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MFS	  i	  Sydafrika	  
	  
Projektet	  
	  

Projektet	  handlade	  om	  att	  undersöka	  maskkompostering	  i	  urinseparerande	  
toaletter	  i	  Durban,	  Sydafrika.	  Sydafrika	  drabbades	  2008	  av	  en	  svår	  
koleraepidemi.	  Som	  en	  del	  i	  att	  undvika	  framtida	  epidemier	  har	  kommunen	  
byggt	  10	  000	  torrtoaletter	  i	  de	  områden	  där	  det	  inte	  är	  ekonomiskt	  lönsamt	  att	  
installera	  avloppssystem.	  Toaletterna	  töms	  för	  hand	  ungefär	  en	  gång	  i	  halvåret.	  I	  
bästa	  fall	  liknas	  avföringen	  jord	  vid	  det	  laget.	  Dock	  finns	  många	  skadliga	  
bakterier	  kvar	  i	  materialet	  och	  tömmandet	  utgör	  en	  risk	  för	  arbetarna.	  
	  
Vårt	  projekt	  gick	  ut	  på	  att	  installera	  och	  undersöka	  hur	  vermikompost	  (kompost	  
med	  maskar	  av	  arten	  Eisena	  Foetida)	  i	  urinseparerade	  toaletter	  kan	  minska	  
mängden	  avföring	  i	  toaletterna	  och	  hur	  det	  även	  kan	  minska	  lukt	  och	  patogener	  
och	  därmed	  också	  smittospridningen	  för	  arbetarna	  som	  tömmer	  toaletterna.	  	  
	  
Vi	  utförde	  vårt	  projekt	  under	  två	  månader	  under	  den	  sydafrikanska	  vintern,	  
vilket	  åtminstone	  vad	  gäller	  Durban	  mest	  av	  allt	  liknade	  den	  svenska	  sommaren.	  
Vi	  blev	  redan	  från	  ankomst	  väldigt	  varmt	  välkomnade	  och	  omhändertagna	  av	  
arbetsgruppen	  PRG,	  Pollution	  Research	  Group	  på	  University	  of	  KwaZulu-‐Natal,	  
vilka	  vi	  i	  huvudsak	  arbetade	  med	  under	  projektet.	  	  
	  
Innan	  avresa	  
	  

Innan	  avresan	  till	  Sydafrika	  hade	  vi	  gjort	  en	  planering	  på	  vad	  vi	  behövde	  göra	  i	  
Sverige.	  Vi	  kontaktade	  vår	  handledare	  i	  Sydafrika,	  professor	  Chris	  Buckley,	  om	  
att	  vi	  behövde	  boende	  och	  transport	  med	  en	  chaufför	  som	  hade	  koll	  på	  
fältområden.	  Vi	  fick	  information	  om	  att	  allt	  som	  rörde	  fältområdena	  skulle	  
ordnas	  på	  plats	  i	  Sydafrika.	  Innan	  avresan	  tog	  vi	  vaccin	  mot	  kolera,	  hepatit	  a	  och	  
b	  samt	  tyfoid.	  
	  
Under	  projektets	  gång	  i	  Sydafrika	  
	  

Sydafrika	  är	  ett	  oerhört	  vackert	  land.	  Durban	  är	  livfullt,	  färgstarkt	  och	  väldigt	  
avslappnat.	  I	  stort	  sett	  alla	  man	  träffar	  är	  trevliga	  och	  mycket	  hjälpsamma.	  Och	  
maten	  är	  bland	  det	  bästa	  man	  kan	  hitta.	  Grillfesterna,	  som	  benämns	  braai,	  är	  
mycket	  uppskattade	  och	  får	  du	  möjlighet	  att	  gå	  så	  tveka	  inte.	  	  
	  
Under	  första	  månaden	  gick	  det	  mesta	  ut	  på	  att	  gå	  på	  möten	  och	  hålla	  
konversationer	  om	  vårt	  projekt.	  Innan	  trodde	  vi	  att	  vi	  kunde	  börja	  med	  projektet	  
direkt,	  men	  eftersom	  att	  alla	  inte	  visste	  vad	  vårt	  projekt	  handlade	  om	  fick	  vi	  ha	  
möten	  med	  dem	  kontinuerligt.	  De	  som	  vi	  hade	  kontakt	  med	  jobbade	  inte	  inom	  
samma	  områden	  utan	  hade	  diverse	  ansvarsområden	  som	  t.ex.	  maskar,	  
kompostmaterial	  och	  fältområden.	  	  
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Säkerhet	  och	  transport	  
	  

Sydafrika	  är	  ett	  sådant	  land	  där	  du	  helst	  ska	  ha	  bil	  tillgängligt.	  Då	  ingen	  av	  oss	  
har	  körkort	  var	  vi	  väldigt	  mycket	  beroende	  av	  andra.	  I	  Durban	  kunde	  man	  
annars	  ta	  sig	  till	  platser	  genom	  kollektivtrafik,	  men	  detta	  alternativ	  var	  riskfylld.	  
Taxis	  i	  sydafrikanska	  sammanhang	  var	  som	  minibussar	  där	  oftast	  människor	  
med	  sämre	  ekonomi	  använde	  sig	  utav.	  Taxis	  brukar	  vara	  trångt	  och	  
taxichaufförerna	  kör	  väldigt	  oansvarsfullt.	  Taxi	  i	  svensk	  benämning	  kallas	  för	  
cabs	  i	  Sydafrika.	  Cabs	  var	  inte	  dyrt	  jämfört	  med	  Sveriges	  priser	  men	  eftersom	  att	  
bensinkostnader	  ökade	  kunde	  resorna	  bli	  mer	  kostsamma	  än	  vad	  vi	  hade	  
förväntat	  oss.	  	  Att	  promenera	  var	  nästan	  aldrig	  på	  tal	  om	  förutom	  om	  vi	  skulle	  till	  
affären	  som	  fanns	  i	  vårt	  bostadsområde.	  Vi	  kunde	  bara	  gå	  till	  affären	  under	  
dagstid,	  dvs.	  när	  det	  fortfarande	  var	  ljust	  ute.	  Annars	  undvek	  vi	  att	  vara	  ute	  i	  
mörkret	  förutom	  om	  vi	  hade	  tillgång	  till	  bil.	  Vi	  var	  väldigt	  medvetna	  om	  
säkerhetsbrister	  som	  fanns	  i	  Sydafrika	  och	  vi	  hade	  därför	  inställningen	  ”better	  
be	  safe	  than	  sorry”.	  	  
	  
Värt	  att	  tänka	  på	  vad	  gäller	  projekt:	  
	  

• Tidsuppfattningen	  är	  en	  annan	  i	  Sydafrika.	  Var	  beredd	  på	  att	  saker	  tar	  
betydligt	  mer	  tid	  än	  väntat.	  	  

• Ibland	  måste	  man	  påminna	  människor	  en	  extra	  gång	  om	  man	  vill	  få	  något	  
gjort.	  	  	  	  

• När	  man	  arbetar	  kring	  människor	  så	  kan	  det	  krävas	  att	  man	  skriver	  under	  
ett	  ”etiskt	  tillstånd”.	  Det	  kan	  vara	  bra	  att	  höra	  med	  en	  kontaktperson	  i	  
landet	  om	  sådana	  tillstånd	  krävs,	  eftersom	  att	  de	  kan	  ta	  lång	  tid	  att	  ordna.	  	  

• Om	  man	  arbetar	  i	  utsatta	  områden	  kan	  man	  ibland	  märka	  av	  rester	  från	  
apartheidtiden.	  Det	  finns	  vissa	  tabun	  som	  fortfarande	  lever	  kvar	  och	  
ibland	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  höra	  med	  en	  kontaktperson	  i	  landet	  hur	  vissa	  
saker	  uppfattas.	  	  

	  
Värt	  att	  tänka	  på	  vad	  gäller	  Sydafrika:	  
	  

• Kriminaliteten	  är	  hög	  i	  Sydafrika	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  noga	  med	  sin	  
säkerhet.	  Gå	  inte	  ut	  då	  det	  är	  mörkt	  om	  inte	  i	  ett	  större	  gäng	  och	  om	  något	  
område	  ser	  skumt	  ut	  så	  är	  det	  oftast	  skumt.	  Skriv	  upp	  telefonnummer	  till	  
välkända	  taxibolag	  och	  ring	  alltid	  taxin	  innan	  ni	  går	  ut.	  Ha	  inte	  kläder,	  
smycken	  eller	  värdesaker	  som	  signalerar	  överdriven	  rikedom.	  Men	  ta	  det	  
inte	  för	  bokstavligt	  heller,	  många	  sydafrikaner	  är	  väldigt	  välklädda.	  	  

• I	  Sydafrika	  är	  körkort	  nästan	  ett	  måste.	  Det	  går	  självklart	  att	  lösa	  ändå,	  
men	  det	  underlättar	  enormt,	  speciellt	  i	  de	  fall	  då	  projektet	  är	  beroende	  av	  
transporter.	  

	  
Sammanfattningsvis	  
	  

Vi	  har	  aldrig	  kommit	  i	  kontakt	  med	  så	  många	  människor	  på	  så	  kort	  tid.	  Det	  har	  
varit	  otroligt	  givande	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsmässigt.	  Under	  många	  stunder	  
har	  det	  varit	  både	  segt	  och	  stressigt	  men	  man	  lär	  sig	  att	  handskas	  med	  flexibilitet	  
och	  att	  försöka	  anpassa	  sig	  efter	  omständigheter.	  Om	  man	  har	  möjlighet	  att	  göra	  
MFS	  så	  ta	  tillfälle	  i	  akt	  och	  gör	  det!	  
	  
	  


