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Rapport fältstudieresa Sydafrika maj 2022 – Sofia Oreland 
Som ett led i min forskning i ämnet global kristendom, tidigare kallat missionsvetenskap, vid 

Uppsala universitets teologiska fakultet har jag genomfört en första fältstudieresa till 

Sydafrika. Här följer min rapport från resan. 

Bakgrund  
Fokus för mitt doktorandprojekt är religiös klimataktivism. Jag drivs av en nyfikenhet att 

förstå kopplingen mellan andlighet och aktivism, men också av ett starkt personligt 

engagemang i klimatfrågan. Jag ser även en stor potential i religiösa aktörers bidrag i arbetet 

med att förhindra än värre klimatkatastrofer än de världen redan idag genomlever. 

I min forskning intervjuar jag människor som tydligt kopplar samman sin religiösa tro med 

ett aktivt engagemang i klimatfrågan och som offentligt uttrycker sitt engagemang i syfte att 

påverka klimatpolitik på lokal, nationell och/eller global nivå. Jag vill undersöka hur de 

uttrycker teologi och tro i sitt politiska påverkansarbete i klimatfrågan.  

Jag har valt att fokusera på aktivister som anser att klimatkrisen är orsakad av människor 

och som strävar efter att påverka politiska beslut så att dessa tas i linje med vad rådande 

klimatforskning anser vara nödvändigt. I min studie har jag valt att kalla de jag intervjuat för 

religiösa klimataktivister, även om det är långt ifrån alla som jag intervjuat som skulle 

använda den benämningen om sig själva. 

Jag intervjuar personer i både Sverige och Sydafrika och kommer att jämföra materialet jag 

inhämtar från de olika kontexterna. Att jämföra materialet kan fördjupa analysen och bredda 

bilden av vad det kan innebär att vara religiös aktivist i globala Nord respektive globala Syd. 

Jag genomför även deltagande observationer i både Sverige och Sydafrika vid olika 

klimatrelaterade evenemang och demonstrationer, anordnade av såväl religiösa som 

sekulära organisationer.  

Syftet med resan 

Syftet med denna min första fältstudieresa till Sydafrika var att skapa en fördjupad 

kontextuell förståelse av den sydafrikanska kontexten, samt att knyta nya kontakter och att 

följa upp redan etablerade kontakter med kristna klimataktivister och trosbaserade 

organisationer som arbetar med politiskt påverkansarbete i klimatfrågan i Sydafrika. 

Arbetet gick långt över förväntan. Jag fick inte bara en fördjupad kontextuell förståelse av 

kontexten, jag fick även möjlighet att intervjua tio olika aktivister från olika sammanhang. 

Jag kom att bredda det geografiska området till södra Afrika då jag även intervjuade en 

aktivist från Zimbabwe och en från Malawi. 
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På besök vid klimatkatastrofens frontlinje – glimtar från resan 

Jag besökte klimatkatastrofens frontlinje. Det är naturligtvis en sanning med modifikation, 

dels för att det inte finns en klimatkatastrofens frontlinje, dels för att jag i Sydafrika 

egentligen inte mötte de som drabbas allra hårdast av klimatkatastrofens konsekvenser. 

Men känslan var att jag besökte klimatkatastrofens frontlinje eftersom alla jag mötte 

tvingades förhålla sig, på ett eller annat sätt, till klimatförändringarnas konsekvenser i sina 

vardagsliv. Människors vardagsliv i Sydafrika påverkas på ett mycket mer påtagligt sätt av 

klimatförändringarna än hur våra liv i Sverige generellt påverkas. Jag har läst och arbetat 

med klimatfrågan under många år i tidigare yrkesuppdrag, och också tidigare besökt 

människor i globala syd som drabbas av klimatförändringarnas brutala konsekvenser. Men 

att nu med en forskares blick vara helt fokuserad på klimatkrisen och analysera allt jag hörde 

och såg i ljuset av denna kris blev för mig något helt nytt. Insikten om hur allvarligt läget är 

drabbade mig hårdare än tidigare. 

Tack vare att jag vistades i helt olika miljöer och mötte olika grupper i samhället fick jag en 

viktig insyn i hur oerhört olika klimatkrisens konsekvenser drabbar människor. Jag bodde 

först hos en familj i Soweto, en kåkstad utanför Johannesburg. Därefter deltog jag i en tre 

dagars workshop i Johannesburg där jag mötte människor som jobbar med frågor om social- 

och miljömässig rättvisa i olika områden i hela södra Afrika. Därefter bodde jag i ett mycket 

rikt område i Kapstaden. Slutligen mötte jag människor som jobbar på landsbygden i östra 

delarna av Sydafrika under en fyra dagars workshop om klimatresiliens på landsbygden. 

 

Huset där jag bodde i Soweto.
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Utsikt från balkongen i lägenheten jag hyrde i Kapstadens innerstad. 

Den som är ekonomiskt fattig drabbas på många sätt så oerhört mycket hårdare än den som 

är ekonomiskt rik. Sydafrika är ett land med enormt stora ekonomiska klyftor och klyftorna 

är fortfarande generellt sätt fortfarande tätt sammanvävda med människors hudfärg. 

Klimatförändringarna kan därför sägas slå olika hårt mot olika grupper beroende på hudfärg. 

Detta skulle lätt kunna ges historiska förklaringar med att resterna av apartheidsystemet 

fortfarande lever kvar. Dessvärre kan man beskriva klimatkrisen även globalt som en kris 

tät sammanvävt med hudfärg. Ärkebiskop Desmund Tutu brukade tala om en global 

klimatapartheid. Den generella bilden såväl i Sydafrika, som globalt, är att vita rika orsakar 

klimatkrisen, medan svarta fattiga drabbas av dess konsekvenser.  

De mest akuta klimatkatastroferna i Sydafrika under den period jag vistades där (maj 2022) 

var de dramatiska översvämningarna i Kwa Zulu Natal området som skördade hundratals 

människors liv. Hus, vägar och odlingar spolades bort och många människor omkom. Den 

som bodde i ett enkelt ihopsnickrat hus i en kåkstad eller som levde på landsbygden helt 

beroende av egna små odlingar förlorade allt i översvämningarna. Sårbarheten ökar för den 

som lever i ekonomisk och social utsatthet och utsattheten är stor för många människor i 

Sydafrika, inte minst till följd av landets svaga ekonomi, ekonomiska klyftor och svaga 

samhällsstrukturer. Konsekvenserna av översvämningarna blev större på grund av till 

exempel dåligt skötta vägar och dagvattenssystem, dålig kontroll av var människor bygger 

hus, avsaknaden av implementering av klimatanpassningsplaner. 

En kristen klimataktivist som jag intervjuade kom från detta översvämningsdrabbade 

område och hans familj hade med nöd och näppe klarat livhanken. Han beskrev sig själv som 

en klimatöverlevare. När jag frågade om han kände hopp inför framtiden svarade han krasst: 

”Hopp är inte ett val.” Han menade att det bara var att jobba vidare med sitt 

klimatengagemang för att de överhuvudtaget skulle ha en framtid.  
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Anslag på olika platser i offentliga byggnader uppmanar till vattenransonering och synliggör 

därmed också klimatkrisen. Denna bild är från flygplatsen i Johannesburg.

 

Denna bild är från ett universitet i Kapstaden. 
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I andra områden i Sydafrika var det torka och vattenransonering. Precis som 

konsekvenserna av översvämningarna förvärrades av landets generella politiska och 

ekonomiska situation förvärrades även torkans konsekvenser av detsamma. Under en resa 

tillsammans med några kvinnor i en bil kom vattenförsörjningen att bli ett samtalsämne. Jag 

frågade hur de klarade av vattenransoneringen som då rådde i det område vi befann oss i för 

en fyra dagars workshop. En kvinna svarade att det var än värre i det område därifrån hon 

kom, där hade de vatten i kranarna bara tre dagar i veckan. En annan uttryckte då lätt 

lakoniskt att hemma i hennes region var vattenkranarna bara ornament, de hade inte haft 

vatten i kranarna sen i januari ifjol. Vattenbristen blir akut i spåren av klimatförändringarna 

och de som bor på landsbygden tvingas gå allt längre sträckor för att leta vatten. Många 

kvinnor i dessa områden kliver upp klockan fyra på morgonen för att gå iväg och leta vatten. 

Samtidigt försvåras vattenbristen än mer av att till exempel vattenledningar inte underhålls. 

Eller att strömmen med jämna mellanrum stängs av för att avlasta det bristfälliga statliga 

elnätet. Då fungerar till exempel inte pumpar som pumpar upp vatten i vattentorn och dylikt. 

Så vattenbristen är nära sammanlänkade med andra utmaningar, men i grunden är torkan 

ett oerhört stort problem och en konsekvens av ett varmare klimat.  

De aktivister jag sökte upp för att intervjua var människor som på olika sätt försökte påverka 

politiska beslut kring klimatfrågan. Här i den sydafrikanska kontexten blev frågor om 

klimatanpassning till ett förändrat klimat central, men även frågor om att minska utsläpp av 

växthusgaser. Flera av aktivisterna arbetade med att lyfta röster från lokal nivå till politiska 

beslutsnivåer på såväl regional som nationell och global nivå. Flera hade också deltagit vid 

ett eller flera av FN:s årliga globala klimatförhandlingar (COP).  

Under min vistelse i Sydafrika deltog jag bland annat på en entimmes online workshop där 

en interreligiös miljöorganisation gav information om hur civilsamhällesaktörer kunde 

påverka den klimatlag som nu låg under förhandling i Sydafrika. Under en annan workshop 

där jag deltog, som pågick i fyra dagar, arbetade man med att stärka deltagarnas förmåga att 

jobba med politiskt påverkansarbete på lokal nivå. Fokus där låg på att utkräva ansvar av 

lokala myndigheter att främja människor på landsbygdens förmåga att anpassa sig till ett 

förändrat klimat. Till exempel klara kriser som översvämmade och bortspolade odlingar 

eller långvarig torka som torkar bort odlingar. 
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Bild från en fyradagars workshop i Port Elisabeth. 

Under de workshops jag deltog vid mötte jag flera olika civilsamhällesorganisationer som på 

olika sätt arbetar med klimatfrågan, vissa av dessa arbetade utifrån en religiös grund. Jag 

hade förmånen att få möta och intervjua människor från olika delar av södra Afrika och 

människor med olika religiös tro. De jag intervjuade var framför allt kristna, men jag 

intervjuade även två muslimer och en som tillhörde en ursprungsbefolkning och hade sin 
religiösa tillhörighet i den traditionen.  

Syftet med resan var framför allt att öka min kontextuella förståelse av hur klimatkrisen 

drabbar Sydafrika, men också att börja identifiera potentiella informanter. Jag nådde båda 

dessa mål med råge och jag hann intervjua långt fler personer än jag innan trodde var möjligt.  

Redan nu bär jag med mig flera intressanta iakttagelser att använda mig av i mina analyser 

av hur religiösa aktörer arbetar och drivs av sin tro i ett politiskt påverkansarbete i 

klimatfrågan. En viktig insikt var att klimataktivisterna och miljöorganisationerna driver 

klimatfrågan i en kontext där listan med akuta utmaningar är enorm. Deras strategi var att 

arbeta för att synliggöra hur nära klimatkrisen är kopplat till andra samhällsutmaningar. 

Ekonomisk och social sårbarhet på grund av till exempel arbetslöshet (som är enormt 

utbredd i Sydafrika) eller låg inkomst från jordbruk, ökar naturligtvis sårbarheten för 

klimatkrisens konsekvenser. Jag noterar att fler av de jag intervjuade i södra Afrika rörde sig 

mellan flera nivåer, alltifrån lokal till global och att religiösa internationella nätverk ofta gav 
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den möjligheten. Jag noterar också att trots att man lever så mycket mer påtagligt med 

klimatkrisen in på bara huden i vardagen så var klimatångest inget man uttryckte. När jag 

berättade för en äldre klimataktivist om att många i Sverige känner klimatångest och frågade 

om hon känner hopp inför framtiden eller inte så skrattade hon gott: ”Du förstår, jag tillhör 

ett ursprungsfolk, vi har överlevt tre folkmord. Sen kom apartheid och då tvingades min 

familj fly utomlands för mina föräldrar var anti-apartheidaktivister, men apartheidsystemet 

föll till slut. Nu har vi klimatkrisen att ta tag i. Ni i Sverige har nog levt lite mer skyddat än 

vi.” 

Materialet jag fått mig till del för min forskning är enormt rikt och jag ser fram emot att 

fortsätta analysera det och där söka identifiera hur aktivisterna uttrycker teologi och tro i 

sitt politiska påverkansarbete. Jag ser också fram emot en andra fältstudieresa till hösten där 

jag kan komplettera med mer material och fördjupa mina analyser. Personligen känner jag 

mig än mer tagen över klimatkrisens allvar, men den målmedvetenhet och den frånvaro av 

klimatångest jag mötte hos aktivisterna ger mig på något sätt ändå hopp.  

 

 

/Sofia Oreland, 10 juni 2022 


