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La blogosfera africana
Els blogs han estat una de les revolucions a nivell d’usuari que ha viscut internet a principis
dels segle XXI, popularitzant-se especialment a partir del 2004 per tot el món. Aquests
diaris personals només requereixen uns mínims coneixements informàtics previs per a
crear-los. Els seus continguts defugen de la infrastructura que acostuma a haver-hi darrera
d’una pàgina web, i un dels seus èxits és la distensió formal i els continguts breus. Des
d’adolescents a periodistes, els blogs són tan variats com les persones que hi ha al darrera
de cada història, que normalment s’arxiven cronològicament com els diaris personals. Per
Sokari Ekine, creador del blog Black Looks l'any 2004, durant el 2006 s'han doblat el
nombre de blogs d'africans fets des del continent o des de la diàspora: «Tanmateix, de totes
les tecnologies emergents (e-mail, listserves, fòrums i IM) són encara les que s'apliquen
menys, en gran part pel cost, les velocitats lentes d'internet i un desconeixement general del
medi. Malgrat això, els blogs africans han pogut desafiar governs en temes de corrupció,
drets humans, política econòmica i justícia social als seus països respectius (sovint
anònimament) i d'una manera que en el passat era impossible de fer sense ser detingut.
Llocs com ‘Kenyan Mzalendo’ que segueix les activitats del parlament de Kenya;
‘Kenyan Unlimited’, una comunitat de blogs de Kenya; i l'African Women’s Blogs són
exemples d'aquest ús innovador dels blogs. Molts dels blogs personals han esdevingut
espais per a experts sobre tecnologia a l'Àfrica (White African, Timbuktu Chronicles),
drets humans i justícia social (Black Looks, This is Zimbabwe), literatura (Wordsbody,
Ballades et escales en afrique littéraire), o cròniques diàries sobre problemes quotidians.»
Les mateixes característiques dels blogs fan que siguin molt difícils de documentar
exhaustivament, o que les dades canviïn o desapareixien ràpidament. Voler parlar sobre
blogs a l'Àfrica és, des d'aquest punt de vista, impossible. Però si s'assumeix aquesta
idiosincràsia del medi, un dossier sobre blogs a l'Àfrica pot permetre de dibuixar una
panoràmica de què està succeint en el continent africà en aquests primers temps de la
blogosfera.
A més dels centenars de blogs personals o comunitaris, trobem també llocs webs
on es dediquen a recopilar aquests tipus de diaris, com BlogAfrica (bàsicament en anglès) i
Afriblog (en francès). Les diferències entre els dos són evidents en els seus objectius. Per
BlogAfrica, que ha passat d'oferir-se des del portal de notícies AllAfrica.com a formar part
de Global Voices, compila blogs anglòfons de tot tipus, amb una vessant més implicada:
«BlogAfrica està pensat com a compilador de weblogs fets per africans, tant del continent
com de la diàspora, o de qualsevol persona que escrigui sobre l'Àfrica». Això els situa com
un referent imprescindible per endinsar-se en els blogs africans, especialment dels països
anglòfons o de la diàspora dels Estats Units. Aquest èxit els ha obligat a canviar el seu
funcionament: «En el passat permetíem a la gent afegir automàticament els seus blogs a
BlogAfrica. Malauradament, els spammers ho aprofitaven i acabàvem amb un gran nombre
de llocs inadequats. Ara estem revisant cada blog manualment.» Un plantejament diferent el
trobem a Afriblog, creat per la revista Africultures, una de les més importants i veteranes
sobre la cultura africana. A diferència de BlogAfrica, Afriblog no recopila blogs, sinó que

facilita l'espai i les eines per a crear-los i allotjar-los a la seva pròpia web. El servei és recent,
però des de la seva posada en marxa cada vegada són més les persones que hi participen.
No obstant molts dels blogs no acostumen a tenir continuïtat, tot i les advertències: «un
blog demana un control: si es vol fer una contribució aïllada, utilitza els fòrums
d'Africultures o els espais de reaccions després de cada article de la web d'Africultures.»
Una de les causes és que han orientat la creació de blogs d'una manera massa evident: «Un
afriblog s'escriu en primera persona. Crea el teu propi lloc web amb textos i imatges per
compartir amb tots les teves reflexions, el teu diari íntim, el relats de viatges, contribucions
a un debat... Explica'ns la teva ciutat, el teu país, la teva cultura, la teva vida! Afriblog és un
servei gratuït ofert per Africultures on cadascú es pot expressar-se sobre les Àfriques i de
les seves cultures. Africultures proposa també Afriplanet, que permet a cada creador,
associació, grup, festival etc de tenir el seu propi lloc web. Aquí, el blog és més per a
l'expressió personal. Als teclats!». D'aquesta manera, moltes persones han començat blogs
que després s'han quedat en no res, mentre que «professionals» dels blogs prefereixen
allotjar-se en altres tipus de serveis. Tot i això, un recorregut per Afriblog és una caixa de
sorpreses, des de espais per a la creació literària, les devocions a líders espirituals o les
propostes de negocis...
La blogosfera africana s'expressa majoritàriament en anglès i francès. Tot i això, la
presència d'altres idiomes cada vegada és més normal. Ndesanjo Macha, creador del blog
Digital Africa és un dels promotors de l'ús del suahili a internet. És el creador de Mwongozo,
a Kiswahili blogging guide i contribueix activament a la secció en suahili de l'enciclopèdia en
xarxa Wikipedia. D'altra banda Bisharat proposa un sistema de traducció que permeti l’accés
de tot el coneixement que no pot expressar-se mitjançant els idiomes imperants a nivell
tecnològic, especialment en el camp de l’agricultura, l’espiritualitat o altres tipus de
coneixement tradicional. A http://www.bisharat.net llegim: «Bisharat! és una idea en procés
basada en la importància de les llengües maternes en el desenvolupament sostenible i per a
beneficiar els esforços en les àrees de idioma i desenvolupament al gran potencial de les
noves tecnologies d’informació i comunicació Anticipant-nos en la introducció gradual dels
ordinadors i Internet a les comunitats rurals de l’Àfrica, el propòsit de Bisharat està en
investigar i treballar en l’ús de llengües africanes tant en els programes informàtics com en
els continguts de pàgines web.»
A més dels idiomes, un altre debat que comença a estar molt present al món dels
blogs és l'anomenat software lliure. El codi obert dels programes informàtics abarateix molt
els costos d’adquisició, que amb els monopolis —per exemple de Microsoft— són una de
les traves a l’Àfrica. A més, el sistema obert permet un accés directe al codi i, per tant,
poder compartir la informació entre tots els usuaris i adaptar-les a les necessitats
específiques de cadascú. Les associacions de promoció d’aquest tipus de codi cada vegada
són més per tot el continent. L’associació dels usuaris de software lliure de Burkina Faso va
començar a mitjans dels anys 90 a organitzar cursos de formació, però no ha estat fins un
temps després que, amb la irrupció dels joves i l’abaratiment dels ordinadors, han pogut
incidir de manera directa a la societat. Per Sylvain Zongo, un dels seus membres, amb la
utilització del software lliure es pot mobilitzar a una gran part dels joves, no només als
programadors, doncs una cosa molt important a treballar són tots els continguts de les
pàgines web. Els grans costos de les llicències d’explotació dels programes fa que a nivell
educatiu, però també de les empreses, l’interès per al codi obert estigui cada vegada més
estès.

Timbuktu Chronicles: un exemple de blog a l'Àfrica
Amb el terme «Timbuktu Chronicles» es coneixen els llibres escrits per africans en àrab o
en caràcters àrabs (aljamiat) caracteritzades per una narració llarga i produïdes des de
centres polítics i religiosos importants com Tombuctú, Gao o Djené, a l’actual Mali. Un
d'aquests llibre és «Tarik al-Fettash» de Mahmud Kati (s. XVI), declarat obra representativa
de la humanitat i reeditat cada any per la Unesco. Kati es considera el primer historiador
africà, i fou fill del toledà Ali Ben Ziyad. Però abans de continuar amb el passat tornem al
present (barreja de temps, impossible no fer-ho).
A principis del segle XXI, Emeka Okafor va titular així al seu blog, recollint aquesta
tradició i disposat a crear un llistat exhaustiu d’anotacions sobre «emprenedors, innovació,
tecnologia, remeis pràctics i altres activitats autosostenibles que succeeixen a l’Àfrica».
Aquest interès no es centra a nivell de les grans empreses o de l’estat, sinó que sempre ve
d’iniciatives privades, moltes vegades d’associacions o individuals, com per exemple
inventors. Timbuktu Chronicles (www.timbuktuchronicles.blogspot.com) està escrit en anglès
i té l’opció de poder debatre cadascuna de les notícies o comentaris que publica
constantment.
El "desenvolupament" s'ha convertit en un sac on qui no li afegeix "sostenible" li
afegeix "nacional": del que es tracta, sembla, és d'avançar, de créixer, d'arribar a més. El
preu, com a qualsevol mercat, es discuteix. Aquests extremistes, ja siguin polítics,
economistes, empresaris o militars, dominen la pantalla, la seva estratègia sembla ser l'única.
Però, n'hi ha d'altres?
Ni èxits macroeconòmics, ni projectes abstractes. Ni miracles tècnics que necessiten
l'explotació salvatge perquè siguin realment "miracles", ni imposicions etnocèntriques del
que ha de ser una empresa, un mercat, una vida. A Emeka Okafor sempre li van atreure els
emprenedors, però també la seva relació amb els altres, els seus petits èxits, les seves idees
brillants. Són els emprenedors que no surten als anuncis, no només per les seves propostes
sinó també per on viuen: Àfrica, un continent al qual hem d'ajudar i que, per a això,
necessitem veure'l sense iniciativa ni individus, una massa uniforme i impotent incapaç de
generar, sobresortir, solucionar. Però més enllà de maniqueismes "humanitaris", hi ha vida:
Emeka Okafor, com tants d'altres, la documenta.
Abans de descobrir els blogs, Okafor acostumava a enviar emails a familiars i amics
amb tot allò que trobava: «A Nigèria sempre havia rebut pinzellades de coses màgiques,
fragments de creativitat, fets que t'inspiraven, pensaments innovadors... Sempre escoltes
històries que t'atreuen i suggestionen, però potser no era el moment. Quan vaig créixer, a
poc a poc vaig començar a valorar l'entorn del que procedia. Per mi no tenia cap sentit que
no existís una activitat interessant provenint de l'Àfrica subsahariana i que estigués al
mateix nivell d'Europa o els Estats Units. Vaig començar a investigar, però el tracte que es
donava als projectes innovadors africans m'incomodava, ja que sempre els classificaven
com "inusuals", coherents en la idea que té la gent sobre l'Àfrica. Jo tan sols volia llegir,
veure i parlar sobre persones que feien coses interessants pels seus propis mèrits.»
Tot el món li ho deia: "Emeka, has d'escriure un llibre". Sense formació periodística
ni comercial («la meva passió em compensa la falta de recursos econòmics perquè funcioni
el projecte»), Okafor entra al món dels blogs i crea, l'any 2003, Timbuktu Chronicles, un
espai ple de notes, entrevistes, enllaços i eines de tot tipus per traçar, dia a dia, un exhaustiu
mapa d'iniciatives.
«Vaig començar Timbuktu Chronicles per poder ressaltar les activitats
tecnològiques, científiques i iniciatives de tot tipus que succeeixen a l'Àfrica.
Desgraciadament moltes de les pàgines d'internet que tracten aquests continguts estan
massa especialitzades, i acostumen a tractar els temes d'una forma paternalista i
condescendent, amb un punt de vista que no pot allunyar-se del tòpic. Va ser una grata

sorpresa trobar tanta activitat al continent, que augmenta i es consolida, així que vaig
intentar crear un nexe comú per a tots aquells que busquen i creen.»
Okafor deixa clar que la seva voluntat és la de documentar, acumular i enllaçar.
Només així es desmunten prejudicis: «Sempre em van interessar els tipus de
desenvolupament, com ho feien les persones que no es consideren importants per a
l'economia global. El meu interès no és altruista, ja que crec que hi ha oportunitats i
iniciatives que tots podem aprofitar. [...] Penso que el canvi vindrà des de baix, existeix un
potencial mercantil molt ric que, si s'allibera, permetrà l'accés d'una manera ràpida i fàcil a
la majoria de la població. Modestament Timbuktu Chronicles vol cridar l'atenció sobre això,
promovent iniciatives de la societat civil basades en les tecnologies sostenibles i
descentralitzades per poder irrompre en la incompetència de les polítiques econòmiques
mundials i dels propis governs. Un dels exemples està en l'ús de la tecnologia sense cables
per tot el continent o l'adopció de l'energia solar a Kenya», per posar dos exemples dels
centenars que recull en el blog. A tall d’exemple, n’hem recollit i resumit algunes més:
— Anywhere Books: (www.anywherebooks.org) (Uganda): Biblioteca mòbil dins
d’una camioneta equipada amb un portàtil, una impressora, guillotina i enquadernadora,
anant pels pobles d’Uganda per a imprimir gratuïtament llibres pels nens. El projecte té el
suport de la biblioteca nacional d’Uganda i funciona des del 2003
— Vukani Bafazi! (Sud-àfrica): «Vukani Bafazi! va ser creada per Nosipho
Mfengwana. Noshipo es va formar a mitjans dels anys 90 en un taller d’estampació de seda
dins del projecte Philani Flagship per a dones sense feina. Noshipo, una emprenedora nata,
va convèncer a tres companyes per a començar Vukani Bafazi! (Dones, desperteu-vos!).
Creant feina per a les comunitats històricament més desfavorides mitjançant les pràctiques
creatives, un dels projectes és el Hip hop / Vukani Bafazi».
— Actualització de la nevera entre pots (Sudan): Mohammed Bah Abba va inventar
un sistema de refrigeració que ara ha estat adaptat i comercialitzat per l’associació de
Darfur Women's Association for Earthenware Manufacturing. L’artefacte és un recipient que en
conté un altre de més petit amb una tapa de fang. L’espai entre els dos recipients s’omple
de sorra, creant una capa aïllant entorn del pot petit. La sorra es manté humida afegint
aigua unes dues vegades al dia. Cada «nevera» pot contenir fins a 12 kg de verdures, i costa
menys d’un euro de produir. Aquest invent permet de conservar els aliments molt més
temps; per exemple els tomàquets es guarden fins a vint dies enlloc dels dos habituals a
l’exterior.
—Tecnologia mòbil (Somàlia): Absent de govern central, Somàlia ha vist
evolucionar la indústria del wireless gràcies a la manca de control de l’estat i dels permisos.
A Mogadishu, els clients dels internet cafès poden gaudir d’una velocitat de connexió molt
alta gràcies a les ethernet, xarxes externes desenvolupades per les companyies amb costos
molt baixos.
—Autotransfusions d’emergència (Nigèria): el doctor Oviemo Ovadje ha inventat
un sistema per a fer transfusions de sang d’un mateix anomenat EatSet. De molt baix cost,
aquest sistema permet als metges intervenir de manera ràpida, per exemple en accidents de
trànsit, recuperant la mateixa sang del ferit».
— KACE: Kenya Agricultural Commodity Exchange. Aquest projecte wireless permet als
agricultors d’accedir diàriament als preus de la fruita i de la verdura d’una dotzena de
mercats, ja sigui mitjançant un missatge de text o un sms. L’objectiu és que els agricultors
puguin estar informats per a negociar els preus de venta decentment. El KACE va
començar a funcionar l’any 2003 i envia més de 2000 sms al mes. «Aquests projectes
d’adaptar mecanismes de wireless per a recursos locals cada vegada està més estès per tot el
continent, on els primers exemples es troben entre els agricultors de Kenya, Senegal,
Uganda, Mali...»

Directori
Tot seguit hem recopilat alguns dels blogs que més estan en actiu. La selecció recull en
primer lloc els dos portals dels que ja hem parlat, BlogAfrica (en anglès) i Afroblog (en
francès). A la secció general fem constar blogs de temàtica variada que tenen com objectiu
el continent africà, però sense limitar-se a una àrea geogràfica. Són blogs de contingut
divers, des de informació sobre tecnologia i desenvolupament, fins a la política, la literatura
o la música. A la secció per països es pot trobar blogs personals o col.lectius que es centren
en els aspectes polítics, socials i culturals de cada regió, tot i que a vegades les temàtiques
són més obertes i plurals, especialment si l'autor escriu des de la diàspora. Cada dada que
s'ha recopilat conté el títol del blog, la seva adreça web i una definició en l'idioma del blog
sobre la línia que segueix.

PORTALS
http://www.blogafrica.com (anglès)
http://www.afriblog.com (francès)

INFORMACIÓ GENERAL
Africa Media
A blog about media in Africa and media coverage of Africa
http://africamedia.typepad.com
Africa Unchained
http://africaunchained.blogspot.com
A platform for analysing and contributing to the issues and solutions raised by George
Ayittey
Africabeat
http://africabeat.blogspot.com
This blog features news clips and commentary on political, social, and cultural happenings
in Sub-Saharan Africa.
AfricaBlog
http://africa.resurrectionsong.com
Exploring the politics that shape a continent
African Refugees
http://africanrefugees.blogspot.com
Reflections on the life and times of African refugees in Australia
Africa Thoughts
http://africathoughts.blogspot.com
Blogging on supervising projects in 10 countries of East and Central Africa
African Women's blog
http://www.africanwomenblogs.com
Artsite Africa
http://artsiteafrica.com
An online guide to the art of Africa
Ballades et escales en afrique littéraire
http://ferrand.h.ultim-blog.com
Blog qui a pour seule ambition de partager notre amour pour les littératures africaines.

Benn loxo du taccu
http://www.mattgy.net/music
African music for the masses.
Black Star Journal
http://blackstarjournal.blogspot.com
Commentary on the news, culture, sports and current events of sub-Saharan Africa from
someone who lived there.
Digital Africa
http://digitalafrica.blogspot.com
Politics, technology, culture, and media by Ndesanjo Macha
HIV News and Research
http://www.livejournal.com/community/hivnews
Blog on HIV News and Research
Human Rights 4 all-Africa
http://humanrights4all-africa.blogspot.com
The African Continent continues to suffer from poverty, war, disease and human rights
abuses. Why is it possible that this continues into the 21st Century?
Jewels in the Jungle
http://jewelsnthejungle.blogspot.com
A blog focusing on viewpoints and knowledge from people around the world as we look
toward Africa today.
Mara
http://mara.motime.com
Africa and African wildlife are in my blood
...My Heart's in Accra
http://www.ethanzuckerman.com/blog
Africa, international development
Mostly Africa
http://mostlyafrica.blogspot.com
Pambazuka News
http://www.pambazuka.org
Weekly forum for social justice in Africa
Timbuktu Chronicles
http://timbuktuchronicles.blogspot.com
An african focus on entrepreneurship, innovation, technology, practical remedies, etc.

PER PAÏSOS
BOTSWANA
Blogswana
http://blogswana.wordpress.com
Blogging project involving 20 students at university in Botswana.
BURKINA FASO
ADAblog
http://adablog.solar-afrika.de
Content by young men serving their civil service abroad in Burkina Faso / West-Afrika
Under the Acacias
http://www.voiceinthedesert.org.uk/keith/
Missionary website from Burkina Faso
Voice in the Desert
http://www.voiceinthedesert.org.uk/weblog/
This weblog has a particular focus on the Fulani people of Burkina Faso, West Africa.
BURUNDI
Agathon Rwasa
http://agathonrwasa.blogspot.com
This blog aims to highlight FNL atrocities
CAMERÚN
Life in Cameroon
http://lifeincameroon.blogspot.com
Diary entries from Yaoundé, Cameroon.
Scribbles from the Den
http://www.dibussi.com
Personal blog from Cameroon
The Post Online
http://www.postnewsline.com
Interactive part of The Post - newspaper from Cameroon
R.D. DEL CONGO
Congolese Women on the web
http://azurweb.blogspot.com

This is AZUR weblog to share ideas, news and stories, experiences about children and
women who benefit from our action in Congo / Ceci est le blog d'AZUR pour partager les
idées, les nouvelles, les expériences et les histoires à succès sur les femmes et les enfants qui
bénéficient de notre action au Congo.
007 In Africa
http://007inafrica.blogspot.com
Diary entries from Kinshasa, DRC
Breaking Hearts in the Heart of Darknes
http://sarahinthejungle.blogspot.com
Diary entries from an American AID worker in the DRC
Congo Watch
http://congowatch.blogspot.com
Democratic Republic of Congo
CongoGirl
http://www.livejournal.com/users/congogirl
Adventures of a Retired Armchair Traveler
ERITREA
Eritrea News
http://www.newsblogz.com/eritrea
The unofficial weblog for Eritrea news.
The Merhawie Experience
http://merhawie.blogspot.com
A trip through life with a laptop, camera and my wits.

ETIÒPIA
Enset
http://enset.blogspot.com
A Southern Perspective on Ethiopian Current Affairs
Ethiopian Politics
http://ethiopianpolitics.blogspot.com
Ethiopia Watch
http://ethiopiawatch.blogspot.com
Ethiopundit
http://ethiopundit.blogspot.com
Friends of Ethiopia
http://friendsofethiopia.blogspot.com

http://oneitiopia.blogspot.com
Log of the lonely thoughts of a man who has grown old in a foreign land
Weichegud! ET Politics
http://weichegud.blogspot.com
GÀMBIA
http://gambian.blogspot.com
GHANA
CUC Student's blog
http://centraluniversity.blogspot.com
Blog for Central Univeristy College Students
Koranteng's Toli
http://koranteng.blogspot.com
1. A juicy piece of news. 2. The latest word or gossip. 3.The talk of the town, typically a
salacious or risque tale of intrigue, corruption or foolishness.
Ramblings of an African Geek
http://ghanageek.blogspot.com
A place for me to talk about anything that comes to mind
Return of the Native
http://gnaddy.typepad.com/return_of_the_native_thou
Thoughts, Sights and Sounds from Accra, Ghana
Under African Skies
http://eric.coomans.name/wordpress
African adventures written by a retired man working with children in Ghana (Dutch).
KENYA
Au lait
http://kohcohshaven.blogspot.com
What An African Woman Thinks
http://wherehermadnessresides.blogspot.com
I like to think of myself as an observer of, and commentator on, life.
African Bullets and Honey
http://bulletsandhoney.blogspot.com
Rabid rants, giggles and the rare thoughtful musing on political and literary happenings in
Africa and its diaspora

Afromusing
http://afromusing.com/blog
Musings on Africa
Badilisha
http://www.badilisha.blogspot.com
Bankelele
http://bankelele.blogspot.com
Burudigz
http://burudigz.blogspot.com
Chanuka
http://pampazuka.blogspot.com
Kenya Democracy Project
http://demokrasia-kenya.blogspot.com
Kenya Democracy Project
Kenyan Pundit
http://www.kenyanpundit.com
By Ory Okolloh
Kikuyumoja's Realm
http://blog.uhuru.de
Mshairi
http://www.mshairi.com/blog/abou
Kenyan woman, blogging from the UK
Steve Ntwiga Mugiri
http://ntwiga.net/blog
Personal blog from Kenya
Thinker's Room
http://www.thinkersroom.com/blog
White African
http://whiteafrican.com
A white African's view of the world
LESOTHO
Idland
http://wakanaka.blogspot.com
Adventures in international development land.
Sotho
http://sotho.blogsome.com

LIBÈRIA
Notes from West Africa
http://www.onamercyship.com/blog.html
Blog from a volunteer photo-journalist onboard the Mercy Ship Anastasis in West Africa.
MALAWI
Dispatches from Malawi
http://www.livejournal.com/users/zikomo
MOÇAMBIC
Crazy Little World of Mine
http://abdul.beigetower.org
Jared's Mozambique Adventure
http://jpmozambique.blogspot.com
NÍGER
katienigerblog
http://katherinehwdick.blogspot.com
Currently, I am serving as a Community and Youth Education Volunteer in the Peace
Corps.
Niger Watch
http://nigerwatch.blogspot.com
NIGÈRIA
Adefunke on ... adefunke!
http://adefunke.blogspot.com
Personal blog from Lagos, Nigeria
Black Looks
http://www.blacklooks.org
Musings and Rants of an African Fem
Chippla's Weblog
Politics
http://chippla.blogspot.com
Dabar Objects
http://dabar.cowblock.net
Ayodeji Adebola Aladejebi's blog

Igilandi
http://www.igilandi.org
By Jumoke Giwa
Jangbalajugbu-Homeland Stories
http://www.edwardpopoola.com/blog
People. Issues. Opinion.Events
Journal
http://taureanminx.blogspot.com
Living, loving and laughing in Nigeria
Molara Wood
http://molarawood.blogspot.com
Photo rich blog from a writer journalist based in the UK
Musings of a Naijaman
http://uknaija.blogspot.com
A Nigerian man with an interest in reading, writing, food, music and travel shares thoughts
from the UK
Naijablog
http://naijablog.blogspot.com
Living, loving and laughing in Nigeria
Ore's Notes
http://orenotes.blogspot.com
The reflections of a young lady as she returns home to Nigeria from the United States.

RUANDA
Rwandan survivors
http://rwandansurvivors.blogspot.com
This site is designed to be a voice and a platform for the survivors of the Rwandan
Genocide in 1994. The blog contains testimonials and accounts of the genocide but we also
aim to look to the future and want to hear your views on how we can prevent these
atrocities happening again.
SOMÀLIA
Harowo
http://harowo.com
No nonsense, no bells and whistles daily blog of commentary and news from Somaliland,
Somalia and the horn of Africa in general
The Voice of Somaliland
http://waridaad.blogspot.com

SUDÀFRICA
Aquila Online
http://aquilaonline.blogspot.com
Comments on current affairs, entertainment, technology and generally anything that comes
to mind.
Cherryflava
http://www.cherryflava.com/cherryflava
Opinionated reporting from Cape Town on what's making the headlines on global blogs
and influencing pop culture everywhere.
Commentray
http://www.commentary.co.za
Commentary is a political and current-affairs blog with a moderate-conservative bent
Fodder
http://www.fodder.co.za
A blog from the heart of zaLand
Guateng blog
http://gauteng.blogspot.com
A weblog by a resident of Gauteng Province, South Africa
Just Visiting This Planet
http://marktaylor.blogspot.com
Lavinia Live
http://lavinialive.blogspot.com
Blog run by a 21-year-old South African journalist.
Moral Fiber
http://moralfiber.blogspot.com
Where you can read about my inflated egotistical views on the world and various other
articles
Mzansi Afrika
http://mzansiafrika.typepad.com/mzansi_afrika
Blogging from Johannesburg, South Africa. Politics, Africa, globalization, social justice,
culture and whatever else takes my fancy
Planet Rhodes
http://planet.ru.ac.za
Aggregated collection of Blogs being produced by people located at Rhodes University,
Grahamstown
Podcast SA
http://www.podcast.co.za
PodcastSA is a resource and directory for podcasting, with a focus on podcasts for and
about Southern Africa.

Politics.za
http://politics.za.net
Third world country. First world politics.
Shaun Dewberry
http://www.dewberry.co.za
Personal weblog from South Africa
Singing South African-ness
http://southafricanchoirgirl.blogspot.com
A music academic's blog
South Africa blog
http://southafrica.blogspirit.com
General thoughts about SA by some among us
The FishBowl
http://jontyfisher.blogspot.com
Thoughts on South African and international politics and culture
The Front Line
http://front-line.blogspot.com
Activism. Talking politics and injustices around the world
Vaz Lube
http://www.vazlube.net
A collection of incoherent words sprouted out of Vaz’s cranium
Yebo Gogo
http://americanafrican.blogspot.com
Analysis of news coming out of Africa
SUDAN
Coalition for Darfur
http://coalitionfordarfur.blogspot.com
Passion of the Present
http://www.passionofthepresent.org
Sleepless in Sudan
http://sleeplessinsudan.blogspot.com
An aid worker diary from Darfur, Sudan: real stories, random observations and occasional
rants
Sudan Activism Blog
http://www.sudanactivism.com/blog

Sudanreeves.org
http://www.sudanreeves.org
This site links to electronically published analytic briefs and advocacy writings on Sudan by
Eric Reeves.
UGANDA
Building the Nation
http://2bnileavenue.blogspot.com
Personal blog from Uganda
Uganda Watch
http://ugandawatch.blogspot.com
Uganda-CAN
http://www.ugandacan.org
ZÀMBIA
360 Degrees of Sky
http://360degreesofsky.blogspot.com
ZIMBABWE
Acoustic Motorbike
http://ggernst.blogeasy.com
The personal is political. Reflections on life in Zimbabwe.
African Tears
http://africantears.netfirms.com
Site featuring Cathy Buckle's letters from Zimbabwe
Captain Marlow
http://cmarlow.blogspot.com
Zimbabwean and African posts
Cry Beloved Zimbabwe
http://crybelovedzimbabwe.blogspot.com
All Things Zimbabwe
David Coltart (Zimbabwean MP)
http://davidcoltart.com
David Coltart (Zimbabwean MP)
Eddie Cross
http://www.eddiecross.africanherd.com
Features articles by Eddie Cross

Enough is Enough
http://www.enoughzimbabwe.org
Five Years On
http://lorraine-fiveyearson.blogspot.com
Almost five years since we left Zimbabwe to come to the UK. How are we doing ? Do we
miss home ? Any regrets ?
From A to Zimbabwe
http://nancydunphy.blogspot.com
28 year old American nurse working for a year with a Zimbabwean NGO.
Harare Diary
http://firepussy.gnn.tv
Diary entries from Harare, Zimbabwe
kubatanablogs
http://kubatanablogs.net/kubatana
Mugabe Makaipa
http://makaipa.blogspot.com
Monitoring government atrocities in Zimbabwe since 2005
My Home, Zimbabwe
http://myhomezimbabwe.blogspot.com
A place like no other
Peta Thornycroft (Telegraph) - Zimbabwean Journalist
http://blogs.telegraph.co.uk/petathornycroft
Photos from my phone
http://photos-from-my-phone.blogspot.com
Zimbabwean images
Quoting Mugabe
http://quotingmugabe.blogspot.com
The Bearded Man
http://thebeardedman.blogspot.com
Includes a commentary on the current political climate in Zimbabwe.
The Paradise Lost Podcast
http://paradiselostpodcast.blogspot.com
A podcast for the scatterlings of Zimbabwe.
The Zimbabwean Pundit
http://zimpundit.blogspot.com
The world as seen from the eyes of a Zimbabwean
This is Zimbabwe
http://www.sokwanele.com/thisiszimbabwe

Zim. Info. Centre
http://www.zic.com.au/blog/index.htm
Zimbabwe - land of orphans
http://zimbabwe-orphanage.skynetblogs.be
Zimbabwe -St. Marcellin Children's Village
http://zimbabwe-orphanage.skynetblogs.be
Zimbabwe -St. Marcellin Children's Village
Zimbabwe Chaos
http://zimbabwechaos.blogspot.com
Zimbabwe's cry for justice
http://cryforzimbabwe.blogspot.com

