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Seminariet "Häxor, kärlek och kvinnomakt" med författaren och filmaren Yaba Badoe genom-
fördes i samarbete mellan Föreningen Afrikansk Litteratur och ABF Stockholm, Bokförlaget 
Tranan, Cinemafrica, Kulturhuset Tensta Träff, Nordiska Afrikainstitutet och Världsbiblioteket. 
Vi inledde med ett "after work" på Världsbiblioteket.på fredagkvällen medan själva seminariet 
ägde rum i Kulturhuset Tensta Träff. 
Vi  presenterade föreningens – uppdaterade - webbsida med inspirationsmaterialet till novell-
samlingen ”Kärlek x 21” och filmade intervjuer med Yaba Badoe, inspirationsmaterial och länk 
till ”Kinna Reads” mm. 
Astrid Assefa läste novellen ”Rivalen” av Yaba Badoe med stor inlevelse och dramatik. Att höra 
berättelsen uppläst på detta sätt gav verkligen mervärde och öppnade för en livlig diskussion..
Yaba Badoe berättade att novellen bygger på hennes mors erfarenhet, som hon fått tillstånd att 
använda. Hennes mor läste novellen utan att kommentera. Detta är frågor som sällan diskuteras 
öppet men som berör många kvinnor.
Yaba´s  bakgrund som uppvuxen i England med rötter i och starka band till Ghana har gett 
henne dubbla perspektiv. . 

Hon  berättade om romanen ”True Murder” en mycket spännande, dubbelbottnad och välskriv-
en bok, som bygger på egna minnen utan att vara självbiografisk. Boken ges ut av Bokförlaget 
Tranan på svenska i höst,
Yaba´s nya projekt är en dokumentärfilm om kvinnliga afrikanska författare.  Hon samarbetar 
med författaren Ama Ata Aidoo och Amina Mama båda kända afrikanska feminister. Projektet 
är kostsamt och måste finansieras bit för bit. FAL hoppas kunna stödja projektet och fortsätta 
samarbetet. 
Författaren Brigitte Gacha, som är bosatt i Sverige, berättade också om bakgrunden till sin debut-
bok ”Ugglemasken”, utgiven av Leopards förlag, som utspelar sig mellan Kamerun och Nobelpris-
utdelningen i Stockholm, 
Filmvisningen av ” The Witches of Gambaga” (Häxorna från Gambaga) blev en höjdpunkt. Äm-
net är upprörande och resultatet av fjorton års dokumentation av hur kvinnor brännmärks som 
häxor och stöts ut ur samhället. Förtrycket drabbar äldre, obekväma kvinnor som görs till synd-
abockar för samhällsproblem. Filmen är samtidigt poetisk och vacker. Kvinnorna skildras med en 
värdighet och värme, de görs aldrig till offer. Filmen sprids nu både internationellt via festivaler 
och i Ghana där den diskuteras livligt.
Seminariet blev en mycket aktiv mötesplats för författare och deltagare, där maten, utställnin-
gen och bokborden från FAL, NDIO, Tranan och afrikanskt hantverk från Just Africa bidrog till 
samtal och idéutbyte..  
Nordiska Afrikainstitutets tog fram en utställning till bokmässan 2010. Vi valde att visa tretton 
kvinnliga författare, varav några medverkar i ”Kärlek x 21”. Utställningen tillhör nu föreningen 
och vi planerar att arbeta vidare med den.
FAL-medlemmar från hela landet deltog tillsammans med stockholmare och det mångkulturella 
Järvafältet – bl a  medlemmar i Afrosvenskarnas Riksförbund, Ghana Union. Joe Frans och 
Fransesca Quartey är kända profiler med ursprung i Ghana som är engagerade i olika projekt. De 
deltog i ett möte med Yaba Badoe hemma hos Karin Sohlgren.   
I föreningen hoppas vi kunna förnya och bredda vår verksamhet genom att nå fler intresserade 
och utveckla vårt samarbete med andra organisationer med liknande fokus. Vi vill fortsätta 
utveckla och sprida vårt inspirationsmaterial och satsa på vår webbsida. www.foreningenafrikan-
sklitteratur.se
 Föreningen Afrikansk Litteratur tackar alla som deltog och engagerade sig i arbetet med ”Kärlek 
x 21” och under seminariet.
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