
Min resa till Kenya
En rapportering om min fältresa för informationsinsamling till min C-uppsats

Jag anländer till ett mörkt men samtidigt ljust Nairobi, för staden lyses upp av tusentals

lampor från förbipasserande bilister. Jag slås av alla ljud från de tutande bilar som försöker

snirkla sig fram längst med de fulla gatorna där folk står och dricker en kopp chai te som de

köpt för några få shilling vid ett stånd längs gatan. I detta myllrande liv får jag en känsla av

att ha anlänt till en livlig stjärnhimmel.

Efter en vecka i Nairobi för att acklimatisera mig och finna mig till ro i det Kenyanska lunket

och påbörja mitt arbete tillsammans med LM (LM International/Läkarmissionen) och ADRA

(Adventist Development and Relief Agency International), så var det dags för våran fältresa

till sydvästra Kenya. Vi åkte ut för att undersöka hur stödet till projektet mot FGM/C (Female

Genital Mutilation/Cutting) har fallit ut då samarbetet mellan LM och ADRA har avslutas.

Projektet har jobbat brett, med många aktörer för att få ett så långsiktigt resultat som möjligt.

Den röda jorden yr när vi kör med den silvergråa Nissan på den dåliga och smala vägen förbi

Rift Valley, utsikten är förstummande vacker. Det kändes som om jag hade kommit hem, och

visst ligger det någonting i det. Vi som människor har faktiskt vår vagga just där, om man tror

på evolutionen. Med mig på resan hade jag bl. a. Moa Rydell som jag mött upp i Nairobi som

är praktikant i Kampala, Uganda och Charity Resian Anti-FGM ambassadör både från LM.

Äntligen är resan påbörjad, vi fortsätter vidare mot staden Narok där vi tar en kort paus. När

det börjar skymma anländer vi till vår slutdestination för dagen, staden Kisii. Kisii blir staden

som vi kommer utgå från de kommande dagarna när vi gör fältbesök i regionen.

De olika mötena i Kisii innehöll en blandning av både personer som jobbar för olika

Kenyanska departement, men också flera grupper som på olika sätt varit involverade i

projektet som ADRA implementerat på några mindre orter i närheten. Efter några dagar i

Kisii åkte vidare till Migori och utgick sedan därifrån för att fortsätta våra möten och

intervjuer. En dag var vi i Isibania, en stad nära gränsen till Tanzania och då passade vi på att

gå över gränsen till Tanzania. Gränsövergången vid Isibania används ofta till att köra över

tjejer till Tanzania och genomföra FGM/C, eftersom det inte är olagligt i Tanzania.



Det har under denna resan nästan blivit en vana att åka på svårkörda vägar. Det är däremot en

lika speciell upplevelse varje gång. Jag har gjort en överslagsräkning och kommit fram till att

jag nästan träffat 100 personer som på ett eller att sätt varit en stor del av programmet. Jag

har både träffat de tjejer som som lever i kulturen men också religiösa ledare. Min uppsats

kommer skrivas utifrån intervjuerna och diskutera vägar framåt för denna komplexa fråga.

Alla människor jag har mött är verkligen förebilder, de vågar stå upp trots ett tufft motstånd.

Många har fått offra både familje- och vänskapsrelationer för att de valt att stå emot FGM/C.

En del religiösa ledarna vi har mött har oftast hamnat i kläm eftersom det gått emot en viktig

del av kulturen. Många av våra diskussioner ägde rum under ett träd oftast, ett avokado- eller

mangoträd. Det kändes så himla symboliskt att vi satt under ett träd, då ett träd har ett mycket

symbolik och ger ett skydd.

‘’Vi säger stopp till FGM/C’’:  bilden är tagen efter ett fint samtal med några tjejer i en liten

by utanför Kisii. Denna resan har visat att tillsammans kan vi göra skillnad, det finns många

tjejer där ute som drömmer om ett liv med rätt till sina rättigheter.

För det är trots allt i det lilla som det stora förändringarna kan ske.
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