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RESEBERÄTTELSE FRÅN GHANA

Att som västerlänning komma till ett u-land och utföra en studie bland nya människor i
en främmande kultur och miljö är en utmaning. Sinnena matas ideligen med nya
intryck och man ställs inför situationer där man tvingas omvärdera sina föreställningar
och åsikter. Det är berikande och frustrerande på samma gång. Nedan följer några
eftertankar och praktiska tips från min femton veckor långa vistelse i Ghana.

Fältstudien
Jag har under åtta veckor studerat handeln med bushmeat – kött från vilda djur – i en mindre
stad i Ghana. Jakten på och handeln med bushmeat är ett av de största miljömässiga hoten i
många afrikanska länder, men även i Asien och i Sydamerika. Bushmeat utgör en viktig del i
den fattiga befolkningens livsuppehälle, som inkomstkälla och proteinkälla. Handeln har gått
från att traditionellt sett varit relativt småskalig till att i dag utgöra en megaindustri som
årligen omsätter miljardtals dollar i världens tropikländer. Djuren jagas till utrotning och
människan förlorar en naturresurs och källa till inkomst, vilket på sikt kommer få allvarliga
miljömässiga och humanitära konsekvenser. Handeln med landets utrotningshotade djur är
illegal. Detta gjorde det speciellt och ibland känsligt att studera den. Under mina möten och
intervjuer med bushmeathandlarna var det första och viktigaste steget att vinna deras
förtroende, att övertyga dem om att jag var där endast i studiesyfte och alltså inte för att
anmäla eller arrestera dem. (Under tiden för studien hörde vi om flera arresteringar av
bushmeatjägare i området, så det var med förståelse man mötte deras försiktighet.) Med min
inhemske assistents hjälp lyckades jag i de flesta fall bota deras misstänksamhet och rädsla,
och vi kunde påbörja räknandet och vägandet av kadaver på marknaderna utan några problem.

Jag genomförde min fältstudie i samarbete med landets största miljö-NGO, Ghana Wildlife
Society, där både min handledare och assistent jobbar. Utan assistent hade jag inte kunnat
genomföra studien: långt ifrån alla talar engelska flytande och en del djur är svåra att
artbestämma i rökt tillstånd om man inte har erfarenhet. Fältjobbet flyter på bättre, blir
roligare och man lär sig mer, så har man råd och möjlighet att hyra en erfaren assistent kan jag
starkt rekommendera det. Jag kan också rekommendera att spendera ett par veckor på



samarbetsorganisationen innan fältarbetet drar igång, dels för att få en inblick i hur de jobbar
och få tid att närmare diskutera upplägg med handledaren, dels för att samla lokala material
(artiklar, dokument, rapporter etc.) som kan vara svåra att få tag på från Sverige.

Man bör vara förberedd på att saker och ting inte fungerar lika effektivt som vi är vana vid.
Därför är det bra att ha med sig artiklar att läsa och/eller en laptop att skriva på när fältjobbet
går på lågvarv. Arbetsmetoden kommer att mer eller mindre modifieras efter rådande
förhållanden och omständigheter, så det är ingen större idé att planera genomförandet i detalj.

Folket
Ghananer är ett öppenhjärtligt och vänligt sinnat folk. Det kändes helt säkert att vistas bland
människorna på gator och torg. Den ”obligatoriska” turistpåsen runt midjan var därför onödig
och packades längst ner i resväskan efter första dagen. Desperationen av att få komma bort
från ett fattigt land, till ett möjligheternas land, är ett tydligt tecken på att många människor
har det tufft, och något som jag tyvärr fått uppleva alldeles för många gånger. Nästan varje
vecka har jag fått mer eller mindre desperata förfrågningar om jag kan hjälpa till att skaffa
visum. Detta bör man vara medveten om, även om det nog inte går att förbereda sig mentalt
för denna påfrestning. Det är något som man med tiden vänjer sig vid och lär sig att hantera.
Jag har haft många intressanta och samtidigt frustrerande diskussioner om evolutionsteorin
kontra skapelseberättelsen (då de flesta ghananer är väldigt kristna). Man inser vilken enorm
betydelse religionen har för fattiga människor. Att möta detta varma folk och att öppna upp
sig inför deras kultur ger en många minnesvärda stunder och perspektiv på sin egen tillvaro.

Kort om väder och kläder
Med temperaturer på 35 grader och en luftfuktighet på närmare 90 procent tar det lite tid att
vänja sig vid det tropiska klimatet. Det är knappast nån idé att ta med sig jacka eller
långärmade tröjor. Däremot tycker jag att man ska ta med sig övriga favoritkläder; jeans,
skjortor, T-shirts, skor, shorts. Jag gjorde misstaget att köpa tunna kläder som jag vanligtvis
inte skulle ha på mig, och vantrivdes i dessa. Det fanns inte mycket intressant att handla i
klädväg i Ghana. Det är inte mindre viktigt att trivas i sina kläder bara för att man åker till ett
u-land långt borta från sitt vanliga liv i Sverige!

Viktiga saker att ta med på resan:

- Liten ficklampa. Det är inte ovanligt med strömavbrott.
- Malariaprofylax, antidiarrépiller och solkräm! Försök att banta ner reseapoteket.
- Digitalkamera. Det är mycket populärt att kunna visa upp bilderna direkt.
- Laptop, mobiltelefon (och adapter)! Att kunna skicka SMS hem var verkligen guld

värt och att kunna skriva mejl på laptop:en likaså.
- Presenter. Skippa Dalahästen och saker med älgmotiv och köp något roligt och

användbart istället. Svensk musik, billig bärbar CD-spelare, studsbollar (mkt poppis
bland barnen!), godis och ett gäng potatisskalare (i Ghana skalade man med kniv).

OBS! OBS! OBS!
Innan jag åkte ner till Ghana fick jag höra att den svenska handledaren och dess institution får
pengar för varje avslutat exjobb. Hör med din handledare om han eller hon skulle kunna
hjälpa till med en del av dina utgifter. Jag fick till exempel hjälp med att finansiera kostnaden
för min assistent på närmare tiotusen kronor. LYCKA TILL MED RESAN OCH STUDIEN!!

Kontakta mig gärna på mrbushmeat@yahoo.se vid funderingar


