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Der var nogle år i 28-årige Vir-
ginia Wambui Dajas liv, hvor 
hun vandrede hjemløs rundt 
på de stærkt trafikerede veje i 
Kenyas hovedstad, Nairobi. 
Hun var konstant på udkig 
efter de spøgelser, der befol-
kede hendes verden, og som 
hun var rædselsslagen for. 
Spøgelserne holdt specielt til 
i ”matatuerne”, de små over-
fyldte minibusser, der bliver 
brugt som offentlige trans-
portmidler i Kenya.

”Når jeg så et spøgelse sid-
de blandt passagererne i en 
af matatuerne, kastede jeg 
med sten efter matatuen og 
råbte og skreg ad spøgelset 
for at jage det væk,” fortæller 
hun.

Virginia Wambui Daja spi-
ste kun lidt, sov sjældent me-
re end et par timer om natten 
og gik ikke i bad. Hun var af-
magret og beskidt og så om-
trent lige så ”skør” eller 
”sindssyg” ud, som hendes 
forbipasserende landsmænd 
kaldte hende.

den unge velplejede kvinde 
ligner ikke en, der har været 
talt blandt Kenyas ”kichaa”, 
der på swahili betyder van-
vittig eller skør. På linje med 
de fleste andre lokale sprog i 
Afrika eksisterer der ikke no-
get ord på swahili for det at 
være psykisk syg eller sinds-
lidende.

Det fortæller Joyce Nyan-
chama Arita, koordinator i 
organisationen Basic Needs. 
Organisationen er en af de få 
i landet, der arbejder med 
psykisk syge. Der er udfor-
dringer nok at tage fat på i et 
land, hvor den seneste lov-
givning på området er fra 
1994 og konsekvent henviser 
til de psykisk syge som ”van-
vittige”, påpeger Joyce Nyan-
chama Arita.

”Området for psykisk syg-
dom er meget underpriorite-
ret. Der er ingen prestige for-
bundet med at specialisere 
sig inden for psykiatri blandt 
læger og sygeplejersker, og 
de få, der gør, bliver hånet af 
kollegerne og kaldt for ’den 
skøre sygeplejerske’ eller 
’den vanvittige læge’,” siger 
hun.

Flere ngo’er og FN anslår, 
at omkring tre millioner ud af 
Kenyas 40 millioner indbyg-
gere lever med et såkaldt 
mentalt eller intellektuelt 
handicap, og Verdenssund-
hedsorganisationen, WHO, 
vurderer tallet til at være sti-
gende. Men som det ofte er 
tilfældet med statistik i Afri-
ka, er tallene behæftet med 
usikkerhed. Hvad man med 
stor sikkerhed ved, er, at 
hvert fjerde besøg på Kenyas 
sundhedsklinikker direkte el-
ler indirekte har årsag i psy-
kisk sygdom, siger Joyce Ny-
anchama Arita.

det er mange i et land med 
en psykiater pr. 500.000 ind-
byggere og et offentligt psyki-
atrisk hospital med 675 sen-
gepladser, Mathare Hospital, 
der ligger i Nairobi. Hospita-
let har ry for at være under-
bemandet, beskidt, overfyldt 
og, som erstatning for mang-
lende behandlingsmulighe-
der og ressourcer, medicine-
rer patienterne så kraftigt, at 
en del befinder sig i en koma-
lignende tilstand. 

Rygterne er svære at efter-

prøve, for det er stort set 
umuligt for journalister at få 
adgang til hospitalet, der se-
nest blev omtalt i de østafri-
kanske medier i maj, efter at 
40 patienter overmandede 
vagterne og stak af. I 2011 lyk-
kedes det et amerikansk tv-
hold fra CNN at få adgang til 
hospitalet, og blandt andet 
kunne reporterne efterfølgen-
de berette om synet af en pa-
tient, der var spærret inde i 
en celle sammen med liget af 
en anden patient. 

Ved den lejlighed udtalte 
formanden for den afrikan-
ske sammenslutning af psy-
kiatere, Frank Njenga, at pro-
blemet med regeringens og 
befolkningens tilgang til psy-
kisk sygdom var ”katastro-
falt”.

”Som folk har vi perfektio-
neret et system, hvor vi gem-
mer venner, familie og andre 
kære, der lider af et intellek-
tuelt handicap af vejen. Ude 
af syne, ude af sind, ingen  
finansiering, fuldstændig 
oversete,” sagde han med 
henvisning til, at mange psy-
kisk syge kenyanere bliver 
holdt skjult eller sågar inde-

spærret af familien derhjem-
me. Enten af frygt for, at den 
syge vil skade sig selv eller 
andre, af frygt for at hele fa-
milien vil blive stigmatiseret, 
hvis naboerne opdager den 
syge, eller en kombination af 
begge dele. 

To gange har Virginia 
Wambui Daja været indlagt 
på Mathare Hospital, og kun 

når familie eller venner har 
tvunget hende i behandling. 

”Jeg kan ikke huske så me-
get fra opholdene. Jeg kan 
huske, at jeg fik meget medi-
cin, og at jeg var meget træt 
og bare ville sove hele tiden,” 
siger hun. 

før hun blev syg for første 
gang som 18-årig, havde Vir-

ginia Wambui Daja aldrig 
hørt om begrebet ”psykisk 
sygdom”. Så da spøgelserne 
begyndte at dukke op, skød 
hun skylden på sig selv.

”Jeg troede, at jeg havde 
gjort noget, der havde ned-
kaldt en forbandelse over 
mig,” siger hun.

I dag har hun været symp-
tomfri i årevis. Lige siden en 
sygeplejerske i familiens na-
bolag fortalte hende om 
Basic Needs-klinikken i Lo-
wer Kabete i udkanten af 
Nairobi, hvor hun fortsat er i 
gratis medicinsk behandling. 
Alligevel kan hun ikke kom-
me i tanke om navnet på sin 
diagnose og skelner selv blot 
mellem at være syg og rask. 
Men en bror, en søster og Vir-
ginia Wambui Dajas mor li-
der af den samme sygdom 
som hun selv, fortæller hun, 
og i dag får de også gratis me-
dicin via Basic Needs. 

Joyce Nyanchama Arita 
vurderer, at Virginia Wambui 
Dajas og familiens diagnose 
er skizofreni. Det er der me-
get af i Kenya, påpeger hun. 

”Vi møder flest, der lider  
af skizofreni, maniodepres-

sivitet eller af en psykose.” 
Kenya er ikke i nærheden 

af at få opbygget et velfunge-
rende sundhedssystem med 
faciliteter og økonomi til at 
håndtere det stigende antal 
psykisk syge, der udgør et 
kæmpe overset problem iføl-
ge Frederick Owiti, der er 
psykiater og underviser på 
Nairobi Universitet.

”For hver 100 personer, du 
møder, lider en af skizofreni, 
10 er bærere af gener, der dis-
ponerer dem for alkoholisme 
eller stofmisbrug, og hver 
femte hjemløse, du ser, er 
sandsynligvis sindslidende,” 
vurderer han til den kenyan-
ske lokalavis UpNairobi.

Virginia Wambui Daja ople-
ver ikke længere sig selv som 
sindslidende. Hun bor i sin 
egen lejlighed og har de sene-
ste tre år været sammen med 
sin nuværende kæreste. De to 
planlægger at starte deres 
egen familie.

”Jeg fortalte ham hurtigt, at 
jeg har været syg, og han tog 
det pænt. Han har brug for at 
vide det, hvis han skal leve et 
liv sammen med mig,” siger 
hun. 

Kenyas glemte syge
Et stigende antal kenyanere udvikler en sindslidelse i et land, der har en 
psykiater pr. 500.000 indbyggere, og hvor fordommene om ”de skøre” florerer

2 Virginia Wambui Daja blev første gang syg som 
18-årig. I dag betragter den 28-årige kvinde ikke 
længere sig selv som sindslidende.  
– Foto: Karitte Lind Bejer.
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Det blev historiens længste 
efterår i den tyske rigsdag. 
Det tog flere måneder for et 
væld af arbejdsgrupper i det 
tyske parlament at blive eni-
ge om hovedlinjerne i alt fra 
energiforsyning over sygefor-
sikring til mindsteløn, før re-
geringsgrundlaget for de næ-
ste fire års tysk samarbejde 
mellem kristendemokratiske 
CDU/CSU og socialdemokra-
tiske SPD lå klart.

Politikere og embedsmænd 
er imidlertid ikke de eneste, 
der har haft travlt i det tyske 
regeringskvarter. Strategisk 
placeret rundt om rigsdags-
bygningen ligger nemlig et 
hav af organisationer, der har 
som opgave at få en finger 
med i spillet om både politi-
ske retninger og konkrete pa-
ragraffers ordlyd.

”For hvert medlem af For-
bundsdagen står der næsten 
10 lobbyister klar til at få ind-
flydelse på beslutningerne 
her i Berlin. I koalitionsfor-
handlingerne er alle papirer 
fortrolige, men det er en of-
fentlig hemmelighed, at disse 
’ikke-papirer’ har cirkuleret i 
lobbykredse, som omvendt 
har gjort deres til at påvirke 
processen. Det er et farligt 
skråplan for demokratiet,” 
siger Timo Lange, politolog 
og repræsentant for organi-
sationen Lobby Kontrol, der 
kæmper mod lobbyisme i 
tysk politik. 

Han peger på, at der er to 
måder, som lobbyisterne for-
søger at påvirke politikerne 
på. På den ene side handler 
det om den direkte indflydel-
se på lovforslag – for eksem-
pel ved at plante strategiske 
informationer hos de rigtige 
politikere. På den anden side 
handler det om at styre den 
offentlige holdning – for ek-
sempel med begivenheder, 
slagkraftige historier i medi-
erne, påvirkning af sprog-
brug eller diskreditering af 
videnskabelige resultater.

de fleste tyskere har hidtil 
ment, at lobbyisme og nepo-
tisme var et problem i Bru-
xelles, men ikke i Berlin. Det 
har ændret sig markant de 
seneste måneder, hvor det 
med den tyske forbundsdags-
præsident, Norbert Lam-
merts, ord er blevet åbenlyst, 
at lobbyisterne er ”fremra-
gende organiseret i Berlin”.

Den aktuelle bølge af lob-
bykritik blev udløst af den ty-
ske bilindustri, af en korrup-
tionsanklage og af et kompli-
ceret spil om de tilladte EU-

grænseværdier for bilers 
CO2-udslip. 

Den maksimale udledning 
på 135 gram CO2 pr. kørt kilo-
meter skulle frem til 2020 
sænkes til 95 gram pr. kilo-
meter set i forhold til gen-
nemsnittet af udledningen i 
den bilpark, en producent 
sender på markedet. I som-
mer så det ud til at være en 
formel sag at få det forhand-
lede kompromis igennem i 
EU’s ministerråd, hvor selv 
bilproducerende lande som 
Frankrig og Italien bakkede 
op om de strammere grænse-
værdier. Men i Tyskland har 
producenter som BMW og 
Daimler mange store biler i 
sortimentet, og de udleder 
tilsvarende meget CO2. I en 
spektakulær kovending ned-
lagde forbundskansler Ange-
la Merkel derfor veto mod det 
forhandlede kompromis.

Der opstod umiddelbart en 
debat om, hvorvidt Merkel 
var i lommen på bilindustri-
en, eller om hun blot repræ-
senterede legitime tyske in-
teresser i en industri med tu-
sindvis af arbejdspladser.  
Debatten tog dog først for al-
vor fart, da det kom frem, at 
Quandt-familien bag BMW 

havde doneret over fem milli-
oner kroner til Merkels parti, 
CDU. Selvom disse donatio-
ner er regelmæssige og i det 
store og hele er beskedne 
summer for både BMW og 
CDU, haglede det i både op-
positionen og pressen med 
beskyldninger om, at ”bil-
kansleren Merkel” er til fals 
for højestbydende.

Det var derfor benzin på 
bålet, da det i oktober kom 
frem, at Eckart von Klaeden, 
tidligere øverste embeds-
mand i Merkels kansleramt, 
op til sit direkte skifte til job-
bet som cheflobbyist for bil-
koncernen Daimler forment-
lig havde haft en finger med i 
spillet om regeringsstrategi 
for bilindustrien og en milli-
onaftale mellem forbundsre-
geringen og Daimler. Affæren 
er indtil videre mundet ud i 
en retslig undersøgelse af bå-
de von Klaeden og Daimlers 
ledelse. Begge parter afviser 
blankt enhver form for urent 
trav, men det har alligevel 
skabt den nuværende – og 
ifølge Timo Lange fra Lobby 
Kontrol nødvendige – debat 
om lobbyisme og magtmis-
brug i den politiske verden.

”Eckart von Klaedens til-

fælde demonstrerer nødven-
digheden af vores grundlæg-
gende krav: at politikere for 
at undgå interessesammen-
blanding bør have tre års ka-
renstid, før de kan indgå i er-
hvervslivet inden for samme 
branche. Desuden bør vi ha-
ve et forpligtende register 
over al lobbyvirksomhed i 
Forbundsdagen, og alle par-
lamentarikeres sideindtægter 
bør lægges åbent frem euro 
for euro,” siger han.

Kravene er ikke helt urime-
lige, mener Andreas Geiger 
fra firmaet Alber & Geiger, 
der er specialiseret i politisk 
lobbyarbejde.

”Man skal selvsagt holde 
offentlige embeder som poli-
tiker og private opgaver som 
lobbyist adskilt. Men udveks-
ling og skift mellem erhvervs-
liv og politik kan også være 
yderst berigende,” siger han 
og nævner et halvt år som en 
rimelig karensperiode ”for ik-
ke at slå politikerfaget ihjel”.

Den generelle tyske debat 
om lobbyismens farer ser han 
derimod som naiv:

”Mange tyskere har den  
noget naive forestilling om 
lobbyisme, at den ene giver 
penge, og den anden gen-

nemfører hans interesser. Der 
findes sådanne tilfælde af be-
stikkelse, men det er en abso-
lut undtagelse. Politiske lob-
byisme handler nærmere om 
at formidle fakta og analyser. 
Disse oplysninger bliver jo ik-
ke bare overtaget ukritisk,” 
siger Andreas Geiger.

”Andre – også eventuelle 
modspillere – spørges til 
råds, og herefter overvejes og 
afvejes mulighederne. I sid-
ste ende har politikerne brug 
for disse informationer som 
beslutningsgrundlag i en me-
re og mere kompleks politisk 
hverdag. Uden interesseorga-
nisationer og lobbyister 
mangler de kort og godt fag-
lig viden,” siger han og tilfø-
jer, at beslutninger ikke tages 
af enkeltpersoner, men af et 
parlamentarisk flertal.

set fra kritikernes side gør 
netop tempoet, kompleksite-
ten og afhængigheden af in-
teresseorganisationer, at  
politikere hurtigt ender som 
de pengestærke industrisek-
torers nikkedukker. Politiker-
ne mister kort og godt over-
blikket og får med Timo Lan-
ges ord en ”usund afhængig-
hed af lobby-oplysninger”.

I den kommende regerings-
periode vil den store, men 
skrantende tyske omstilling 
til grøn energi blive en af de 
slagmarker, hvor der vil blive 
brugt enorme ressourcer på 
at få politikerne til at træffe 
de beslutninger, der gavner 
de pågældende energisekto-
rer mest. 

Det er allerede sket under 
koalitionsforhandlingerne, 
hvor magasinet Spiegel har 
afsløret, at de største energi-
leverandører i Tyskland mere 
eller mindre ordret har fået 
indført en formulering om, at 
brunkul og stenkul er uund-
værlige i landets energiforsy-
ning, samt at der ikke bør 
indføres højere afgifter på 
brændselselementer i atom-
kraftværker.

Denne indflydelse bliver 
dog ikke mindre kompliceret 
af, at den udskældte ”atom-
lobby” får følge af penge-
stærke lobbyorganisationer 
fra sol- og vindenergi, der li-
geledes sætter alle sejl til for 
at få politisk medvind. Deres 
ærinde er også et forsøg på 
politisk indflydelse, siger Ti-
mo Lange.

”Vi vil ikke pege fingre og 
sortere lobbyorganisationer i 

gode og onde interesser. Poli-
tik er en evig afvejning af in-
teresser, og der er ikke noget 
forkasteligt i at fremme egne 
mål. Problemet er den store 
uigennemsigtighed og ulige-
vægten i, hvem der kan få si-
ne interesser igennem. Hvis 
ikke der er gennemsigtighed i 
vores vigtigste beslutnings-
processer, er det begyndelsen 
på enden for demokratiet,” 
mener han.

Marco Bülow, socialdemo-
kratisk medlem af den tyske 
Forbundsdag og forfatter til 
en bog om lobbyisternes sti-
gende indflydelse, vurderer, 
at lobbyismen er taget til i 
Forbundsdagen. Da Tyskland 
ikke har et forpligtende lob-
byregister, kan man kun gis-
ne om antallet, men i øjeblik-
ket går man ud fra, at 5000-
6000 lobbyister forsøger at få 
indflydelse på de politiske 
processer.

”Strømmen af forespørgsler 
fra lobbyister stiger støt. Især 
for de nye parlamentsmed-
lemmer er det svært at navi-
gere rundt i og filtrere de 
mange informationer me-
ningsfuldt. Vi er afhængige 
af viden og ekspertise udefra. 
Parlamentsmedlemmerne 
har kun få medarbejdere, der 
umuligt kan være eksperter 
på alle områder. Derfor er det 
ønskeligt med informationer 
fra forbund og interessegrup-
per. Men det kan ikke passe, 
at det i sidste ende er de ar-
gumenter med flest penge 
bag, der sætter sig igennem. 
Det sker desværre meget of-
te,” siger Marco Bülow. 

Han er bekymret for lobby-
ismens indflydelse på demo-
kratiet. 

”De folkevalgtes magt svin-
der mere og mere, mens de 
politiske beslutninger i sta-
dig højere grad bliver truffet 
af en lille elite. Den udvikling 
skal stoppes hurtigst mu-
ligt,” mener Marco Bülow, 
der ønsker mere kontrol med 
lobbyisterne.

Lobbyisterne skriver med på lovene
Med bilindustrien som den synligste aktør kritiseres lobbyismen i tysk politik for at undergrave det parlamentariske demokrati

0 Kort efter at den tyske forbundskansler, Angela Merkel, nedlagde veto mod nye grænseværdier for bilers CO2-udslip, kom det frem, at familien bag det tyske bilmærke 
BMW havde doneret over fem millioner kroner til Merkels CDU-parti. Det fik pressen – og som her aktivister – til at beskylde ”bilkansleren Merkel” for at være til fals for 
højestbydende. – Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Scanpix.

WWFor hvert 
medlem af Forbunds-
dagen står der næ-
sten 10 lobbyister klar 
til at få indflydelse på 
beslutningerne.
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Sydsudans parter er 
klar til forhandling
addis aBaBa  De krigende 
parter i Sydsudan indledte  
i går fredsforhandlinger i 
Etiopien i et forsøg på at få 
standset en næsten tre uger 
lang borgerkrig, som har 
kostet tusindvis af menne-
skeliv. FN melder om grove 
overgreb med drab på civile 
og tilfangetagne soldater. 
Den Afrikanske Union har 
truet med sanktioner mod 
dem, der opmuntrer til vold 
i Sydsudan, der er verdens 
yngste land. Der bor om-
trent otte millioner indbyg-
gere i det overvejende krist-
ne land. /ritzau/Reuters

to millioner er klar  
til obama-care
Washington  Den ameri-
kanske præsident, Barack 
Obamas, prestigeprojekt om 
en ny sundhedsreform tråd-
te i kraft går. To millioner 
amerikanere har foreløbig 
meldt sig ind i Obamacare, 
som ordningen kaldes i fol-
kemunde. I USA har det hid-
til været normalt, at man 
sundhedsforsikrer sig pri-
vat. USA har godt 310 millio-
ner indbyggere, og af dem 
har anslået 47 millioner in-
gen sundhedsforsikring. De 
fleste amerikanere, der har 
et job, har en sundhedsfor-
sikringen via deres arbejds-
giver. /ritzau/dpa

krigerisk nytårstale  
i nordkorea
seuL  Nordkoreas leder, Kim 
Jong-un, advarede i sin nyt-
årstale til nationen om, at en 
krig på den koreanske halvø 
kan resultere i en “kæmpe 
atomkatastrofe”. I talen 
sendte han samtidig en be-
sked til USA om, at landet ik-
ke vil være i sikkerhed i til-
fælde af en konflikt. ”Hvis 
krig bryder ud igen i dette 
land, vil det medføre en 
massiv atomkatastrofe, og 
USA vil aldrig være sikkert,” 
sagde Kim Jong-un på stats-
tv. /ritzau/AFP

Letland er nu  
med i eurozonen
riga  Letland blev ved års-
skiftet medlem af eurozo-
nen. Ifølge Letlands premi-
erminister, Valdis Dom-
brovskis, afhænger den bal-
tiske stats fremtidige udvik-
ling af, at der fastholdes en 
“ansvarlig” politik med ba-
lance i økonomien. I befolk-
ningen er der dog dyb skep-
sis over for den fælles euro-
pæiske valuta, som mange 
frygter vil medføre prisstig-
ninger. Ifølge en ny Gallup-
undersøgelse er næsten 60 
procent af letterne imod 
euroen. 

/ritzau/ AFP


