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11 JULI

1897
startar från 
Danskön, 
ingenjör 
André sin 
expedi-
tion som 
har som 
mål att nå 
Nordpolen 
i ballong.

1911
inleder DN en debattserie: 
Skadar 25-öresböckerna lit-
teraturen?

1919
inför det holländska parlamen-
tet åtta timmars arbetsdag.

1923

föreläser professor Albert Ein-
stein om sin relativitetsteori 
vid sjuttonde Skandinaviska 
naturforskarmötet i Göteborg 
inför bland andra kung Gustaf 
V. Föreläsningen hålls i Göte-
borgsutställningens nybyggda 
kongresshall. Tidningarna kall-
lar Einstein för en intellektuell 
charmör i och med det sätt han 
beskriver sina forskningsre-
sultat.

1947
dör den svenske diplomaten 
Raoul Wallenberg, enligt sovje-
tisk utsago.

1980

tecknar Volvo tillsammans med 
ett par utländska handelsföre-
tag ramavtal med den kinesiska 
provinsen Kanton att under fem 
år sälja bland annat lastbilar 
och bussar för 500 miljoner 
kronor per år.

1987
passerar jordens befolkning 
fem miljardersgränsen.

Dagens namn
Eleonora lär komma från det 
romanska namnet Aliénór. 
Ursprunget är omtvistat, men 
namnforskare anser att namnet 
kommer från arabiskans gud är 
mitt ljus. Antalet namnbärare är 
runt 12 400, cirka 700 har det 
som tilltalsnamn.
Ellinor är en försvenskad va-
riant av Eleonora, med samma 
betydelser. Redan Evert Taube 
gillade Ellinor så mycket att 
han tillägnade henne en visa. 
Antalet namnbärare är runt  
13 800, omkring 5 900 har det 
som tilltalsnamn.

Vad gör du i Mali?
– Jag arbetar med att koordi-

nera hjälpinsatser inom Unicefs 
hjälpprogram för barn i Mali. Det 
gäller utbildning, hälsa, vatten 
och hygien och skydd av barn mot 
olika former av våld. Unicef har 
arbetat i decennier i Mali och lan-
det har sedan 90-talet framhållits 
som ett bra exempel på hållbar 
demokrati.

– Men nu har vi en akut situa-
tion i landet och måste fokusera 
på livsuppehållande åtgärder, 
främst hälsovård, rent vatten och 
näringstillskott till undernärda 
barn. Det här har flera olika or-
saker. I början av året tog tuareg-
rebeller över de norra delarna av 
landet som utgör två tredjedelar 
av Malis yta. Militären gjorde en 
statskupp och störtade den demo-
kratiskt valde presidenten Ama-
dou Toumani Toure i mars, vilket 
gjorde att det blev ett politiskt va-
kuum särskilt i norr där dessutom 
al-Qaidagrupperingar opererar. 

– Över 300 000 människor, 
varav hälften barn, har flytt 
sina hem, lite mer än hälften till 
kringliggande länder: Maureta-
nien, Algeriet, Burkina Faso och 

Niger. Resten är internflyktingar 
och har framför allt begett sig till 
släktingar i söder. Många av mina 
maliska kolleger försörjer två-tre 
hushåll.

– Det har också varit dåligt 
med regn, vilket lett till dåliga 
skördar. Matpriserna har stigit 
på världsmarknaden på grund av 
spekulation. Den finansiella kri-
sen förvärrar ytterligare. Kriget i 
Libyen och Gaddafiregimens fall 
har lett till att stödet därifrån har 
försvunnit. Ovanpå det den väp-
nade konflikten. 

– Allt detta har lett till matbrist 
och undernäring. Över en miljon 
barn i Sahelområdet  är drabbade 
av akut undernäring och enbart i 
Mali handlar det om mellan  
175 000 till 220 000 barn.

– Dessutom befarar vi en kole-
raepidemi till hösten. Regnperio-
den har börjat och bristen på rent 
vatten ökar sjukdomsspridning-
en. Över hälften av alla vårdcen-
traler i de norra delarna har blivit 
vandaliserade, vilket bland annat 
betyder att vaccinationsprogram-
met för barn inte kan fullföljas.
Hur jobbar ni?

– Vi fokuserar på att ge under-

närda barn medicinsk vård och 
näringstillskott för att överleva. 
Det handlar också mycket om 
information och utbildning. Bara 
20 procent av mammorna ammar 
barnen på heltid. De andra ger 
barnen traditionella teer, men 
eftersom vattnet inte är rent leder 
det till diarréer och andra sjuk-
domar. 

– Dessutom ser vi till att barnen 
och deras familjer har tillgång till 
rent vatten, hygienartiklar och 
toaletter.  Det är också viktigt att 
se till att barnen skyddas mot våld 
och övergrepp och att de trots det 
kaos som råder får möjlighet att 
gå i skolan. 
Vad har du för bakgrund?

– Jag är statsvetare med inrikt-
ning mot internationella rela-
tioner och socialt arbete och har 
arbetat mycket med mäns våld 
mot kvinnor. Jag fick chansen att 
jobba för Unicef redan 2005 inom 
området Child Protection. Sedan 
fick jag den tjänst jag har i dag, så 
sammanlagt har det blivit sju år.
Varför blev du intresserad av detta?

– Det har jag alltid varit. Jag har 
alltid velat arbeta för att förbättra 
människors liv. Jag fick mycket 

inspiration av min mormors so-
lidariska tänkande. Det finns ju 
barnfattigdom i Sverige också, 
så kanske kommer jag hem och 
arbetar med barnrättsfrågor på 
hemmaplan.
Hur är säkerhetsläget där du är?

– Jag arbetar i huvudstaden 
Bamako och efter statskuppen 
har det varit mycket oroligt. FN 
rekommenderade att alla fa-
miljemedlemmar skulle lämna 
landet, så jag åkte hem till Sverige 
med mina barn, Tristan, 8 år, och 
Henri, 5 år. De får bo hemma hos 
mormor och morfar nu och går 
i franska skolan eftersom de har 
franska som förstaspråk. Men 
svenskan är redan bättre än fran-
skan, de lär sig fantastiskt fort. 

– Tristan tyckte det var väldigt 
skönt när vi kom till Sverige. Här 
kan han cykla och leka fritt. Min 
man arbetar för närvarande i Ka-
merun. Jag har varit hemma till-
fälligt i Sverige och återkommer i 
augusti för semester. Det är tufft 
att inte få vara med familjen, men 
vi hoppas att det inte kommer att 
vara så över en längre period.

– I Bamako åker jag i princip 
bara mellan hemmet och arbetet 
eftersom det råder ganska stor 
osäkerhet. För någon månad se-
dan var det demonstrationer och 
interimspresidenten blev skadad 
och vistas i Frankrike.

– Förhoppningsvis blir det mer 
uppmärksamhet på den katastro-
fala situation som råder i Sahel-
området. Det är så tyst i medierna 
om den komplexa krisen. Det är 
ett stort glapp mellan hjälpbeho-
vet och våra resurser.

Sanna Kilner
031-62 46 89 sanna.kilner@gp.se

Läs mer: www.unicef.se

namn: Katarina Johansson mekoulou gÖR: Koordinator för Unicef aKTUeLL: 
Koordinerar Unicefs hjälpinsatser i mali

”Mer än 300 000  
människor, hälften barn, 
har flytt sina hem” 

Kordinerar hjälp-
inSatSer. Katarina 
Johansson Mekoulou, 
här utanfor UNICEFs 
kontor i Bamako, har 
ända sedan hon var 
barn velat arbeta för 
att förbättra männis-
kors liv. Inspirationen 
fick hon från mormor.
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