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18-åriga Anna 
Hederstedt befann sig 
mitt i oroligheterna 
som uppstod i sam-
band med valet i Kenya 
i vintras.

– Vi fick ingen infor-
mation om att det var 
upplopp men folk ringde 
från Sverige och sa att 
de sett svarta moln 
över Nairobi och att 
människor sprang runt 
med machetes i vårt 
område.

Men när Alekuriren 
ringer upp Anna på en 
knastrig linje berättar 
hon hellre om alla andra 
oförglömliga upplevel-
ser i Afrika.

I helgen kommer 18-åriga 
Anna Hederstedt från Bohus 
hem från Kenya. Hon åkte 
i augusti förra året och har 
gått sitt andra gymnasieår på 
Svenska skolan i Nairobi. Nu 
är det lugnt i landet och Anna 
är glad att de inte tvingades 
åka hem, även om ångesten 
trängde sig på när det var som 
värst:

– Jag och några kompisar 
spenderade jullovet vid kusten 
när valet var. Vi blev varnade 
att ta det försiktigt och vi fick 
inte gå utanför hotellet. Det 
blev värre än vad jag hade 
trott men trots skottloss-
ningen vi hörde varje dag och 
trots de svidande magknipen 
skulle jag aldrig ha backat ur 
och åkt hem till Sverige.

Nu har livet återgått till 
vardagen för de flesta kenya-
ner. Anna känner det tungt 
inför hemresan:

– Det tar emot att åka till-
baka till min gamla skola. Här 
har jag mycket bättre kontakt 
med lärarna, säger hon.

I vanliga fall går Anna 

på Hvitfeldska gymnasiet i 
Göteborg. Där går cirka 2000 
elever, på skolan i Kenya är 
de 40 elever på gymnasiet. 
Skolan har verksamhet ända 
ner till förskolan och elev-
erna är svenska, norska och 
finska. 

– Det är väldigt speciellt 
att bo på internat. Vi har eget 
rum men det kan ändå vara 
påfrestande. Man får aldrig 
vara i fred, det är ljud överallt 
och toaletten i korridoren är 
alltid upptagen, ändå skulle 
jag aldrig vilja byta ut det.

Anna fick höra talas om 
möjligheten att plugga utom-
lands under sitt första gymna-
sieår och kände att Kenya var 
bra mycket mer intressant än 
de europeiska länderna man 
också kunde åka till. 

– Nu så här i efterhand har 
jag insett att jag verkligen 
inte hade en aning om vad jag 
slängde mig in i när jag stod 
där den tidiga augustimor-
gonen och sa hejdå Sverige, 
säger hon.

Men hon ångrar inte en 
sekund att hon åkte.

– Landet är helt underbart. 
Vi har gjort utflykter som 
safari, bergsbestigningar, 
besök på skolor och barnhem. 
Det är något av det bästa jag 
gjort.

Anna nämner speciellt 
resan till Rwanda i påskas där 
de fick se bergsgorillor.

– Jag har sett mer i Afrika 
än vad jag gjort i Sverige. 

Förutom att gå i skolan har 
Anna även gjort praktik i en 
skola i slumområdet Kibera.

– Jag har undervisat 12-
15-åringar i samhällskun-
skap och berättat mycket om 
Sverige och Europa, hur det 
fungerar hos oss.

 Att möta ungdomarna från 
slummen har varit mycket 
lärorikt.

– Vi västerlänningar tror 
att vi har rätt, men det har 

vi inte jämt. Det har varit 
många kulturkrockar och jag 
har fått anpassa mig. Jag har 
fått perspektiv på saker som 
jag inte har en chans att upp-
täcka hemma. Vad är viktigast 
i livet egentligen?

Att återse familj och vänner 
efter 10 månader i Afrika ser 
Anna givetvis framemot. Men 
hon kommer att återvända till 
Kenya:

– Jag tror att jag behöver 
åka tillbaka för att känna vad 
det var jag upplevde. Och det 
finns så mycket mer att se här. 
Jag åker gärna tillbaka för att 
jobba, i skolan till exempel. ANNA HEDERSTEDT

Ålder: 18
Bor: Bohus och Göteborg
Uppvuxen: Skepplanda
Gör: Pluggar samhäll på Hvitfeldska
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PRESIDENTVALET I KENYA

En våldsam kris utbröt efter presi-
dentvalet i Kenya i december 2007. 
President Mwai Kibaki anklagades 
för omfattande valfusk av oppositio-
nen, under ledning av Raila Odinga. 

Röda korset uppskattar att runt 1000 
personer dog av politiskt våld efter 
valet.

Källor: 
Dagens nyheter och Röda korset
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ALAFORS. Matavgif-
terna inom äldreomsor-
gen i Ale höjs.

Det fastslog kommun-
fullmäktige i måndags.

Höjningen motivera-
des med kraftigt ökade 
matpriser och att ingen 
prisjustering skett 
sedan 2002.
Matavgifterna för de som 

bor på särskilt boende är 
idag 2 430 kr/månad. Vid 
matleverans (lunch) är avgif-
ten 35 kr/portion. Den nya 
taxan från och med 1 augusti 
blir 2 730 kr/månad och 45 
kr/portion för de som vill 
ha mat hemkörd. Förslaget 

grundar sig på den ökade 
kostnaden som Tekniska 
förvaltningen har fått för att 
laga maten.

– Det är inte roligt att höja 
priset, men samtidigt vill jag 
betona att maten är av mycket 
god kvalitet och innehållet är 

näringsrikt på alla sätt. Mat-
priserna har dessutom stigit 
för alla, konstaterade Vård- 
och omsorgsnämndens ord-
förande, Eva Eriksson (s).

Hon fick mothugg av Ewa 
Johansson (ad).

– Jag yrkar på avslag. Det 

är ett skamligt förslag med 
tanke på att pensionerna inte 
har stigit i samma utsträck-
ning.

Även Markus Larsson (m) 
var förvånad över Vård- och 
omsorgsnämndens förslag.

– Om nu Tekniska har höjt 

avgiften för maten till äldre-
omsorgen vore det väl klokt 
av nämnden att begära en 
offentlig upphandling och 
se om det finns någon annan 
som kan leverera maten till 
en kanske lägre kostnad och 
ändå av samma goda kvalitet?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Höjda matavgifter inom äldreomsorgen
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JUST NU! 40” LCD från 
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