste yrkena för kvinnor med ut
bildning. Mycket litet gö"rs för att ge kvinnor modern
utbildning i husbyggnad, som de gö"r traditionellt.
Istället lockar utvecklingsprojekt med kvinnliga sys
selsättningar som sömnad och vävning. Många ung
domar är arbetslösa och arbetslö"sheten väntas stiga,
särskilt bland flickorna. Kvinnorna på bilden längst
ner till hö"ger säljer kokt majs på torget i Gaborone.
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den är beredd att acceptera kvinnliga snickare, hus
byggare och mekaniker.

Ofta har man försökt ge kvinnorna möjlighet att tjä
na pengar genom projekt, där kvinnor lär sig väva och
sy och andra typiskt "kvinnliga" (i alla fall enligt väs
terländsk uppfattning) sysselsättningar. Vad som ofta
händer är att man får en lyxproduktion som inte kan
avsättas inom landet - man måste inrikta sig på ex
port. När det gäller alla former av småindustri har
man också i Botswana problemet med tullunionen
med Sydafrika. Det är mycket svårt att få fram varor
som kvalitets- och prismässigt kan konkurrera med va
ror tillverkade i Sydafrika.

Traditionellt är Botswana ett mansdominerat land,
där kvinnorna befunnit sig under mannens för
myndarskap. Trots att kvinnorna i teorin har lika sto
ra förutsättningar för yrkesarbete och karriär som
männen och trots att ingen enligt lagen får diskrimi
neras på grund av sitt kön, har kvinnorna hamnat i un
derläge inom den moderna sektorn. Många personal
chefer säger i förtroende att de hellre anställer kvinnor
än män - de är mer ansvarsfulla och de dricker inte.
Men när det kommer till kritan anställer de ofta ändå
en man. Då skyller man på att kvinnan fortfarande är
ung och kanske snart avbryter arbetet på grund av gra
viditet.

Hela den moderna sektorn är en sorts herrklubb, där
kvinnorna har svårt att få fotfäste. Att kvinnorna har
svårt för att slå sig fram beror också på deras egen inre
osäkerhet. De tror inte själva på sin förmåga att stu
dera och göra karriär - den traditionella synen på
mannens överlägsenhet finns kvar hos många kvinnor.
Särskilt svårt tycks de kvinnor ha som brutit upp från
det traditionella livet på landet för att studera och yr
kesarbeta i staden - de har en fot i båda lägren. De
har det traditionella ansvaret för barn och hem och
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dessutom ett påfrestande yrkesarbete på samma vill
kor som männen.

Att omvärdera synen på skolan

Julia Järtby-Majaha, fil kand i ekonomi och statistik,
arbetar med en doktorsavhandling i internationell
pedagogik:

- Man vet inte vem man ska respektera nu för ti
den, säger Julia när vi diskuterar hur kvinnans roll i
samhället håller på att förändras i Botswana. Julia
kan se förändringarna inifrån. Hon kommer från en by
i norra Botswana som hon lämnade för universitets
studier i Gaborone. Men hon har också perspektiv på
vad som håller på att hända - hon är gift med en
svensk och har bott fyra år i Sverige.

- Vi är offer för ett undervisningssystem, där vi lärt
oss att förakta kroppsarbete. Jag har en kritisk syn på
skolan i Botswana. Ingen som fått utbildning vill arbe
ta med sina händer. Och detta i ett land där 90 pro
cent av befolkningen kroppsarbetar! Vårt skolsystem
har gjort att de som inte klarar examen efter sju år i
grundskolan (mer än hälften av barnen) tror att det är
deras eget fel, om de inte får något arbete. De tror, att
det är för att de är dumma, när det i själva verket kan
bero på att deras lärare är dåligt utbildade eller att
skolan har dåliga resurser i övrigt.

Å andra sidan - de som klarar sig genom gymna
siet och får studera vidare vid universitetet inser inte
hur priviligierade de är! De har blivit bortskämda med
att de fått arbete bara för att de har utbildning ...
Hittills, eftersom den offentliga sektorn utvidgats
kraftigt. Men vad händer om inkomsterna från dia
mantgruvorna minskar och vi måste dra ner på ut
vecklingstakten? Då räcker det inte med en examen
folk måste bevisa att de kan något också.
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Julia Järtby-Majaha har en kritisk syn på skol
väsendet - Ingen som har fått utbildning vill arbeta
med sina händer!

Vi kommer att få ett överskott av utbildade. Först
då inser ungdomarna att de måste lära sig bli politiskt
medvetna. Nu röstar de inte ens. Jag tror att 1990
talet kommer med dramatiska förändringar och då
måste vi alla aktivt vara med och förändra vårt sam
hälle.
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"En man kan leva som vore han utan barn"

Seloi, 27 år, lärare, ogift, 2 barn:
- Min äldsta pojke fick jag medan jag fortfarande

gick i skolan. Jag lämnade honom hos min mamma
och fortsatte min utbildning till lärare. Det var år
1973-74. När jag blev klar med min examen arbeta
de jag som lärare under flera år i södra delen av landet
tills jag för fyra år sedan fick min andra pojke. Då sök
te jag en tjänst i norra Botswana, alldeles vid gränsen
mot Zimbabwe. Där arbetade jag från februari 1978
till våren 1981, då jag fick den här tjänsten i byn Rase
sa nära Machudi. Här är jag född och här har jag min
familj.

Jag var bara 18 år när jag fick mitt första barn och
gick fortfarande i skolan. Det var fruktansvärt när jag
upptäckte att jag väntade barn. Jag var så rädd för
vad mina föräldrar skulle säga. Jag var rädd för att de
inte skulle vilja hjälpa mig. Men de tog hand om mitt
barn och jag kunde fortsätta skolan.

Jag visste ingenting om preventivmedel, jag visste
knappast hur ett barn kom till. I vårt samhälle talar
aldrig föräldrarna med sina barn om sådant som har
med sex att göra. Det finns en del yngre föräldrar nu
som gör det, men för mina föräldrar var det omöjligt.
Jag kan berätta för mina yngre syskon hur ett barn blir
till och hur man kan undvika att bli med barn, men
det fanns ingen som berättade om sånt för mig! När
jag frågade mamma varifrån hon fått sin nya baby
svarade hon ibland att hon köpt barnet på sjukhuset,
ibland att hon plockat upp det ur dammen eller att det
kommit med ett flygplan. Såna historier fick man
höra!

När jag var 17 visste jag ju så mycket som att man
inte köper en baby på sjukhuset, men jag hade en pojk
vän och att jag blev med barn var en olyckshändelse.
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Selai: "Livet är ljuvt
att leva så länge som
man inte är gift. "

Min pojkvän försökte inte smita ifrån sitt ansvar utan
erkände barnet som sitt och medan jag fortsatte mina
studier betalade han underhåll. När jag var klar med
min examen och började arbeta var vi fortfarande till
sammans och vi planerade att gifta oss. Men det blev
inte så! Enligt våra traditioner ska pojken först tala
med flickan och sen kontakta föräldrarna så att bröl
lopet kan arrangeras. Min pojkvän gjorde inte så. Han
gjorde upp det hela med mina föräldrar utan att först
tala med mig och det gillade jag inte. Jag vägrade gifta
mig med honom och därefter vägrade han betala un
derhåll för sitt barn ...

Mitt andra barn kom till för att jag gärna ville ha
ännu ett barn. Jag håller fortfarande ihop med det
barnets far och jag vill gärna gifta mig med honom.
Han hjälper mig ekonomiskt och vi älskar varandra,
men jag vet inte vad som kommer att hända i fram
tiden, om han vill gifta sig med mig. Generellt sett är
det ingen mening med äktenskapet nu för tiden. Jag
vet inte varför det är så. Livet är ljuvt att leva när man
är ensam, de flesta som gifter sig får en mängd pro
blem. Medan man är förälskad kan man visserligen in-
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billa sig att livet blir lika ljuvt även sedan man gift sig.
Men äktenskapet brukar förändra allt. De flesta män
nen här respekterar inte sina fruar och till slut står inte
kvinnorna ut längre. Männen är otrogna, de hänger på
baren och dricker öl, de tar inte ansvar för sina barn,
de ger inte sina fruar tillräckligt med pengar för att
klara barnen. Äktenskapet blir till något fruktans
värt. Såna äktenskap är vanliga här.

Men ändå vill kvinnorna gifta sig. Det är för att det
är naturligt att gifta sig. Enligt våra traditioner ska en
kvinna vara stolt över att vara gift - det är därför de
flesta av oss vill gifta oss - fastän vi vet att äkten
skapen sällan blir lyckliga. Man vill ändå uppleva hur
det känns att vara gift. Vi börjar drömma om äkten
skap och barn redan när vi är små flickor. Vi blir in
doktrinerade redan från början. Vår mor eller mormor
säger alltid. "När du blir mor ... Du måste tänka på
hur det blir när du får barn. Du måste lära dig hur
man sköter ett hushåll, så du är väl förberedd när du
gifter dig och får en man att laga mat åt".

Om jag hade en dotter skulle jag inte uppfostra hen
ne så. Jag skulle nog mer framhålla allt det svåra med
att vara gift, hur arbetsamt det är att ha barn. Istället
skulle jag uppmuntra henne att intressera sig för skol
an och skaffa sig en utbildning, då kan hon bli obe
roende och klara sitt eget liv.

Ibland ångrar jag att jag har barn och jag vill inte ha
flera. Absolut inte. Jag frågar mig ofta varför jag har
skaffat dessa barn. Det är drygt att försörja dem och
jag kan knappast klara av de här två - hur skulle det
då gå om jag hade flera? Fyra, fem barn är verkligen en
börda. Jag får pengar ibland från mitt yngsta barns
far, ibland 20 Pula, ibland 10, ibland ingenting. Det
beror på hur mycket han tycker han har råd att be
tala. Det är inga pengar som jag räknar med, - jag vill
inte vara beroende av hans underhåll.
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Till min nioårige son säger jag alltid att det vikti
gaste i livet är att skaffa sig en utbildning. Han går i
fjärde klass och jag uppmuntrar honom att vara flitig i
skolan och jag brukar hjälpa honom med läxorna. Men
mitt tålamod tar slut så fort när jag ska undervisa ho
nom! Med andra barn går det bra, men inte med mitt
eget!

Mina söner har släktingar som inte har gått i skola
och som inte kan få arbete. Jag brukar visa dem som
exempel. Vad jag skulle önska är att min lilla pojke
ska studera medicin, vad den äldre ska ägna sig åt har
jag inte tänkt på än. Men jag kan naturligtvis inte be
stämma vad någon av dem ska bli, det får de själva be
stämma när de blir vuxna. Den lilla pojken springer
mest omkring och leker på gården nu när jag arbetar,
men nästa år ska jag sända honom till en förskola i
Gaborone, så han får lära sig tala riktig engelska. Han
får bo hos min syster där. Det är viktigt att han går i en
bra förskola, för då finns det större chanser för honom
att komma in i en engelsk skola.

För oss är det alldeles naturligt att vi tar hand om
varandras barn och att min lilla pojke bor hos min sys
ter i Gaborone när han går i skolan. Det är likadant för
mig här. Min yngsta syster, som går i första klass, bor
hos mig och också ett av mina kusiners barn som går i
sjätte klass. Barnets mor köper kläder åt henne ibland,
men när jag köper kläder åt mina egna barn köper jag
åt de andra också. I själva verket försörjer jag fyra
barn. Om man inte vill ta hand om sina släktingars
barn, kan man säga ifrån. Men det tas mycket illa upp
och för det mesta känner man att man måste accep
tera det, antingen man vill eller inte. Det bästa är när
man kan samarbeta inom familjen. Jag har vägrat att
ta hand om ett annat barn, hade bara inte råd med yt
terligare ett. Det barnets mor har slutat att tala med
mig ...
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När min lilla pojke bara var två månader lämnade
jag honom hos min äldsta syster och pojken bodde hos
henne ända till för ett halvår sedan, när jag kom till
baka från norr. Då var han nästan fyra år. Min son vet
inte om att det är jag som är hans mor, han tror att
min syster är hans mamma. Det är hemskt, men vad
kunde jag göra? Jag fick en tjänst uppe vid gränsen
mot Zimbabwe. Det var oroligheter där uppe och jag
kunde inte ta med mig ett litet barn. Jag älskar mitt
barn, men omständigheterna gjorde att jag inte kunde
ta hand om honom själv. Antingen fick jag ta jobbet,
eller bli arbetslös. Jag tyckte det var bättre att ta job
bet, jag kunde i alla fall försörja mina barn. För det var
jag som försörjde barnet när han bodde hos min syster.

Min mamma bor i Machudi inte så långt från där
jag bor nu och min pappa arbetar i Johannesburg, i
Sydafrika. Jag träffar min mamma ganska ofta och om
jag har problem går jag hem och pratar med henne.
Min mamma är sjuksköterska, men min far vill inte
att hon arbetar utanför hemmet så hon är hemmafru.
Två av hennes barnbarn bor hos henne nu. Det är min
far som försörjer familjen. Han brukar komma hem en
månad i februari och en vecka i november, men varje
månad skickar han pengar.

Traditionellt tycker inte männen om att deras fruar
arbetar, men nu, när det gäller kvinnor med utbild
ning, är det annorlunda. Jag kan fortsätta att arbeta
även om jag gifter mig, men i mina föräldrars genera
tion arbetade mannen och hustrun var hemma.

Vi är åtta syskon i min familj och min lillasyster,
som bor hos mig nu, föddes när mamma var nästan 45
år gammal. Folk ur mina föräldrars generation an
vänder inte preventivmedel, därför fortsätter de att
råda barn tills det helt naturligt tar slut.

Allt går väldigt långsamt i den här delen av landet.
Inga föreningar eller organisationer arbetar för att ut-
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veckla samhället. Folk här är kanske vana vid att ut
vecklingen kommer utifrån, från regeringen, inte att
de själva måste arbeta för att utveckla sin by eller sin
del av landet. KgotIamötena är mer aktiva i norr än
här. Då och då går jag till kgotIan i Rasesa och finner
att där är färre än 20 personer på mötet. Ibland blir det
heller inte något möte för att folk inte kommer. Det är
likadant med föräldramötena, vi har 300 elever på sko
lan och när vi kallar till möte, kommer mindre än 10
föräldrar. Vi skulle kunna hjälpa barnen mycket bätt
re om vi fick möjlighet att samarbeta med föräld
rarna. Och barnen behöver föräldrarnas uppmuntran
för att klara skolarbetet.

Alla barnen i byn går inte ens i skolan. Jag hade t ex
ett barn i min klass förra terminen, som var närsynt
och inte kunde se svarta tavlan om hon inte satt all
deles inpå den. Jag talade med rektorn som berättade
att flickan brukade använda glasögon, men att de
hade gått sönder och att föräldrarna inte hade råd att
köpa nya. Då gick jag till föräldrarna och pratade med
dem om barnet. Men mamman svarade att om jag an
såg att barnet såg dåligt så kunde jag själv köpa glas
ögon åt henne. Jag föreslog henne då att om hon inte
hade pengar till glasögon, kunde hon komma till mitt
hus och hjälpa mig att t ex tvätta mina barns kläder,
så skulle jag istället köpa glasögon till hennes dotter.
Men hon svarade mig att hon inte tänkte arbeta för
någon som var svart! Och nu kommer inte flickan till
skolan längre. Bara på grund av ett par glasögon ...

När jag var mycket ung tyckte jag att lärare var det
viktigaste yrket i världen, jag drömde om att få bli
lärare. Men när jag gick på högstadiet insåg jag att det
också fanns andra yrken som jag kunde välja. Tyvärr
blev jag med barn, fick inte så bra betyg, och blev
tvungen att bli lärare i alla fall. Men jag trivs egentli
gen inte med mitt yrke.
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I en by som den här, där barnen inte är intresserade
av att studera, är det svårt att hålla ordning på barnen
och ibland kommer de till skolan bara för att slippa ar
beta hemma. Hälften av barnen i min klass har så då
liga resultat att de inte skulle komma upp i nästa klass
om vi inte hade automatisk uppflyttning. Det är nå
got som gör mig verkligt nedslagen. När jag undervi
sar vet jag att jag egentligen bara talar till halva klas
sen. Sen skyller föräldrarna på läraren och säger att
det är mitt fel att deras barn inte klarar skolan. De
glömmer att om barnet inte är intelligent så kan inte
läraren göra mycket för barnet.

Om det var möjligt skulle jag vilja byta yrke. Jag vill
bli socialarbetare. Jag har sökt till universitetet, men
kom inte in i år. Nästa år ska jag försöka igen. Mina
föräldrar hjälper mig ekonomiskt om jag kommer in på
universitetet, jag har redan talat med min far och han
är beredd att betala.

Jag tror det är bättre att vara man i Botswana än att
vara kvinna. En man kan visserligen ha barn, men han
kan ändå leva som om han inte hade några. En man 
han ger dig ett barn och lämnar dig, han går till en an
nan kvinna och ger henne ett barn och lämnar henne
... Han kan leva för sig själv och ändå ha flera barn.
Om han inte vill gifta sig kan ingenting tvinga honom
att gifta sig. Så är det inte för en kvinna. Om jag har
två barn med en man och han är villig att gifta sig med
mig är jag tvungen att acceptera - för barnens skull,
så att jag får hjälp med försörjningen. För den som inte
har barn finns det ingen anledning att gifta sig ...

De som ingenting har, lämnas utanför

Onalenma, 26 år, akademiker, ogift, ett barn:
- Jag föddes i en liten by på andra sidan Tswa

pong-bergen, Maunatlala, där också min mamma föd-
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Onalenma: "Det är lika illa att vara en fattig man som
en fattig kvinna. Men de ensamstående kvinnorna har
det svårast. "

des. Sen jag var nio år gammal har jag bott hos min
storasyster som hjälpte mig genom grundskolan och
gymnasiet. Staten tog över det ekonomiska ansvaret
när jag kom in på universitetet. 1978 tog jag min fil
kand-examen med sociologi och historia och blev även
klar med en kurs i pedagogik, som berättigade mig till
att undervisa. Tre år var jag högstadielärare innan jag
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kom tillbaka till universitetet igen. Nu arbetar jag
med kvinnofrågor på institutet för vuxenunder
visning. Jag har bland annat skrivit en uppsats om den
historiska utvecklingen av kvinnans ställning i Bot
swana sedan kolonitiden. I sina böcker från kolonial
tiden berättar Shapera hur kvinnan i det traditionella
samhället betraktades som en minderårig från den dag
hon föddes och hur hon - fast hon kanske hade mark
- förlorade kontrollen över den när hon gifte sig. Nu
finns det kvinnor som tar vara på sina rättigheter och
som äger och disponerar fast egendom. Det har också
blivit allt vanligare att föräldrar låter även sina dött
rar ärva. Förr betraktades äktenskapet som en till
flykt och trygghet för kvinnan. Så är det inte idag. Allt
färre människor gifter sig. Det är det som uppsatsen
handlar om.

Jag har också studerat hur kvinnorna tvingats ut på
arbetsmarknaden och inför Botswanas första kvinno
seminarium 1982 skrev jag en uppsats om kvinnor som
lönearbetare. I höst hoppas jag få resa utomlands och
studera vid institutet för utvecklingsstudier i Sussex.

Jag har aldrig någonsin tänkt mig en framtid, där
jag skulle intressera mig särskilt för kvinnofrågor. Jag
var aldrig intresserad av kvinnors särskilda problem
innan jag kom hit till institutet. Orsaken är att jag
själv aldrig känt mig diskriminerad. Jag är en av lan
dets mycket få priviligierade kvinnor. Jag har fått en
utbildning som endast några enstaka kan skaffa sig.
Jag hade tur som fick hjälp att klara mig genom
grundskolan och gymnasiet. När jag studerade vid
universitetet kände jag aldrig att jag hade sämre chan
ser för att jag var kvinna. De som slutar sin utbildning
i och med högstadiet känner sig antagligen mer diskri
minerade, de har färre möjligheter att välja jobb. Men
det är klart - de tre åren jag var lärare brukade vi ofta
diskutera hur det kom sig att en del av våra manliga
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kamrater som tog sin examen samtidigt som vi, avan
cerade mycket snabbare än vad vi kvinnor gjorde. Vi
visste förstås inte vilka kriterier som användes när just
männen befodrades till ansvarsfulla poster. Vi kunde
bara se tendensen - män avancerade snabbare än
kvinnor. Vi accepterade det som ett faktum.

När jag arbetade som lärare var det en sak som jag
försökte hamra in i flickornas huvuden - de måste
koncentrera sig på studierna ännu mer än pojkarna,
annars hade de inga chanser till högre utbildning och
bra yrken. Om flickorna faller ifrån på högstadiet har
de små chanser att komma igen senare. Det betonade
jag om och om igen. Så försökte jag få dem ifrån det
traditionellt kvinnliga yrkesvalet, som lärare och sjuk
sköterska, försökte få dem att inse att det även finns
andra yrken. Jag uppmuntrade samtidigt pojkarna att
ge sig in på "kvinnliga" yrkesområden. Flickorna var
särskilt intresserade av kursen för hushållslärare 
den är det värsta jag vet - för den är verkligen köns
rollsbunden och ger flickorna ett yrke med låg in
komst och inga utvecklingsmöjligheter.

När jag undervisade i Gaborone insåg jag hur privi
ligierade stadseleverna är vad gäller språkundervis
ningen. Ute på landet får barnen aldrig samma möjlig
heter att träna engelska, vilket de behöver för att kun
na studera vidare. Om läraren märker att barnen inte
förstår engelska talar han setswana istället. Jag tog det
som en utmaning och när jag fick elever som var dåli
ga i engelska utarbetade jag träningsprogram just för
dem. Det var roligt att undervisa några år, men det
finns ändå en gräns för hur länge man kan hålla på
med en sak när man känner att ens hjärta inte är med!

Jag har en liten pojke som jag fick för drygt ett år se
dan. Det var under mitt sista år som lärare. Då kom
problemen. När en lärare är mödraledig får hon nämli
gen inte ett öre i lön, om hon inte råkar ha sån tur att
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hon får barnet under ferierna, då får hon lön som van
ligt. Men jag kände inte till att jag inte ens skulle få de
25 procent av lönen som statligt anställda får! Man
kan inte betala hyra, el och vatten när man inte tjä
nar några pengar. Jag fick bo hos några släktingar un
der de tre månaderna jag var hemma med min lilla
pojke ...

Ända sen jag var liten har jag tänkt att när jag blev
25 år skulle jag ha ett barn. Så jag fick en fin födelse
dagspresent till min kvartssekel-födelsedag! Jag har
bestämt mig för att inte gifta mig med mitt barns far.
Jag tror aldrig det skulle fungera mellan oss, vi är för
olika. Men även om jag gifter mig skulle jag aldrig
sluta arbeta. Man ser på familjerna här i Botswana att
det verkligen ger ett ekonomiskt tillskott om också
hustrun arbetar. Det gör en stor skillnad och få fa
miljer klarar sig på enbart en lön.

Mitt barn bor hos mig och en kusin hjälper mig att
ta hand om honom. Nu ska jag försöka hjälpa henne
genom högstadiet. Jag har en tjänst som warden (vakt
mästare) vid universitetet, vilket gör att jag har sub
ventionerad bostad inom området.

Storfamiljen i Botswana fungerar så att man hjälper
varandra. Första året jag tjänade pengar som lärare
hade jag bara mig själv att försörja, men andra året tog
jag hand om min lillasyster som gick i högstadiet och
sedan min lillebror. Min allra yngsta bror har bott hos
min syster - hon som tog hand om mig när jag gick i
skolan. Hon har haft en tung börda på sina skuldror.

Nu när min lillebror gått ut gymnasiet och innan
min son börjar lekskolan behöver jag inte tänka på
skolavgifter på ett tag. Familjebanden är inte så starka
som förut, när folk levde på vad de sådde och skörda
de och inte hade råd att avböja hjälp från andra. Se
dan vi fått penning-ekonomi är det svårt för männi
skor som lever på sin lön, att också ta hand om släk-
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tens barn. Tendensen är att bryta familjebanden, så
vida man inte själv hör till dem som tidigare fått hjälp.

Vår syn på äktenskapet har också förändrats. Förr
kunde en man inte överleva om han inte hade en hust
ru som hjälpte honom i jordbruksarbetet. Det var ock
så viktigt att ha barn, deras arbetsinsats var bety
delsefull. Men nu är hustru och barn mest en ekono
misk börda för en man! Om det inte är så att hustrun
också arbetar, som bland mellan- och höginkomst
tagarna . . . Enligt våra traditioner började barnen
hjälpa till hemma från det de började gå på egna ben,
men nu går barnen i skola och är nästan vuxna innan
de blir självförsörjande. Därför är männen inte så in
tresserade av att skaffa sig barn längre. De springer
hundra mil om de gjort någon flicka med barn. Förr
gjorde alltid någon anspråk på ett barn. Var det inte
fadern så var det morbrodern eller någon annan man
lig släkting. Folk har inte råd med stora familjer, sär
skilt inte om de bor i stan. Därför vill man bara ha ett
par barn som man har råd att ge utbildning och som
man hoppas ska kunna försörja föräldrarna på gamla
dar.

Eftersom utbildade kvinnor kan arbeta och tjäna
pengar borde de vara extra populära på äktenskaps
marknaden - skulle man kunna tro. Man så är det in
te! Männen tycker inte om när deras fruar har högre
utbildning än de själva eller tjänar mer pengar. De får
mindervärdeskomplex! Hela äktenskapsinstitutionen
håller förresten på att falla i bitar och det är lika svårt
får kvinnor med eller utan utbildning att hitta en part
ner. Kvinnor är fullt medvetna om att man inte kan
förlita sig på äktenskapet för sin försörjning.

Jag har studerat olika utvecklingsländer och ut
vecklingsstrategier och det är klart att jag är särskilt
intresserad av vad som händer i mitt eget land. Min
egen definition på utveckling är att folk ska kunna till-
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fredsställa sina basbehov. Och när jag talar om "folk"
menar jag majoriteten av befolkningen. En ökning av
bruttonationalprodukten har ingen betydelse så länge
som majoriteten av befolkningen inte får sina bas
behov tillfredsställda, t ex bostad, kläder, mat och ut
bildning.

Botswana har gjort enorma ekonomiska framsteg,
men om man med "utveckling" menar att folk ska få
högre levnadsstandard än under kolonialtiden, är Bot
swana långt ifrån ett utvecklat land. Jag tror inte att
någon i ledande ställning medvetet försöker utarma
folket, men utvecklingen har lett dithän att staten fått
mycket pengar, utan att människor för den skull bli
vit mindre fattiga.

I grunden är det fel med ett system där man bara
koncentrerar sig på att samla ihop nationella rike
domar som inte kommer folket till godo. Jag vet inte
om vi egentligen hade något val vid självständigheten
när det gällde utvecklingsväg. Nu tycker jag i alla fall
att det är hög tid att vi ändrar målsättning och satsar
mer på att utveckla människorna än på att samla na
tionella rikedomar.

När Shapera beskrev Botswanas ekonomi under den
tidiga kolonialtiden påstod han att de allra flesta män
niskorna fick tillräckligt med mat genom det de odla
de - både män och kvinnor arbetade med jorden.

När männen sedan började arbeta i gruvorna bröt
hela den traditionella ekonomin samman. De flesta
jordbrukarna är idag i själva verket ekonomiskt be
roende av pengar som sänds från dem som arbetar i
gruvorna eller städerna. Hur de överhuvudtaget kla
rar sin försörjning är en gåta ...

Detta påverkar män och kvinnor på samma sätt.
Det är lika illa att vara en fattig man som att vara en
fattig kvinna. Men de ensamstående kvinnorna har
det svårast.
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De flesta möjligheterna att tjäna pengar på är en
dast öppna för män - lönearbetarna består till 75 pro
cent av män. Att ha ett arbete inom penningeko
nomin är enda möjligheten för folk att kunna klara sig.
Kvar på landsbygden blir kvinnorna. De ensamma fa
miljeförsörjarna - kvinnorna - har det allra svårast.
Man kan inte säga att alla ensamma kvinnor är fatti
ga, men tendensen är att de har sämre ekonomiska
möjligheter än andra.

Regeringen har haft inställningen att program, som
satts upp för att t ex förbättra levnadsstandarden, inte
ska rikta sig specifikt till kvinnor - utan till alla be
hövande. Men det är ofta människor som redan har
vissa möjligheter, som tillgodogör sig programmen och
de som absolut ingenting har, lämnas utanför. Hela ti
den har det varit så att de som redan haft försprång yt
terligare ökat detta, medan andra som inte ens har nå
got att börja med, står och stampar på samma fläck.
För att verkligen förbättra levnadsstandarden totalt,
måste man ta särskild hänsyn till dessa människor.

Jag menar inte att regeringen enbart ska gå ut med
program som riktar sig till fattiga kvinnor. Jag menar,
att om de verkligen vill ta sig an de fattiga, ska de inte
bara bunta ihop dem och kalla dem "fattiga", utan
komma ihåg att det i den gruppen finns speciella fall
som kräver speciell uppmärksamhet ..

Jag tror nog att regeringen menar allvar när den sä
ger i utvecklingsplanen att målsättningen är att eli
minera fattigdomen i landet. Men jag tror inte att de
kommer att satsa tillräckligt mycket på att hjälpa de
fattigaste grupperna i samhället. Här har man grund
inställningen att man först ska hjälpa sig själv för att
sedan få hjälp. Vilket innebär att den som står på sam
hällets botten inte får någon hjälp alls med att klättra
upp ...
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KVINNOR OCH UTVECKLING

Trots att kvinnorna utgör mer än hälften av befolk
ningen, trots att de sköter en stor del av jordbruks
arbetet i landet, trots att många kvinnor ensamma har
hela ansvaret för hem och barn, trots att de sköter
gamla och sjuka, trots att de utbildade kvinnorna
arbetar på samma villkor som männen inom den mo
derna ekonomin, har man inte räknat med kvinnorna i
utvecklingsarbetet och de har haft mycket lite att säga
till om när det gäller hur de vill att ett självständigt
modernt Botswana ska se ut och fungera.

- Det är synd att ett sånt här seminarium behövs,
för det visar att kvinnor hittills förbisetts i utveck
lingsarbetet och att det varit ett allmänt accepterat
faktum, sa en av deltagarna vid Botswanas första
kvinnoseminarium, "Kvinnors deltagande i den na
tionella utvecklingsplaneringen i Botswana", i ja
nuari 1982.

Det Botswana som vuxit fram sedan självständig
heten 1966 är i stort mannens land, med män som fat
tar besluten och planerar och kontrollerar ekonomin.

Botswana är en demokrati med ett ekonomiskt sys
tem som hyllar fri företagsamhet. Officiellt har dekla
rerats att alla program fcir utveckling ska vara öppna
för alla som vill ta del av dem. Man har emellertid fun
nit att stora grupper av befolkningen lämnats utanför.
Orsaken kan vara att dessa grupper inte vetat om pro
grammen eller att de från början känt sig slagna och
insett att det inte lönade sig att söka hjälp. I den situa
tionen har många kvinnor befunnit sig.
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Kgotia (byrådet) har möte i storbyn Mochudi. Förr
fick en kvinna inte sätta sin fot i Kgotia. Nu händer
det ofta att kvinnor är med och diskuterar byns pro
blem. På bilden håller en kvinnlig tjänsteman ett an
{å'rande.

En fjärdedel av hushållen på landsbygden har en
kvinna som familjeöverhuvud och ensam försörjare.
De tillhör ofta den grupp människor som har det allra
svårast i det moderna Botswana. En ensam kvinna
äger ofta inga dragdjur, ibland ingen mark - vilket
innebär att hon inte kan försörja sig på traditionellt
sätt. Hennes möjligheter att tjäna pengar inom den
moderna ekonomin är också starkt begränsade. Det
behövs en man och en kvinna tillsammans för att
sköta ett bärkraftigt jordbruk i Botswana. Sedan lan
det drogs in i penningekonomin och männen började
arbeta i de sydafrikanska gruvorna (och nu också i de
botswanska områdena) har jordbrukets produktivitet
sjunkit. Det enda som är lönande är boskapsnäringen,
som dock helt domineras av män.
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Kvinnor som deltar i Botswanas första kvinnokonfe
rens i januari 1982. Är inte vi lika starka som männen,
frågade sig kvinnorna, varför kan vi då inte vara med
och bestämma hur Botswana ska utvecklas?

Den förhärskande utvecklingsteorin har varit: Ut
vecklar man vissa delar av samhället ska denna ut
veckling sprida sig som regndroppar över resten av lan
det och folket. Så har inte blivit fallet - istället har de
rika blivit rikare och de fattiga fattigare. I sin nya ut
vecklingsplan satsar regeringen mer på utveckling av
landsbygden, där merparten av befolkningen bor. Till
de tidigare utvecklingsrnålen "ekonomisk tillväxt, so
cial rättvisa, ekonomiskt oberoende och oförändrad ut
vecklingstakt" har man lagt "skapande av arbetstill
fällen och landsbygdsutveckling" .

En del av den utveckling som skett har ändå varit
betydelsefull just för kvinnorna:
• Hälsovårdsprogrammet har byggts ut och koncen

trerats på preventiv hälsovård ute på landsbygden,
vilket särskilt kvinnor och barn haft nytta av.

123



---: ~~'.-

SIDA bidrar med både pengar och personal till ett om
fattande vattenprogram som innebär att 60 procent av
landets befolkning kommer att ha tillgång till rent vat
ten inom rimligt gångavstånd före år 1990.

• Vattenprogrammet innebär att alla som bor i byar
(60 procent av befolkningen) före år 1990 ska ha
mindre än 400 meter till närmaste hämtningsställe.
Alltså många timmars arbetsbesparing per dag för
tusentals kvinnor i Botswana. Alla stora och medel
stora byar har fått borrade brunnar och flera tapp-
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ställen (till stor del genom bistånd från SIDA) och i
tur står nu de mindre byarna.
Ministeriet för Vatten- och Mineraltillgångar har en

kvinna som chef, dr Chiepe. I en intervju berättade
hon om hur i hennes uppväxtby kvinnorna vandrade
en halvmil eller mera och sedan köade i timmar för att
få en enda hink med vatten! Det hände att mammorna
var tvungna att neka sina barn en mugg vatten! ...

Vid jordbruksministeriet har det sedan 1975 funnits
en tjänst (visserligen obesatt två av åren) för kvinno
frågor. Tjänstemannen (som är en kvinna) har som
uppgift att utveckla planer för hur ministeriet ska
arbeta ute i fält för att nå landsbygdskvinnorna med
sina program.

När internationella kvinnoåret proklamerades av
FN 1975 gjordes i stort sett ingenting i Botswana för
kvinnorna. Kvinnofrågor föll då under avdelningen för
sport och kultur inom inrikesministeriet och ingen där
hade varken tid eller intresse för att göra något för
kvinnorna.

År 1981 inrättades emellertid en kvinnobyrå inom
inrikesministeriet. Botswanas första kvinnosemi
narium organiserades av kvinnobyrån och den plane
rar även ett större seminarium senare. Chefen för kvin
nobyrån, Nozipho Sekgoma, hoppas givetvis att kvin
nobyrån ska kunna skapa opinion för att förbättra
kvinnornas situation och att kvinnobyrån ska kunna
stödja kvinnor som själva har ideer om vad de vill göra.
I en intervju efter seminariet sade hon

- Det viktigaste är att göra kvinnor medvetna om
att något kan göras åt deras problem. Men de måste
vara beredda på att själva arbeta för sin sak. Varken
kvinnobyrån eller avdelningarna inom andra ministe
rier, som tar sig an kvinnofrågor, har möjlighet att gå
till kvinnorna och säga åt dem vad som ska göras för
dem. Det måste komma från kvinnorna själva. De
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måste komma till oss och säga: "Vi vill göra det här,
kan ni hjälpa oss?"

Hur kvinnobyrån kommer att kunna hjälpa är en
annan fråga. I ett tal på kvinnoseminariet betonade
Nozipho Sekgoma hur viktigt det är att inte bara få
moraliskt stöd för kvinnobyrån och arbetet med att
förbättra livet för kvinnorna i Botswana - de måste
också ha pengar för att kunna uträtta något. Men
kvinnobyrån har ingen egen budget.

Även alla kvinnoorganisationer som finns i landet
har ont om pengar. Anslagen från regeringen är myck
et blygsamma och mycket av arbetet går åt till att
skaffa fram pengar till sina egna program och kurser.
Fund raising är ett ord som ständigt återkommer vid
diskussionerna inom kvinnoorganisationerna. Många
kvinnor drömmer om att skaffa sig inkomster genom
att starta "eget" - en liten affår i sitt bostads
område, skaffa symaskin så att de ska kunna sy klä
der på beställning, starta ett bageri o s v, men för de
flesta är startkapitalet den stora stötestenen. Om
kvinnobyrån och kvinnoorganisationerna fick generö
sare anslag skulle fler kvinnor kunna få hjälp med
startkapital.

Vid kvinnoseminariet var det många kvinnliga tala
re, som engagerat visade på hur ojämlikt det bot
swanska samhället i själva verket är, trots att man och
kvinna enligt konstitutionen har samma rätt till ut
bildning och yrkesarbete och trots att ingen diskrimi
nering får förekomma enligt lag. Men ett samhälle som
varit så mansdominerat som det botswanska föränd
ras inte på några decennier. Föreställningen om man
nens överhöghet lever kvar - inte minst hos kvinnor
na själva. Brist på självkänsla hindrar många kvinnor
från att ta sin del av ansvaret för planeringen av Bot
swanas framtida utveckling.

- Är vi inte lika starka som männen? frågade kvin-
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Tillgång till vatten inom rimligt gångavstånd betyder
många timmars arbetsbesparing per dag {å"r tusentals
kvinnor i Botswana.

127



norna på kvinnoseminariet en manlig föredrags
hållare, som kom med påståendet att vissa jobb inom
byggnadsbranschen inte var lämpliga för kvinnor.

Visst är kvinnorna i Botswana starka. I århundra
den har de burit ved och vatten, barn på ryggen och i
magen, hackat i jorden och stött säden till mjöl, byggt
sina hus. Ändå har de räknats som minderåriga och
mindre värda än männen. Då männen - genom sitt
arbete i gruvorna - lämnade dem ensamma med an
svaret för jordbruk, hem och barn, lärde de sig att själ
va ta hela ansvaret. De behöver den styrkan när de nu
kämpar för sin rättmätiga plats i ett mansdominerat
samhälle. Och de behöver sin humor.

- Vi tar livet som ett skämt. Annars skulle vi inte
överleva, sa en kvinna till mig och skrattade be
friande högt efter att ha berättat om rader av svår
lösta kvinnoproblem.
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KVINNA I BOTSWANA

En sammanfattning

• Drygt hälften av Botswanas befolkning består av
kvinnor. Det föds fler flickor än pojkar och kvinnor
na lever längre än männen. Genom att många män
arbetar utomlands och att fler män än kvinnor har
anställning i städerna, är kvinnoöverskottet på
landsbygden i vissa åldersgrupper mycket stort. I ål
dersgruppen 25-35 år finns det i byarna dubbelt så
många kvinnor som män. I städerna däremot finns
det något fler män än kvinnor i samma ålders
grupp.

• Fler flickor än pojkar börjar skolan och fortsätter
t o m högstadiet. Pojkarna klarar sina examina
bättre och fler pojkar än flickor går i gymnasiet. Vid
universitetet är 40 procent av studenterna flickor.

• Det mesta traditionella jordbruksarbetet utförs av
kvinnor och drygt en fjärdedel av hushållen på
landsbygden har en kvinna som familjeöverhuvud.
Kvinnliga jordbrukare innehar mindre areal åker än
manliga och större andel kvinnor än män saknar
kreatur. Den enda progressiva utvecklingen på
landsbygden har hittills skett inom den mansdomi
nerade boskapsnäringen.

• Endast 15 procent av den arbetsföra delen av lan
dets befolkning är löneanställda, och av dem är en
fjärdedel kvinnor. De flesta kvinnorna arbetar inom
central och lokal förvaltning, utbildning eller handel
samt inom sjukvården. Hembiträden är den största
gruppen lönearbetande kvinnor i Botswana.

• 85 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden är
"ensamstående vuxna". Två tredjedelar av dem har
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barn under 15 år. Många mödrar lämnar vårdnaden
av sina barn till föräldrar och släktingar medan de
själva försöker tjäna sitt uppehälle i tätorterna .

• Arbetsmarknaden favoriserar klart männen. Kvin
norna är särskilt missgynnade eftersom flertalet av
de offentliga anställningarna riktar sig till väl ut
bildad arbetskraft. Fler män än kvinnor är ut
bildade och männen har också högre utbildning än
kvinnorna. Den traditionella föreställningen om vad
som är kvinnlig respektive manlig sysselsättning,
ger också övertag för männen på arbetsmarknaden .

• Kvinnor i Botswana har i medeltal 6,5 barn. 46 pro
cent av barnen föds till mödrar som är yngre än 24
år. 60 procent av barnen föds på sjukhus eller sjuk
stuga. Hälften av mödrarna är ogifta.
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APPENDIX

Inga-Lill Colbro

Vad gör SIDA ror kvinnorna i Botswana?

SIDA ger stöd till undervisningsprogram, vattenför
sörjning, distriktsutveckling och småindustri i Bot
swana. Flera komponenter ingår. Inom undervis
ningsområdet hjälper SIDA t ex till att bygga klass
rum för primärskolan. Några sekundärskolor har ock
så byggts med bidrag från Sverige. S k tredjelandssti
pendiering ingår i programmet på undervisningsom
rådet. Stipendieringen innebär högre utbildning i äm
nen i vilka kurser inte ges i Botswana. Sverige bidrar
även till vuxenundervisning, biblioteksfilialer, natio
nalarkiv och ett alfabetiseringsprogram. Som framgår
av boken går fler flickor än pojkar i primärskolan, fler
flickor än pojkar får alltså nytta av de ca 1 400 klass
rum som byggts för primärundervisning.

Kvinnor hämtar vatten i Botswana. De har därför
haft mest glädje av de brunnar som borrats sedan 1973
med svenska pengar. Mer än 145 byar har fått vatten,
eller ca 300 000 människor. Kvinnorna slipper att ägna
en stor del av dagen åt att hämta vatten. En oerhörd
lättnad för dem. Målet från F s vattenkonferens, att
varje invånare år 1990 skall ha tillgång till dricks
vatten av rimlig kvalitet inom 400 meters avstånd från
sin bostad kommer Botswana att uppnå.

Många unga män i Botswana arbetar utanför lan
det, vidareutbildar sig eller sköter sina kreatur. För att
försörja sig startar kvinnor egna små företag. Det är
därför mest ensamstående kvinnor, som lånar pengar
ur de medel SIDA avsatt rör småindustriutveckling.
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Stödet till distriktsutveckling är omfattande, bl a
till utbildning av i första hand män eftersom den rör
högre utbildning. Kvinnor får stöd genom arbets
intensiva projekt och genom bidrag till glesbygdsbe
folkningen. Nomadiserande befolkningsgrupper görs
bofasta för att barnen skall få skolundervisning och
föräldrarna möjlighet att odla jorden. Eftersom män
nen är hemifrån långa tider på året, drar kvinnorna
mest nytta av detta stöd.

Utanför det reguljära programmet har fem olika
kvinnoprojekt fått SIDA-stöd under senare tid.

Botswanas kvinnoråd (drygt 5000 medlemmar) har
fått 200 000 kr för att bygga ett daghem i Molopolole.
Daghemmet skall ta emot ca 60 barn och är i det när
maste färdigt.

En kristen kvinnoförening har fått 15 000 kr för ett
seminarium som har till syfte att bygga upp ett kon
taktnät mellan kvinnor från landsbygden.

Botswanas flickscoutrörelse har fått drygt 100 000 kr
som utrustningsbidrag till ett center i Gaborone. Ut
rustningen består av köksmöbler och köksutrustning,
stickmaskiner och möbler till en utbildningslokal.
Vidare betalas två instruktörslöner.

Kristna föreningen för Jmga kvinnor (KFUK) i Bot
swana, som har 45 klubbar runt om i landet, har fått
177 000 kr för ett center i Gaborone. Bidraget används
för utrustning till kontorslokaler, klassrum, syrum,
daghem, reception, cafeteria och möteslokal. Dess
utom ingår trädgårdsmöbler, lekplatsutrustning och
trädgårdsredskap.

Därutöver har Centerns kvinnoförbund fått 84 000 kr
för att bygga ett utvecklingscenter i en by utanför
Gaborone. Byggandet sker tillsammans med byns
kvinnoförening.
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Utöver de ovan nämnda kvinnoföreningarna finns en
mängd andra med varierande antal medlemmar och
förankring i samhället. 1979 gjordes en studie över de
kvinnoorganisationer som finns i Botswana. Den finns
tillgänglig på SIDA.
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