
Ett mer variationsrikt och överraskande land än Sydafrika har jag tidigare aldrig besökt. För 

varje dag och varje ny plats jag besökt har det alltid varit någonting nytt att uppleva. Från den 

vardag jag skapade mig kring universitetsstaden Grahamstown i östra kapprovinsen, 

upplevde jag stora kontraster. Inom universitetet var det stora skillnader mellan de som 

arbetade praktiskt (med t.ex. skötsel, städning och underhåll) och de som arbetade 

vetenskapligt (professorer, doktorer och studenter). Att fika i samma lokal gjorde man inte 

och det var självklart att någon förberedde te och kafferasterna samt tog hand om disk och 

annat efteråt för oss studenter. Den tydliga uppdelning mellan människor kunde jag även se 

t.ex. i vart man bodde, centralt i lägenhet, i villaområde med murar eller i stadens township. 

Ofta så var det en tydlig skillnad mellan människor med olika hudfärg, det var ovanligt att se 

vita i townships men inte ovanligt att se svarta i de villaområden med hus med murar även 

om det mestadels var vita som bodde i dessa. Att människor jag mötte pratade om vilken färg 

man hade på huden var inte ovanligt och ofta kunde man höra negativa termer om vita, svarta 

samt färgade vilket överaskade mig en del eftersom det inte var mer än 20 år sedan som 

apartheid föll i Sydafrika. 

Landets varierande natur har varit fantastisk att uppleva för mig som fågelskådande 

biologistudent. Jag letar ofta efter miljöer med många olika habitat nära varandra för att få så 

stor artrikedom på liten yta som möjligt. I Sydafrika växlade miljön ständigt, olika habitat 

uppenbarade sig ständigt för var kulle man rundade med fantastiskt varierande fågelliv nästan 

överallt. 

För att ta sig ut i naturen var det möjligt att gå några kilometer ut ur Grahamstown och 

uppleva den dominerande buskvegetationen kallad Fynbos. Fynbos sträcker sig genom västra 

och östra kapprovinserna och innehåller över 9000 växtarter. Fynbosvegetationen domineras 

av låga buskar. För att se andra områden i närområdet var det smidigast att använda bil. Det 

fanns taxibilar som man kunde utnyttja, men dessa var förhållandevis kostsamma och inte 



optimala för att ta sig ut i naturen dit få reste. Lokala så kallade “delade taxibilar” var dock 

lämpliga för att ta sig till närliggande städer då bilarna väntade vid förbestämda platser tills 

bilen var full innan man åkte, vilket ledde till ett mycket lågt pris. Att hyra bil i Sydafrika är 

för oss svenskar idag relativt billigt på grund av att växelkursen från kronor till den lokala 

valutan (rand) är bra. Sydafrika är ett bilbundet land, folk tar gärna bilen även om man bara 

ska några kvarter. Om kvällar och nätter var nästan inga människor ute och gick i 

Grahamstown, där staden var folktom efter klockan 18. Enligt många jag talade med berodde 

detta på det osäkra säkerhetsläget. Att ta bilen gjorde att man kände sig säkrare trots att även 

så kallade carjackings (bilrån) skett. 

Säkerhet i olika former är också någonting som påverkar en resa till landet. Innan jag reste 

hade jag fått en bild av att landet var fruktansvärt kriminellt och farligt att vistas i. Det jag 

varit med om kan visserligen bekräfta bilden av att det sker brottslighet och oroligheter även 

om dessa inte drabbat mig själv personligen. Under min vistelse i Grahamstown kunde jag i 

tidningen läsa om väpnat rån mot postkontoret, flera personrån, polisvåld, korruption, stölder 

och inbrott samt andra mindre händelser. Säkerhetsfrågan syns dagligen genom att vaktbolag 

med beväpnade vakter patrullerar viktiga byggnader och universitet samt att de flesta 

villalarm är direktkopplade till dessa vaktbolag. 

Fees must fall 

Den studentdrivna proteströrelsen (Fees must fall) mot höjda studieavgifterna vid Sydafrikas 

universitet startade under oktober 2015 men hade varit vilande under den sydafrikanska 

högsommaren. Vid min vistelse i landet (febmaj 2016) blommade protesterna kring 

avgifterna upp igen. Under två omgångar demonstrerade studenter och tillresta sympatisörer i 

och omkring universitetet i Grahamstown. Vid den andra och mest våldsamma 

demonstrationsvågen i april, där studenter även demonstrerade mot hanteringen av 

våldtäcktsmisstänkta universitetsanställda, sköt polisen tårgas och gummikulor mot studenter 



som ockuperat en offentlig väg. Sex studenter sköts och universitetet tvingades hålla stängt i 

över en vecka. 

Projektet och att resa ensam 

Projektet som jag skulle genomföra var relativt välplanerat i förväg men väl på plats 

förändrades det mesta. En av de största lärdomarna från MFSresan är att jag inte kan 

förvänta mig att allt blir som jag förberett mig. Att driva projektet ensam även om det var ett 

mindre projekt var tidvis relativt påfrestande. Att både anpassa mig till rådande kulturella 

förhållanden samt försöka driva projektet framåt var tidvis svårt. En sådan relativt enkel sak 

som att få möten att fungera påverkades av en inställning till tid som inte överensstämde med 

vad jag var van vid hemifrån. Det var flera gånger som jag fick vänta timtal på att träffa 

personer jag bestämt möte med (om de i huvudtaget dök upp). Flera gånger kom inte de jag 

bestämt möte med vilket bland annat bidrog till att uppstarten av projektet drog ut på tiden. 

Det är också min bestämda uppfattning att det är av största vikt att ha någon kollega att 

diskutera med under projektets genomförande. Att resa och arbeta med en annan student 

borde göra eventuella svårigheter lättare att hantera. Som ensam student är man relativt 

utlämnad åt kontaktpersonen på plats i landet, men man har å andra sidan en frihet man inte 

kan ha om man arbetar och reser med en annan student. 

Jag tycker man redan innan resan bör ha i åtanke att man inte vet vad man kommer uppleva 

och få för resultat eller hur det kommer gå, försök ha ett öppet sinne för förändringar och att 

allt inte blir som man tänkt. 

Jag rekommenderar starkt att man även vid ett besök i Sydafrika försöker resa runt en del och 

se flera delar av detta fantastiskt vackra land med sin storslagenhet och vackra 

variationsrikedom. 

 


