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At ZOLO tilldelades jag ett Sida-stipendium fot att resa dll Botswana i sodra Afrika och studeta
sociala mediets roll i politiken, och hur demokntin fungetar i Botswana. Resan gjordes den29
november 2010 - 12 decembet 2010.
Till stipendieberdttelsen bifogas bilj etter.

J^gdt mycket tacksam iiver att jag fick moftighet att resa tili Botswana och pi plats fotdjupa mig i
ett lands politiska utveckling. Det var en mycket inftessant, intensiv och utvecklande studieresa,
med minga moten.

Botswana zit med sin histotia speciellt - landet har inte vad.t en koloni och inte heller pligats av
inbordeskdg. Regelbundna val hills, ekonomin blomstar och det finns en mingd obetoende
medier. Botswana kallas ibland fiftikas "mirakell', en bendmning som minga iournalistet i
Botswana dock menar hin&ar omviirlden att se de faktiska ptoblem som finns i landet.

"Att det ir ett och safirma pari som s$rt Botswana de senaste 44 Lrery det ir kanske ett mirakel
man borde tala ont'', siger Spencer Mogapi, vice cheftedaktor pi pdvatdgda Sundal Standard,n'ir
jagttdffar. honom i Gaberone. Han pekar ocksi pi svigeqpolitik och pi de stota
inkoms&illnaderna i landet. "Traditionellt har Botswamhzft en vdldig fd. press, men nu 6r vi lite
oroliga. Den sittande presidenten har alddg dolt sitt forakt for de pnv^ta medietna, och inom

har det alltid funnits en subtil intolerans, och det ir en ttend vi nu ser f,orviras", siger
han. "Sociala medier hiller pi att bli allt store, och de kan fungera som gtanskande verktyg for
medborgama och for oss joutnalister, och det rit.riktigt, med tanke pi den hit utvecklingen",
siger Spencet Mogapi.

Sociala medier anvindes, som bekant, flitigt under revolutionetna i Notdaftika undet slutet av
2010 och bo{an zv 201,1. I Botswana fu bruket av sociaia medier som politiskt/ganskande
verktyg innu i sin linda. ({nappt 6 procent av befolkningen anvinder Intemeg och drygt 5

procent anvinder Facebook). Ldndet som Nigeda, Uganda och Sydaftika ligget fore. ( I Nigeria
anvdnde nyligen politikem GoodluckJonathan, inspiretad av Obamas kampanj, sociala mediet
for att fhvaljare) .

Under valen i oktober 2009 iBotswana borjade dock iournalister och v'iljzre att anvinda sociala
medier for att bevaka och rapportera om valen. Aftican Elections Project och Media Institute of
Southem Africa har ocksi anotdnat en tad seminariet i Gabetone om detta.



Si, utvecklingen lr pi ging. Nu harvaljre exempelvis startat en Facebook-kampani for att fi

forfattaren, mlnniskorittsaktivisten, och den tidigate domaten, Uoity Dow, att gi med i

oppositionen och stilla upp i val. Unity Dow ir en viktig offentlig petson i Botswana, som hyllats

for sitt civilkutage. Mitt mote med henne i Odi, utanfot Gaberone, var en av hojdpunkterna pi

studietesan.

Uwecklingen vad giller sociala mediet i Botswana ska bli intressant att folia. Sociala medier kan

ju anvindas bide fot att ftdmja och for att bekdmpa demokrati.
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