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NÖDINGE. När idén 
föddes om att testa 
Unga Entreprenörer i 
Botswana väcktes också 
tanken om ytterligare 
ett samarbetsprojekt.

Sida bistår med 
finansieringen för ett 
erfarenhetsutbyte 
mellan Ale kommun 
och distriktet Ghanzi 
med syfte att förbättra 
medborgardialogen på 
respektive plats.

– Vi kan lära av var-
andra, trots att förut-
sättningarna ser olika 
ut, säger Klas Nord (FP), 
ordförande i kommu-
nens demokratibered-
ning.

Tillsammans med vice ordfö-
randen i gruppen, Inga-Lill 

Andersson (S), projektko-
ordinator Joachim Wever, 
kommunchef Björn Järbur 
och Cecilia Stedt, utveck-
lings- och förvaltningssekre-
terare med fokus på demo-
kratifrågor, begav sig Klas 
Nord till västra Botswana 
och distriktet Ghanzi under 
en vecka i juni för att möta 
de afrikanska vännerna. Den 
Botswanska delegationen be-
sökte Ale kommun tidigare i 
år.

– Ghanzi är huvudstaden 
i Kalahariöknen som är värl-
dens största sammanhäng-
ande öken. Det var mycket 
intressant att vara på plats 
och se vilka utmaningar man 
kämpar med här jämfört med 
de problem som vi upplever i 
Ale, säger Klas Nord.

– Det var en omvälvande 
resa, med massor av intryck. 

Det är ett land med stora 
sociala problem där den för-
väntade medellivslängden är 
49 år. En fjärdedel av befolk-
ningen smittas av HIV och 
alkoholismen är utbredd i 
vissa områden i landet. Bot-
swana är idag att betrakta 
som ett medelinkomstland 
där mineraler och diaman-
ter utgör viktiga tillgångar. 
Dessvärre är de ekonomis-
ka levnadsvillkoren väldigt 
snedfördelade, förklarar 
Inga-Lill Andersson.

Tydliga kontraster
Kontrasterna mellan Ghan-
zi och Ale är enorma och 
ett tydligt exempel på det är 
infrastrukturen. I distriktet 
Ghanzi finns elva byar, som 
ligger långt ifrån centralor-
ten.

– Det finns en enda chans 
till medborgardialog och det 
är det personliga mötet. Man 
får helt enkelt ta sig ut till 
byarna om man ska träffa in-
vånarna, säger Inga-Lill och 
fortsätter:

– När Botswanas repre-
sentanter besökte oss och vi 
förklarade hur glada vi var 
för att vi hade fått kvartstrafik 
med tåget till och från Göte-
borg skrattade de. I vissa byar 
i Ghanzi är man tacksam för 
att det överhuvudtaget går en 
buss om dagen.

En gemensam ansökan om 

ett treårigt samarbetsprojekt 
för att utveckla medborgar-
dialogen ska nu skickas in 
till International Centre for 
Local Democracy (ICLD), 
som är den underorganisa-
tion inom Sida som hante-
rar det kommunala partner-
skapsprogrammet.

– Vid årsskiftet får vi be-
sked om projektet godkänns, 
säger Joachim Wever.

Parallellt jobbar kommu-
nens medborgardialoggrupp 
med att förbättra kommuni-
kationen med Ales invånare.

– Det handlar om att kom-
ma överens om principerna 
och skapa en styrning för hur 
medborgardialogen ska gå 
till. Vilka frågor är påverkba-
ra och inom vilka ramar? Det 
ska också finnas en plan för 
hur svaren ska behandlas och 
hur vi ska återkoppla på bästa 
sätt till invånarna, säger Klas 
Nord.

Aktiviteten med en med-
borgarpanel har funnits 

under ett antal år. Panelen, 
som för närvarande består av 
cirka 170 personer, har haft 
i uppgift att svara på ett an-
tal specifika frågor vid några 
tillfällen.

– Medborgarpanelen kan 

göras betydligt mer levande. 
Vi ser gärna att fler alebor 
anmäler sitt intresse till den-
na grupp. Det görs enklast 
via kommunens hemsida, av-
slutar Cecilia Stedt. 
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Ale kommuns representanter på plats i Botswana. Från vänster 
Klas Nord, Joachim Wever, Inga-Lill Andersson, Cecilia Stedt och 
Björn Järbur.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att förbättra medborgardialogen såväl i Ghanzi som i Ale 
kommun.

Infrastrukturen är ett tydligt exempel där förutsättningarna skil-
jer sig åt.

– Utbyte mellan Ale och Botswana
Lär av varandra


