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Listan upptar de viktigaste folk- och språkgrupper i Afrika som nämns i Basil 
Davidsons text, samt de länder där de har sin huvud sakliga hemvist. I index 
i slutet av boken anges var i tex ten de nämns. 

Afrikanska folk

afar: Djibouti, Etiopien
akan: Ghana
amhara: Etiopien
asante: Ghana
baganda: Uganda
bakongo: Zaire, Kongo, Angola
banyoro: Uganda
berber: Algeriet, Marocko
boer: Sydafrika
chagga: Tanzania
damara: Namibia
dinka: Sudan
embu: Kenya
fulani (kallas även fulbe): Sahel-

området, bl a Nigeria, Niger, 
Senegal, Kamerun

hausa: Nigeria
herero: Namibia
hutu: Rwanda, Burundi
igbo (kallas även ibo): Nigeria
issa: Djibouti
kikuyu: Kenya
kreoler: Sierra Leone
luo: Kenya, Uganda
makonde: Tanzania, Moçambique
mandinka: Västafrika, bl.a. Guinea-

Bissau, Guinea, Senegal, Sierra 
Leone, Gambia

meru: Kenya
nama: Namibia, Botswana
ndebele: Zimbabwe, Sydafrika
nuer: Sudan
nyakyusa: Tanzania
nyamwezi: Tanzania
oromo: Etiopien
ovambo: Namibia, Angola
shilluk: Sudan
shirazi: Zanzibar 
shona: Zimbabwe, Moçambique
somali: Somalia, Kenya, Djibouti, 

Etiopien
sotho: Lesotho, Sydafrika
sukuma: Tanzania
swahili: Kenya, Tanzania, Moçam-

bique
swazi: Swaziland, Sydafrika
tigray: Etiopien
tutsi: Rwanda, Burundi
twa (”pygmeer”): Rwanda, Burundi
twi: Ghana
xhosa: Sydafrika
yoruba: Nigeria
zulu: Sydafrika
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Listan omfattar förkortningar som förekommer fl era gånger i texten. I index i slutet 

av boken anges var i texten de nämns.

AAPO All-African People’s Conferences

AG Action Group (Nigeria)

ANC African National Congress (Sydafrika)

CCM  Chama cha Mapinduzi (Tanzania, Revolutionära partiet)

CPP Convention People’s Party (Ghana)

ECOWAS Economic Community of West African States

EG Europeiska Gemenskapen 

FLN Front de Liberation Nationale (Algeriet)

FN Förenta Nationerna

Frelimo Frente de Libertação Moçambique

IMF International Monetary Fund (Internationella Valutafonden)

KANU Kenya African Democratic Union

KAU Kenya African Union

LRA  The Lord’s Resistance Army (Uganda)

MDC  Movement for Democratic Change (Zimbabwe)

MLC  Mouvement de la Libération du Congo (Dem. rep. Kongo)

MNC Mouvement National Congolais

MNR Movimento Nacional de Resistençia (Moçambique)

MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola

NCBWA National Congress of British West Africa

NCNC National Council of Nigeria and the Cameroons

NF Nationernas Förbund

NYM Nigerian Youth Movement

OAU Organisation of African Unity

OCAM Organisation Commune Africaine et Mauricienne

PAFMESCA  Pan-African Freedom Movement of East, Central, and Southern  

 Africa

PAIGC Partido Africano de Independençia da Guiné e Cabo Verde

PDCI Parti Democratique de Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten)

PDG Parti Democratique de Guiné

PFDJ  People’s Front for Democracy and Justice (Eritrea, f.d. EPLF)

RDA Rassemblement Démocratique Africaine (Franska Väst- och   

 Ekvatorialafrika)

RENAMO Restistencia Nacional moçambicana

RUF  Revolutionary United Front (Sierra Leone) 

SADCC Southern Africa Development Coordination Conference

TANU Tanganyika African National Union

Förkortningar
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Denna bok, som jag har omarbetat och utvidgat med utgångspunkt i den 
första utgåvan 1983, är i första hand skriven för elever som förbereder sig 
för olika examina på mellannivå eller högre, där kunskaper om det moderna 
Afrikas historia krävs.

Boken är utformad för att användas vid sidan av mer detaljerade natio-
nella historieskildringar och den presenterar de olika ländernas historia i ett 
all-afrikanskt perspektiv på händelseförlopp, riktningar, rörelser, idéer, data 
och personligheter under större delen av 1900-talet.

Samtidigt som denna bok alltså tar upp det stora spektrum av ämnen och 
teman som krävs för att täcka omfattande examensfordringar hoppas jag att 
den ska visa sig vara en användbar och stimulerande historieskildring och 
sammanfattning för lärare, studerande  och övriga läsare.

Jag uppskattar mycket att denna bok, som ständigt får nya läsare i sin 
engelska utgåva, nu också kan nå läsare i Norden i denna svenska översättning. 
Jag vill rikta mitt tack till alla som har bidragit till att göra detta möjligt.

Basil Davidson

Författarens förord
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Förord till andra upplagan

Basil Davidsson har gett Nordiska Afrikainstitutet tillstånd att ge ut denna 
nya svenska version av hans klassiska Modern Africa. A Social and Political 
History, som utkom första gången 1983. Institutet gav ut den första svenska 
utgåvan 1991. Den var en översättning av den andra engelska utgåvan från 
1989. Den bok Du nu håller i handen bygger på den senaste engelska versio-
nen, som kom 1994. 

Sedan dess har mycket hänt. Många händelser är av sådan betydelse att 
de måste tas med i en bok av detta slag. Basil Davidson själv hade tyvärr inte 
tid att göra en bearbetning av 1994 års version. Vi vände oss därför till f d 
chefen för Nordiska Afrikainstitutet, professor Carl Gösta Widstrand i Ottawa,  
Kanada. Till vår glädje accepterade han att i form av kortfattade noter infor-
mera om viktigare händelser under de sista 5–10 åren av 1900-talet. 

Uppsala i november 2000

                          Karl Eric Ericson
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DEL ETT

Under främmande flagg: 1914–1930
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DEL ETT undersöker förändring och utveckling under åren 1914–1930. Bland 
frågorna som tas upp är:

Kapitel 1 – 1900-talets första år

• Vad innebar den koloniala delningen?
• Hur påverkade första världskriget (1914–1918) Afrika?

Kapitel 2 – Det koloniala Afrika fram till 1930

• Hur fungerade kolonialsystemen?
• Vem betalade för dem, och hur?
• Vad innebar kolonialsystemen för afrikanskt jordbruk, arbetskraft och 

handel?

Kapitel 3 – Afrikanska reaktioner fram till 1930

• Vad innebar den koloniala ”pacificeringen”?
• Vilka var de första ledarna för den antikoloniala proteströrelsen?
• Vad var etiopianisterna och andra religiösa rörelser?
• Vad var migrantarbetarsystemet och hur fungerade det?
• Vilka var de ”utbildade få” och varför var de viktiga?

Kapitel 4 – Centrala framstegsidéer

• Vem startade den panafrikanska rörelsen, och varför?
• Hur uppstod tankarna på den moderna nationalismen och hur spreds 

de?
• Vad var National Congress of British West Africa och vad är African 

National Congress of South Africa?
• Vad innebar assimileringspolitiken?
• Hur skapades nationalismen i Nordafrika? Vilka var de första ledarna 
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Det historiska arvet
Afrika är förmodligen den äldsta kontinenten. Största delen består av uråldrig 
berggrund som bildades för omkring 200 miljoner år sedan. Den allra äldsta 
kontinenten, ännu större än dagens Afrika, kallas Gondwanaland. Väldiga 
stycken bröts loss från Gondwanaland och blev Indien, Australien och Syd-
amerika. Detta är den förklaring som teorin om kontinentaldriften ger.

Vare sig denna teori stämmer eller inte, kan Afrika utan tvivel göra anspråk 
på att vara mänsklighetens vagga. Vetenskapen har under de senaste femtio 
åren kommit fram till att våra tidigaste förfäder utvecklades i Afrika, och att 
de från Afrika spred sig till andra delar av världen och utvecklades till de olika 
grenar av mänskligheten som vi känner idag.

Afrikas egna civilisationer anses ha växt fram från början av neolitisk tid 
eller yngre stenåldern för omkring 10.000 år sedan. Deras viktigaste område 
under denna tidiga utveckling var Saharas vida slättland innan det började 
torka ut och förvandlas till öken. Från Saharas slätter, som då var gröna, 
växte de svarta folken i antal och spred sig; så småningom skapades av dem 
de stora civilisationerna, faraonernas Egypten och Nildalen.

På andra håll, i de väldiga tropiska och södra delarna av kontinenten, gick 
de forntida svarta folken framåt, från en utvecklingsfas till nästa. De började 
hålla husdjur. De uppfann metoder för att odla livsmedelsgrödor under tro-
piska förhållanden. Efter omkring 500 f Kr började de smälta och smida järn 
till redskap. De tämjde sin omedgörliga kontinent. Samtidigt utvecklade de 
sina egna religiösa och sociala föreställningar, regler för självstyre och sätt 
att hålla fred.

Allt detta måste göras i en ofta mycket fientlig omgivning och ett svårt 
klimat. Afrika är inte bara stort — flera gånger större än USA — Afrika är 
också en kontinent med stora naturvariationer. Till största delen sträcker 
den sig från 35° norr om ekvatorn till 35° söder om ekvatorn. Inom detta 
väldiga område ryms oräkneliga variationer ifråga om regn, bördighet, växt- 
och djurliv och alla dessa variationer har hotat mänsklighetens överlevnad. 
Denna överlevnad har krävt ständiga omprövningar. Ingenting har varit lätt, 
ingenting har varit säkert.

Men för omkring 500 år sedan ställdes de svarta folken inför en ny utma-

KAPITEL 1

1900-talets första år
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ning som gav nya möjligheter men också förde med sig nya faror. Det var när 
”omvärlden” — i huvudsak den europeiska ”världen” — för första gången 
uppenbarade sig på den afrikanska scenen. Denna nya direktkontakt kom 
Afrika till godo, liksom Europa, framför allt i utbytet av varor och idéer. 
Men den gav också upphov till en utdragen och smärtsam tragedi: den trans-
atlantiska handeln med afrikaner, som efter att ha tagits till fånga transporte-
rades till Nordamerika och Sydamerika som slavar. Detta var mycket bra för 
Amerikas utveckling, men mycket dåligt för Afrikas. Och denna slavhandel 
pågick under mer än 300 år.

Ännu en utmaning följde. Vid mitten av artonhundratalet tappade de le-
dande länderna i Europa intresset av att exportera afrikansk arbetskraft till 
de båda amerikanska kontinenterna. Nu ville de använda den afrikanska ar-
betskraften i själva Afrika. För det ändamålet behövde de ha de svarta folkens 
kontinent under kontroll, så Europa invaderade Afrika, tog Afrika i besittning, 
och delade upp Afrika i europeiska kolonier.

Merparten av de koloniala ockupationerna genomfördes mot slutet av 
1800-talet. Omkring 1900 var invasionerna i det närmaste fullföljda och kolo-
nialtiden tog sin början. Den utgjorde en mycket kort period i Afrikas långa 
utveckling. Men det var en tid av djupgående omvälvning och oåterkallelig 
förändring för alla Afrikas folk. Ingenting skulle någonsin mer bli som förr.

Kolonialperioden började gå mot sitt slut 1951. Men processen mot ”avko-
lonisering”, Afrikas frihetskamp, skulle komma att bli lång och svår. Många 
kolonier lyckades bli självständiga stater under 1960-talet. Ändå var Namibia 
ända fram till 1990 en koloni under det rasistiska Sydafrika och Sydafrikas 
svarta majoritet blev först 1994 fri från apartheid-systemets förtryck.

Allt detta är det moderna Afrikas historia. Det är en historia av stor mänsk-
lig dramatik; av motsättningar och mod, bedrövelser och bakslag och ihärdigt 
framåtskridande. De svarta folkens drama har utspelats i själva hjärtpunkten 
av den värld vi känner.

Vi ska undersöka denna historia steg för steg och börjar med den koloni-
ala uppdelningen.

Delningen av Afrika 
Koloni betyder ”område under främmande styre” eller ”främmande bosätt-
ning” eller båda. Den koloniala delningen bestod i att starka imperiebyggande 
stormakter som Storbritannien, Frankrike och Tyskland, och flera svagare som 
Portugal, Italien, Belgien och Spanien delade upp Afrika mellan sig.

Under större delen av 1800-talet tvistade dessa makter om vilka delar av 
Afrika de skulle få. Men 1884–85, vid en konferens i Berlin (vid den tiden 
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huvudstad i ett enat Tyskland), kom de överens om att invadera och ockupera 
Afrika utan att bekämpa varandra. De delade in Afrika i ”intressesfärer”. 
Sedan invaderade de europeiska länderna de afrikanska länder som låg inom 
deras egen ”sfär”.

Många afrikanska folk försökte slå tillbaka dessa invasioner. Men euro-
péerna var för starka vad beträffar teknologi och organisation — framför allt 
hade de skjutvapen — och delningen var nästan fullbordad omkring 1900. 
De flesta koloniala gränser, som också är gränserna i det självständiga Afrika 
av idag, var utsatta på kartan vid slutet av år 1901. Bara Etiopien och, i viss 
mån, Liberia förblev självständiga.

Så gick det till när kolonialsystemen eller imperierna uppstod: sju imperier 
fram till 1918 när Tysklands välde upphörde, därefter sex. Dessa system skiljde 
sig mycket åt i detalj, som vi snart kommer att se. Ibland, varhelst kungar 
eller hövdingar kunde och ville samarbeta med kolonialregeringen, kallades 
systemet för indirekt styre. Annars regerade kolonialmyndigheterna ”direkt”, 
genom sina egna vita tjänstemän och afrikanska tjänare.

Men alla dessa system fungerade i allt väsentligt utifrån samma förutsätt-
ningar och tjänade samma syften. Alla var de rasistiska och exploaterande. De 
behandlade afrikaner som underlägsna européerna, och de rättfärdigade det 
med hjälp av en rik uppsättning myter om förment vit överlägsenhet. Målet 
var att få afrikanerna att tjäna de europeiska kolonialmakternas syften.

Dessa system förde med sig en del fördelar och många nackdelar, ty deras 
historia var en motsägelsefull process. Vi kan dela in denna process i tre hu-
vudperioder:  

1. Från första världskriget 1914–18 till den stora ekonomiska depressionen 
som började 1929–30.  

2. Från och med 1930-talet fram till och med andra världskriget 1939–45.  

3. Därefter kampen för modern nationalism till kolonialismens slut. 

Slutligen, i fjärde delen av denna bok, tar vi upp åren av återvunnen själv-
ständighet.

Före 1914

Kolonialmakterna delade Afrika genom överenskommelser sinsemellan. Men 
de måste fortfarande invadera och besätta de kolonier som de hade avgränsat 
på kartan. Detta gjorde de genom att krossa allt afrikanskt motstånd var det 
än dök upp. Till att börja med användes europeiska trupper tillsammans med 
trupper från andra kolonier som Indien och Västindien. Efter 1900 utförde 
afrikanska trupper under europeiska officerare det mesta av arbetet.
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Den militära ockupationen var långt framskriden 1914. Detta till trots var 
dessa kolonialvälden som byggde på militärmakt ofta svaga och ofullständiga 
och stora områden förblev utanför deras kontroll. Ändå var kolonialväldena 
nu etablerade och tiden mogen att få dem att alstra rikedomar åt sina ägare. 
Vid denna tidpunkt inträffade emellertid ett väldigt avbrott.

Första världskriget 1914–1918
Kolonialmakterna lyckades hålla fred mellan sig i Afrika. Men de kunde inte 
klara det i Europa. 1914 bröt en omfattande och fruktansvärd konflikt ut 
mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland på ena sidan, och Tyskland 
med Österrike-Ungern på den andra. Detta krig spreds genom Europa och 
dödade miljontals människor.

Varje makt skattade sina kolonier på män och pengar. För första gången 
drogs Afrika in i konflikter utanför den egna kontinenten i någon nämnvärd 
omfattning. Konsekvenserna — militära, sociala, ekonomiska och politiska 
— blev många och djupgående. 

På den militära sidan värvades afrikanska män till de europeiska koloni-
alarméerna som soldater eller som bärare och tjänare. Ibland skedde detta 
genom förstärkning av redan existerande kolonialregementen, som de brittiska 
West African Frontier Force, de franska Tirailleurs, de tyska Schütztruppen, 
de belgiska Force Publique. Männen anslöt sig på grund av den lön som beta-
lades ut eller på order av hövdingarna.

Ändå var dessa små kolonialstyrkor inte tillräckliga. Väldiga franska för-
luster på västfronten i Frankrike (så kallad för att särskilja den från östfronten 
i Ryssland) ledde snart till att franska regeringen begärde fler afrikanska sol-
dater, och tvångsrekrytering av manskap började. På samma sätt fast i mindre 
omfattning gick britterna till väga, framför allt i Östafrika, för att få bärare 
och annan tjänstepersonal som de behövde i kriget mot tyskarna i Tanganyika 
(fastlandsdelen av nuvarande Tanzania).

Väldiga mängder män försvann i detta monstruösa krigs käftar. Allt som 
allt värvade fransmännen omkring 211.000 man från sina kolonier i Västaf-
rika och Ekvatorialafrika, omkring 270.000 från kolonierna i Nordafrika och 
omkring 40.000 från Madagaskar. Exakt hur många av de här männen som 
dog har man aldrig lyckats komma fram till. Men enligt en allmänt accep-terad 
uppskattning förlorade omkring 200.000 afrikaner livet i fransk krigstjänst.

Till de brittiska trupperna bidrog Nigeria med omkring 17.000 soldater 
och 58.000 man i underhållstjänst. Många sändes till Östafrika, där omkring 
1.000 män dödades. Guldkusten (Ghana) mobiliserade omkring 10.000 med 
förluster på samma nivå. Sierra Leone och Gambia bidrog också. De största 
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afrikanska förlusterna gjordes under det brittiska fälttåget mot tyskarna i 
Tanganyika. Närmare en miljon östafrikaner tvingades bli bärare åt britterna 
och av dessa dödades kanske så många som 100.000 i strid, av svält eller 
sjukdom. De tyska, portugisiska och belgiska kolonialmyndigheterna måste 
också ”inkalla” afrikanska trupper och bärare, ibland i stort antal och ofta med 
våld. Som med mycket annat under kolonialtiden har siffrorna på afrikanska 
förluster under krigstjänst i en eller annan form förblivit ett omtvistat ämne, 
men det är knappast troligt att de totala afrikanska förlusterna understeg 
300.000 män. Den verkliga siffran kan ha varit ännu högre.

Vidare konsekvenser av kriget
Kolonialmyndigheterna måste bidra med pengar för krigskostnaderna till re-
spektive hemländers regeringar i Europa. Detta gällde inte de tyska kolonierna, 
vars band med Tyskland bröts, då de alla snabbt togs över av Storbritannien, 
Frankrike och Belgien, utom Namibia som övertogs av Sydafrika och Tangan-
yika, som ställdes under Nationernas Förbund. Men de flesta av de brittiska 
och franska territorierna måste bidra med skattemedel. Till och med ett litet 
område som Gambia bidrog med 10.000 engelska pund av sin totalbudget 
för 1914 på 122.225 pund.

Kriget var en djupt förvirrande erfarenhet, förutom att det var kostsamt. 
Många samhällen på landsbygden skakades i sina grundvalar eller under- 
grävdes. Oräkneliga familjer berövades sina arbetsföra män när de togs ut i 
kriget. Andra försökte undvika rekrytering genom att gömma sig eller flytta till 
ett annat område. Det förekom ofta väpnat motstånd mot krigstjänst i stora de-
lar av Franska Västafrika, och sammanstötningar med kolonialmyndigheterna 
var vanliga. Naturkatastrofer i form av epidemier spred — tillsammans med 
brist på mat — svält och död. Allt detta var förspelet till den stora fattigdom 
som senare skulle drabba landsbygden.

Kriget fick långtgående konsekvenser av andra slag. Framför allt i Brittiska 
Västafrika pressades de afrikanska handelsmän som hittills hade lyckats hålla 
sig kvar på exportmarknaden ut ur verksamheten. Brittiska företag drog fördel 
av krigssituationen och stärkte sitt grepp om export-import-marknaden. De 
tog till exempel över den del av handeln som tidigare hade skötts av tyska 
firmor. Krigsåren var i själva verket den period då en handfull större brittiska 
handelskompanier säkrade kontrollen över all handel i stor skala. Till stor 
del gällde detta också franska bolag i de franska territorierna. I detta viktiga 
avseende fullföljde krigsåren den utarmning av afrikanerna som den koloniala 
erövringen hade inlett.
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Politiskt ledde kriget till en revidering av den koloniala ”uppdelningen”. 
Tyskland, som förlorade kriget, förlorade också sina kolonier: en i Östafrika 
(Tanganyika med Ruanda-Urundi), en i Sydvästafrika (Namibia), två i Västa-
frika (Kamerun — eller Camerouns som det senare kallades — och Togo). 
Var och en av dessa anfölls av de makter som var allierade mot Tyskland, 
framför allt av britterna. Det tyska motståndet varade länge i Kamerun och 
upphörde inte förrän i februari 1916. I Tanganyika utkämpade en skicklig 
tysk befälhavare, Paul von Lettow Vorbeck, ett gerillakrig mot britterna och 
deras allierade ända tills kriget i Europa tog slut. Därigenom tvingade han 
britterna till stora militära ansträngningar, under vilka tiotusentals afrikaner 
förlorade livet.

Det nyligen bildade Nationernas Förbund fördelade dessa fyra tyska 
kolonier som ”mandatområden” mellan segermakterna. Britterna tog över 
Tanganyika och norra delen av Kamerun; det senare området lade de till 
sin nigerianska koloni. Fransmännen tog resten av Kamerun. Togo delades 
mellan Frankrike och Storbritannien. De vita sydafrikanerna lade beslag på 
Sydvästafrika (Namibia), medan belgierna lade Ruanda-Urundi till sina besitt-
ningar. Teoretiskt var dessa ”mandatområden” inte kolonier eller protektorat, 
de kallades ”förvaltarskapsområden”, och deras administration sköttes av de 
europeiska staterna, som förbundit sig att leda dem till självständighet. Detta 
antogs betyda att de europeiska härskarna över dessa områden var ”beskyd-
dare”, men inte ägare. I praktiken skulle det komma att innebära liten eller 
ingen skillnad för de flesta av de berörda folken.

Den övergripande effekten av detta första världskrig var en förstärkning 
av de segrande makternas kolonialsystem. Dessa makter kände nu att de ägde 
Afrika. De trodde att detta ägarskap skulle vara för evigt, eller åtminstone 
för överskådlig framtid. Här och var, som i Nigeria, övergick kolonialmakten 
till mindre tyranniska metoder; på andra ställen gick utvecklingen åt motsatt 
håll.

Kolonialregeringarna tog sig nu an två uppgifter. Den första var att om-
vandla militär ockupation till civilt styrelsesätt. Den andra var att finna nya 
och mer lönsamma sätt att exploatera kolonierna. Det sistnämnda var desto 
viktigare som Storbritannien, Frankrike och övriga kolonialmakter hade 
kastats in i en ekonomisk kris på grund av krigskostnaderna.

USA hade — trots att landet vid den tiden var på väg att bli en stormakt 
— ännu inte aktivt börjat engagera sig i händelseförloppet i Afrika. Detta en-
gagemang skulle inte komma att märkas förrän i efterdyningarna till andra 
världskriget. Men USA var redan en tillflyktsort för unga afrikaner som ville 
försäkra sig om bättre utbildning än den de kunde få hemma. Några, bland 
dem Kwame Nkrumah och Kamuzu Banda, gjorde senare imponerande po-
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litiska karriärer. Svarta amerikaner, framför allt Marcus Garvey och W. E. B. 
DuBois var redan berömda namn i åtskilliga afrikanska länder. 



 Det koloniala Afrika fram ti l l  1930 21

Många hundra tidigare stater och samhällen förlorade sin självständighet till 
de olika europeiska kolonialmakterna. De flesta förlorade den fullständigt. Ett 
fåtal samhällen, till exempel i norra Nigeria, lyckades behålla ett visst lokalt 
självstyre. Men deras makt var obetydlig och de stod alltid under kolonial 
kontroll även när denna kallades indirekt.

Ytterligare en omvälvning drabbade dem. De föstes alla ihop i ett femtiotal 
kolonier, avskiljda från varandra av gränser som var nya. Få av dessa gränser 
tog någon hänsyn till de berörda afrikanska befolkningarnas intressen eller 
behov. Många av de koloniala gränserna skar igenom tidigare staters eller 
samhällens territorium, och följden blev att en del av ett sådant samhälle kom 
att höra till ett kolonialsystem och den andra delen till ett annat.

Det somaliska folket, till exempel, delades upp i fem kolonialsystem: det 
brittiska (Somaliland), det italienska (Somalia), det franska (Djibouti), det 
etiopiska (Ogaden) och de nordligaste delarna av Kenya. Några makonde i 
Östafrika kom att höra till tyska, senare brittiska Tanganyika, andra kom till 
portugisiska Moçambique. En majoritet av de talrika mandinka i Västafrika 
införlivades i det franska systemet, men andra införlivades i det angränsande 
brittiska Sierra Leone och Gambia. Många hausa kom att höra till brittiska 
Nigeria, medan andra kom till franska Niger.

Alltså blev de omedelbara konsekvenserna av kolonialväldet dels förlust 
av makt, dels nya splittringar.

Från militärt till civilt styrelsesätt
Efter första världskriget 1914–18 fortsatte de segrande kolonialmakterna att 
krossa motstånd och slå ned protester. Detta kallades vilseledande för ”pacifi-
cering” eller att ”skapa fred”. Denna våldsamma process som var ödeläggande 
för de afrikanska samhällssystemen fullföljdes i stort sett under 1920-talet.

I takt med att de lyckades underkuva de afrikanska folken övergick 
kolonialmakterna från militärt till civilt styrelseskick. De behöll sina koloni-
alarméer, nu bemannade med afrikanska soldater under europeiskt befäl. 
Men uppgiften att styra gav de till icke-militära befattningshavare, medan de 
samtidigt byggde upp polisstyrkor (också de bestående av afrikaner med eu-
ropeiska officerare) för att försäkra sig om att befattningshavarna blev åtlydda. 

KAPITEL 2

Det koloniala Afrika fram till 1930
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De organiserade, kort sagt, en kolonial statsförvaltning.
Dessa civila regeringar var diktaturer av olika slag, ibland måttfulla, andra 

gånger hårda. All makt låg i händerna på generalguvernören som tog order 
av de nationella regeringarna i Europa, men som på ort och ställe vanligtvis 
kunde besluta som han ville. Under generalguvernören fanns underordnade 
ämbetsmän, under dessa i sin tur regionala och provinsiella tjänstemän och 
underställda dessa var slutligen lokala tjänstemän eller distriktstjänstemän. 
Dessa regeringstjänstemän omgavs av andra tjänstemän med ansvar för of-
fentliga arbeten, hälsovård, utbildning och så vidare.

Tjänstemännen var aldrig många. På 1930-talet till exempel, var det vid-
sträckta kolonialområde som kallades Franska Västafrika indelat i 118 cercles 
(distrikt), vart och ett styrt av en fransk commandant (distriktschef). 1938 
styrdes omkring 40 miljoner nigerianer av omkring 380 brittiska regerings-
tjänstemän, och ytterligare 1.163 arbetade inom den offentliga sektorn med 
ansvar för vägbyggen, utbildning, hälsovård.

Alla dessa tjänstemän var européer. Med mycket få undantag såg det rasis-
tiska kolonialsystemet till att inga afrikaner kunde nå ansvarsfulla positioner i 
kolonialtjänst. Så sent som 1942 gjordes det första avsteget från denna regel då 
två afrikanska biträdande distriktschefer utnämndes i Guldkusten (Ghana).

Detta förhållande fick viktiga följder. De europeiska tjänstemännen, som 
var få, måste i praktiken sköta sitt arbete genom en mängd afrikanska tol-
kar, poliser, tjänare eller lokala hövdingar, utnämnda av kolonialregeringen. 
Detta innebar att de flesta människors dagliga liv i detalj kontrollerades av 
marionetter eller lägre tjänstemän som kunde missbruka sin tjänsteställning, 
ta mutor, spela översittare eller i övrigt dra fördel av situationen. Det hände 
inte överallt, men det hände ofta. I detta viktiga avseende var kolonialsystemen 
inte bara förtryckande, utan också korrumperande. 

En anledning till att de europeiska tjänstemännen aldrig var många var 
att de och deras tjänster kostade pengar. Varje koloni drevs enligt principen 
att kostnaderna för kolonialadministrationen inte fick lov att ta någon större 
del av inkomsterna från kolonin, eller belasta de europeiska skattebetalarna. 
Mycket få afrikaner hade bett om kolonialstyre, men alla afrikaner tvingades 
betala för det. 

De måste betala för det i pengar, i form av skatter, och detta var avskytt 
överallt. ”Beskattningsmotstånd” var vanligt, ofta våldsamt. Det fanns olika 
metoder att driva in skattepengarna. Ett sätt var att tvinga varje familjeöver-
huvud, eller arbetare, att betala en årlig summa. Ett annat var att tvinga varje 
hyddägare att betala skatt. Ett tredje var att beskatta import och export. 
Kolonialtjänstemännen fann att det var svårt att driva in dessa pengar, men 
de framhärdade. Under andra hälften av 1920-talet (1924–29) betalade till 
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exempel afrikanerna i Kenya totalt 553.000 pund i personlig skatt, en stor del 
av alla pengar de tjänade. 1930 kom omkring två femtedelar av alla statliga 
medel i Nigeria från direkt och personlig beskattning av afrikanerna, mest 
bönder, resten var import-exportskatter (tull och accis).

En del av dessa skattepengar gick till löner och andra omkostnader för de 
europeiska tjänstemännen och deras familjer. En del av pengarna användes 
för de koloniserade befolkningarnas behov. De rikare kolonialmakterna, 
som Storbritannien och Frankrike, byggde kliniker, skickade efter läkare och 
började bekämpa malaria och epidemiska sjukdomar. Alla kolonialmakter 
startade folkskolor och utbildade lärare, fastän några överlät denna verksamhet 
i första hand på kristna missionärer, för det mesta europeiska. Detta hörde 
till fördelarna med kolonialsystemet. Det kunde aldrig bli tal om några stora 
landvinningar eftersom afrikanerna för det mesta fick betala för dem genom 
personlig skatt. Och de pengarna räckte aldrig till att sprida något mer omfat-
tande välstånd (mera om detta senare i kapitlet och i kapitel 5). Europeiska 
bolag i Afrika betalade mycket låg skatt, eller till och med ingen alls.

Många tjänstemän var hederliga, hårt arbetande män och de var välvil-
ligt inställda mot de människor de styrde över. Men alla måste arbeta enligt 
reglerna för de koloniala systemen. De viktigaste av dessa regler gällde land, 
arbete ochhandel.

Ekonomiska konsekvenser

Land och arbetskraft

Trots att de alla i grunden fungerade på samma sätt fanns det två slags kolonier: 
de med många europeiska nybyggare (s k nybyggarkolonier) och de med få 
eller inga. För afrikaner var det i allmänhet mycket bättre att leva i den andra 
typen av koloni än i den första. Det berodde på att kolonialmakterna satte de 
europeiska kolonisatörernas intressen före de afrikanska invånarnas.

Med få undantag, framför allt Elfenbenskusten, förblev Västafrika fritt från 
europeiska nybyggare med undantag av affärsmän och andra som bodde där 
längre perioder men utan att bosätta sig där för gott. Orsakerna till detta låg 
till en del i klimatet, som man trodde var skadligt för européer, men mer i att 
afrikanerna i till exempel Nigeria och Ghana lyckades förhindra bosättning. 
På kontinenten i övrigt fanns det få kolonier utan nybyggare. På 1920-talet 
utgjorde dessa européer viktiga minoriteter — fortfarande få till antalet men 
med stort inflytande — i Brittiska Östafrika, Centralafrika och södra Afrika; i 
Sydafrika hade vita nybyggare redan uppnått full politisk kontroll. Nybyggarna 
blev talrika i de portugisiska kolonierna Moçambique och Angola, i Belgiska 
Kongo (nuvarande Demokratiska Republiken Kongo), i delar av det italienska 
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Afrika (framför allt Eritrea) och i Franska Nordafrika och Madagaskar.
I det här sammanhanget kan vi lägga märke till att också andra typer av 

nybyggarsamhällen uppenbarade sig på scenen. Ett litet antal libaneser kom 
till Västafrika. Greker och andra anlände till andra kolonier. Mycket stora 
skaror kom från Främre Indien till Östafrika. Omkring 32.000 indier transport-
erades till Kenya och Uganda för att som kontraktsarbetare hjälpa till att 
bygga järnvägen från Mombasa vid kusten till Nyanzasjöns stränder (kallad 
Viktoriasjön av européerna). Omkring 6.000 av dessa kontraktsarbetare blev 
kvar i Östafrika efter det att järnvägsarbetet hade avslutats.

Förutom järnvägsarbetarna välkomnades de flesta av de asiatiska ny-
komlingarna av kolonialmyndigheterna som användbara mellanhänder i den 
lokala handeln och affärsverksamheten.

Under tiden hade en mycket större invandring av indier startat i det brit-
tiska Natal-området i Sydafrika, där sockerodlingen krävde billig arbetskraft 
i stora mängder. 1872 uppgick antalet indiska kontraktsarbetare i Natal till 
omkring 5.000, 1886 hade antalet stigit till 30.000 och 1899 var de 60.000. 
Därefter fortsatte antalet indier att stiga, trots att användningen av kontrakts-
arbetare undan för undan upphörde. 1974 uppgick antalet indiska arbetare i 
Sydafrika, varav de flesta i Natal, till omkring 700.000, d.v.s. 2,8 procent av 
landets hela befolkning. Alla utsattes för det sydafrikanska rasdiskriminerande 
systemets prövningar (efter 1948 ytterligare skärpt, i form av apartheid), 
och de flesta tvingades arbeta för vita arbetsgivare för mycket låga löner och 
under dåliga levnadsomständigheter. Indierna hade det, kort sagt, lika svårt 
som afrikanerna i sitt nya fosterland.

Överallt där européer slog sig ned togs allt större områden av den bästa 
jorden från de afrikanska bönderna och såldes till nybyggarna för en spott-
styver. Värst var det i Sydafrika och Algeriet. Redan 1914 hade en stor del av 
den bördiga jorden i norra Algeriet tagits över av europeiska nybyggare, och 
arealen beslagtagen mark fortsatte att öka fram till 1950-talet. I Sydafrika 
stiftade regeringen 1913 en lag som gick ännu längre. Enligt denna lag över-
fördes omkring nio tiondelar av all jord i europeisk ägo, så att Sydafrikas stora 
afrikanska majoritet tilläts äga mark i bara en tiondel av sitt land.

Dessa markstölder förekom i alla nybyggarkolonier. Redan 1920 var till 
exempel en stor del av den bördiga jorden på högplatån i Angola i europeisk 
ägo. Mer än två miljoner hektar av Kenyas ännu bördigare högland såldes eller 
gavs bort till europeiska nybyggare av den brittiska kolonialregeringen.

Ändå kunde nybyggarna inte åstadkomma någonting med sitt land i nå-
gon av kolonierna utan arbetskraft. De ville inte arbeta på fälten själva, så 
arbetskraft måste tillhandahållas av de koloniserade folken, som sällan ville 
arbeta för européerna. Genom att arbeta åt sig själva, som jordbrukare eller 
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hantverkare, kunde afrikanerna i allmänhet gott och väl sörja för sina familjers 
behov, och ofta få ett litet överskott. Eftersom de ännu inte hade behov av 
moderna pengar såg de inga fördelar med att arbeta mot betalning i pengar. 
De föredrog att stanna hemma.

Makthavarna måste därför tvinga afrikanerna hemifrån. De fann många 
sätt att göra det på. I alla kolonier började de med enkla tvångsmetoder. Med 
hjälp av sina egenmäktigt utsedda ”hövdingar” eller ”arbetsledare”, eller ge-
nom att skicka ut kolonialpolisen, lyckades myndigheterna jaga ut männen 
i arbete där de behövdes. De flesta av de första järnvägarna byggdes med 
tvångsarbete, liksom de flesta vägar. Ibland var priset i människoliv högt. Det 
var till exempel fallet med den franska järnväg som drogs från Atlantkusten 
vid Pointe Noire till den stora insjö, på den tiden kallad Stanley Pool, där 
staden Brazzaville växte fram. Runt 127.250 ”arbetsföra vuxna män” från 
en mängd lokala byar tvingades bygga denna järnväg, ett arbete som pågick 
mellan 1921 och 1932. Redan 1928 hade inte mindre än 10.000 dött under 
arbetet på grund av svält eller sjukdom.

Andra omfattande tvångsarbetssystem användes i de portugisiska ko-
lonierna och i italienska Somalia, men mindre system existerade överallt. 
De varade under många år. I det franska imperiet till exempel upphörde inte 
tvångsarbetet förrän 1946, medan det i de portugisiska kolonierna fortsatte 
ända in på 1960-talet.

Avsikten med de nya skatterna
Tvångsarbetet, liksom tidigare slaveriet, krävde naturligtvis många människors 
liv. Det mötte också starkt motstånd. Fredligare metoder infördes, framför allt 
efter första världskriget, för det mesta i form av beskattning. Afrikanska män 
tvingades betala i pengar, som de bara kunde komma över genom att arbeta 
för lön, det vill säga genom att arbeta för européer. I Kenya var afrikaner till 
exempel länge förbjudna att odla avsalugrödor på sina egna åkrar. Det var för 
att hindra afrikanerna från att komma in på marknaden och på så sätt tjäna 
tillräckligt med pengar till skatt utan att arbeta för européerna. 

Hela denna process att förvandla bönder till lönearbetare beskrevs av 
en afrikansk fackföreningsmedlem 1929: ”Först kom den vite mannen med 
Bibeln”, sade zimbabwiern J. H. Mphemba, ”sedan tog han hit gevär, sedan 
bojor, sedan byggde han ett fängelse, sedan tvingade han infödingen att be-
tala skatt.”

Skattepengarna bekostade förvaltningen av kolonierna. De förvandlade 
också afrikanerna till arbetskraftsreserv. Antingen gick männen i byn till sina 
lönearbeten eller också kom polisen och hämtade dem. Till största delen ge-



26 Det koloniala Afrika fram ti l l  1930 

nom denna metod försågs den sydrhodesiska gruvindustrin under 1920-talet 
med uppemot 40.000 afrikanska arbetare varje år.

De här männen for oerhört illa. Lönerna var mycket låga, arbets-
förhållandena urusla. Mellan 1900 och 1933 förlorade mer än 30.000 afri-
kanska arbetare livet i de sydrhodesiska gruvorna: omkring 3.000 dog i olyckor 
och 27.000 av sjukdomar, orsakade av arbetet.

Liknande metoder för att skaffa arbetskraft för koloniernas behov spreds 
över kontinenten. Stora mängder män rycktes bort från sin tillvaro i byarna. 
Ofta slogs jämvikten och freden på landsbygden i spillror. Det fanns tjänstemän 
som protesterade, men deras ord vägde lätt mot de utländska gruvbolagen 
och nybyggarplantagerna, med deras väldiga efterfrågan på arbetskraft. Allt 
detta är en av de främsta orsakerna till den utarmning av den afrikanska 
landsbygden, som ledde till hungersnöd under 1970-talet och senare.

Exportodling och föda
Situationen utvecklades annorlunda i de kolonier som saknade nybyggare 
främst i Brittiska Västafrika och delar av Franska Västafrika, där de afrikanska 
bönderna hade möjlighet att odla grödor för exportmarknaden. Här kunde 
männen för det mesta stanna kvar hemma i sina byar, eller arbeta för gran-
nar. Dessa bönder blev snabbt framgångsrika i sin exportodling, företrädesvis 
kakao, jordnötter, oljepalm, bomull och senare kaffe. När de inte hindrades 
av nybyggare visade de skicklighet och företagsamhet. De utvecklades i takt 
med tiden. De tog varje tillfälle att odla och sälja mer. 

En av fördelarna med kolonialsystemet var att det knöt dessa bönder till 
de växande marknaderna i resten av världen. Men det fanns också allvarliga 
nackdelar. En av dessa nackdelar var priserna som bönderna fick för sina 
exportgrödor. Dessa priser fastställdes av utländska bolag som kontrollerade 
exporthandeln. Sådana bolag gjorde sina vinster på skillnaden mellan de låga 
priser de betalade till lokala afrikanska leverantörer och de mycket högre priser 
de tog ut för skörden i Europa och Amerika. Understödda av kolonialmyn-
digheterna gjorde bolagen denna prisskillnad så stor som möjligt.

Detta fick många konsekvenser. 
För det första stannade vinsterna, som de utländska bolagen gjorde på 

prisskillnaden, inte i kolonierna. De gick tillbaka till Europa. Så förvandlades 
böndernas skicklighet och företagsamhet till ett sätt att överföra rikedom från 
kolonierna till Europa. Ju mer afrikanerna producerade, desto större blev dessa 
överföringar. I praktiken fungerade följaktligen dessa system så att vinsterna 
om och om igen utraderades eller vändes i förluster. Vi ska behandla den här 
utvecklingen närmare längre fram i boken.
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För det andra blev till och med de mest framgångsrika bönder skuldsatta 
eftersom deras produktionskostnader inte täcktes av betalningen de fick för 
sina varor. Skuldbördan förvärrades eftersom de i allmänhet saknade ordentliga 
möjligheter att låna pengar i banker. Till och med Guldkustens kakaobönder, 
som då stod för det mesta av världsproduktionen av kakao, var ofta skuldsatta, 
till stor del beroende på att de inte kunde få billiga lån.

Det fanns också mer långsiktiga konsekvenser. Ju mer bönderna satsade 
på exportgrödor, desto mindre mat för lokala behov kunde de producera. På 
grund av detta började man på vissa håll känna av livsmedelsbrist så tidigt 
som på 1930-talet. Av samma anledning skulle denna brist på livsmedel senare 
bli mycket svårare. Många afrikanska stater, som har fortsatt på den inslagna 
vägen trots att de är självständiga, måste idag importera dyr utländsk mat 
eftersom deras bönder inte odlar tillräckligt med livsmedel. Också på det här 
sättet skapade de koloniala systemen ett exportmönster som var dåligt för 
majoriteten av befolkningen.

Motsättningar i ”framåtskridandet” 
Vid vårt sekels början var utan tvivel de afrikanska produktionssätten och af-
färsmetoderna i stort behov av modernisering. Dessa arbetssätt hade fungerat 
bra innan moderna maskiner och finansieringsmetoder introducerades. Inte 
någonstans framställdes bättre tyg, till exempel, än hos vävarna i Västafrika, 
men det producerades på handvävstolar. Afrikanska gruvarbetare producerade 
från och med mitten av 1400-talet det guld som utgjorde grunden för det sam-
lade europeiska penningväsendet, men de producerade det för hand i grunda 
gruvor eller genom vaskning i floderna. Afrikanska affärsmän använde många 
ting till betalning, som till exempel metallarmband, saltstänger och framför 
allt kaurisnäckor, men de använde sällan mynt eller sedlar.

Kolonialmakternas styrka låg i att deras egna länder redan hade genomfört 
detta moderniseringsarbete. Alla hade genomgått en industriell revolution 
— deras manuella produktion hade med andra ord fått vika för maskinell 
produktion. Vad innebar alltså deras ankomst till Afrika för moderniseringen 
av kontinenten?

Svaret är återigen motsägelsefullt. Det hade en viss betydelse, men inte 
stor; varje vinst tenderade i praktiken att utraderas av en större förlust. Kolo-
nialtiden förde till exempel med sig användningen av mynt och sedlar. Dessa 
togs snabbt i allmänt bruk. Redan under decenniet mellan 1901 och 1911 
importerade Brittiska Västafrika, framför allt Nigeria, silvermynt (tillverkade 
i England) till ett värde av närmare 3,5 miljoner pund, och 1911 kunde bruket 
av metallstycken och armband som betalningsmedel officiellt avskrivas.
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Detta var en landvinning, det hjälpte handeln att expandera. Men i nybyg-
garkolonierna ledde, som vi tidigare har sett, denna användning av mynt till 
ett arbetssystem, som i sin tur ledde till fattigdom på landsbygden. I kolonier 
utan nybyggare där bönder framgångsrikt kunde odla exportgrödor, mins-
kades fördelarna med att använda mynt som betalningsmedel genom att de 
koloniala myndigheterna tog över all storskalig affärsverksamhet, återigen 
med de följder som vi har behandlat ovan. Banker grundades men afrikaner 
fick inte bli delägare eller delta i skötseln. Rederinäringen expanderade, men 
den var alltid i utländska händer. Stora partihandelsfirmor etablerades, men 
inte av afrikaner.

Det var likadant med maskinteknologin. Järnvägar byggdes, men av eu-
ropeiska ingenjörer, och i de flesta nybyggarkolonier var till och med lokförarna 
européer. Djupa gruvor grävdes för första gången, men alltid av utländska 
bolag som använde afrikansk arbetskraft och utländska tekniker. Dessa gruvor 
gav väldiga vinster, men lejonparten av vinsterna gick alltid tillbaka till Europa 
eller Amerika. Återigen var kolonial utveckling detsamma som överföring av 
rikedom från Afrika till länder på andra sidan haven.

Här kan vi göra en snabb sammanfattning. Allmänt kan sägas att avsikten 
med de koloniala systemen var att tömma Afrika på rikedomar genom att 
använda billig arbetskraft i gruvorna, genom att betala priser till exportod-
lande bönder som var lägre än priserna på världsmarknaden, och genom att 
kontrollera all storskalig handel. De introducerade modern teknologi, men 
de vidarebefordrade inga tekniska färdigheter av vikt till afrikanerna. De mo-
derniserade inte Afrikas produktionsmetoder och handel. De kom inte med 
någon industriell revolution; inte heller hade de någon önskan eller något 
intresse av att genomföra någon.

Tvärtom skapade de mönster för att arbeta och tjäna pengar, som grunda-
des på avsikten att överföra rikedomarna utomlands, mönster som med 
nödvändighet lämnade efter sig väldiga problem till det självständiga Afrika 
att lösa.
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Hur reagerade människorna på den tiden inför kolonial överhöghet och dess 
krav? Naturligtvis skiftade afrikanernas reaktioner från koloni till koloni och 
från ett kolonialsystem till ett annat. Deras första åtgärd var att iaktta och 
försöka förstå de nya härskarna. Deras nästa åtgärd var att göra det bästa 
av situationen.

De flesta hövdingar — antingen de var riktiga hövdingar, utnämnda av sina 
folk, eller falska, utnämnda av kolonialmyndigheterna — fann att de kunde 
rädda sin ställning genom att tjäna de nya härskarna. Några hövdingar, som 
i vissa delar av Nigeria, Uganda eller Kenya, upptäckte till och med att de 
kunde förbättra sin position. Många handelsmän upptäckte att de, trots att 
de hölls utanför storhandeln, fortfarande kunde tjäna sitt uppehälle genom 
småhandel, ibland till och med bättre än förr. Många bönder började odla 
exportgrödor med god förtjänst. I allmänhet välkomnade människor möj-
ligheterna till modernisering där de dök upp. De hade nu en möjlighet, även 
om den fortfarande var liten, att sätta sina barn i folkskola, och till och med 
i sällsynta fall skicka dem till läroverk. 

Ett vanligt sätt att reagera var, kort sagt, att anpassa sig efter det koloniala 
systemet. Efter att förgäves ha bekämpat de koloniala angriparna letade afri-
kanerna naturligtvis efter sätt att skaffa sig en plattform inom de nya syste-
men, eller till och med efter möjligheter att vända dessa system till sin fördel. 
Några av dessa sätt att anpassa sig skulle, som vi kommer att se, senare leda 
till framväxten av den moderna nationalismen och dess metoder att frigöra 
sig från utländskt herravälde. Allmänt kan sägas att de som hade möjlighet 
sökte efter olika sätt att anpassa sig. 

Men den stora majoriteten, framför allt i nybyggarkolonierna, hade inte 
den möjligheten. De var för fattiga eller maktlösa för att klara av steget till 
de sociala grupper, eller ”förmögnare klasser”, för vilka anpassning kunde 
tänkas erbjuda en utväg. De nya sätten att arbeta och tjäna pengar höll dem 
fast i fattigdom och okunnighet; kolonialväldets fördelar gick deras näsa förbi. 
För dem var valet svårt: att ge upp eller revoltera.

KAPITEL 3

Afrikanska reaktioner fram till 1930
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”Pacificering” i praktiken
Många svarade med revolt. De framhärdade i sitt motstånd från tidigare år, 
men nu hade de ännu fler anledningar. De protesterade mot tvångsarbete, mot 
förlust av land till nybyggare, mot kolonial beskattning och mycket annat. 
Sådana protester var ibland fredliga, andra gånger tog man till våld som svar 
på kolonialväldets våld.

På alla protester, vare sig de var våldsamma eller inte, svarade koloni-
almakterna med någon form av ”pacificering”. Det gick inte ett år under denna 
period utan pacificeringskampanjer i ett eller annat område, och ofta i många. 
Dessa kampanjer var utformade för att kuva eller skrämma.

Om meningen var att kväva en våldsam protest sattes många trupper eller 
beväpnad polis in. Om det bara var fara för protester genomförde man en 
styrkedemonstration. Trupper marscherade. En officiell skrivelse från Belgiska 
Kongos regering fastslog 1924 att ”militärmarscher är ett av de bästa sät-
ten att förhindra varje tanke på revolt, att få infödingarna att uppfylla sina 
lagstadgade plikter och vidmakthålla arbetsvanorna hos dem”. Ordvalet i 
skrivelsen är upplysande. Det visar att kolonialmakterna, i detta fall Belgiska 
Kongos regering, alltid trodde att afrikanerna var på väg att göra revolution. 
Ordet ”infödingar” används när man menar afrikaner, som ett uttryck för 
förakt. Och i skrivelsen talas det om behovet av att vidmakthålla ”vanan att 
arbeta”, som om afrikanerna aldrig arbetade när de lämnades åt sig själva.

Vad ”infödingarnas lagstadgade plikter” och deras ”arbetsvanor” verkligen 
kunde innebära under dessa kolonialår kan vi se av ett exempel från italienska 
Somaliland. 1930 skrev en italiensk tjänsteman hem till sin regering i Italien 
att dessa ”plikter” hade blivit för tunga. Denne bekymrade tjänsteman rappor-
terade att de metoder som användes för tvångsarbete i Somaliland gjorde det 
hela ”åtskilligt värre än slaveri”. Om en man var slav, sade han, tog hans ägare 
väl hand om honom för i annat fall, om mannen dog av för hårt arbete, skulle 
hans herre vara tvungen att köpa en ny slav. Men tvångsarbetare kostar ingen-
ting. ”Så när en somalisk inföding dör efter att ha givits till en arbetsgivare, 
eller inte klarar av att arbeta mer”, skrev denne tjänsteman, ”ber arbetsgivaren 
helt enkelt regeringen om en ny.”

De här åren såg oräkneliga protester och revolter mot behandling av det 
här slaget. Ofta var det vilsna små protester i någon avkrok, knappast ens 
registrerade i kolonialarkiven. Men ibland förekom mäktiga protester och 
långa krig. Det var revolter ledda av enastående män och de riktade sig mot 
mer än dålig behandling. De syftade längre, de var revolter som syftade till 
att vinna tillbaka självständigheten.
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Tidiga försök till befrielse från kolonialismen
1899 manade en ung, men lärd muslim i Somalia till kamp mot de utländska 
makter som höll på att invadera hans land. Sayyid Muhamad Abdille Hasan 
mobiliserade 5.000 män, med bara 200 gevär till att börja med, och de inledde 
med att angripa de brittiska kolonialstyrkorna. Han tog också itu med de 
italienska inkräktarna i Somaliland och de etiopiska i Ogaden. Han började 
bygga upp en ny, enad somalisk nation, trots att flera somaliska klaner väg-
rade följa honom.

Inte förrän 1920 blev Sayyid och hans ”dervish-armé” (uppkallad efter 
den något tidigare Mahdist-revolten i östra Sudan) slutligen besegrad. Med 
första världskriget överståndet skickade britterna nya trupper mot honom 
tillsammans med flyg för att bomba hans huvudstad, byggd som ett fort vid 
Tale. Sayyid förlorade, men han hade introducerat den nya och livskraftiga 
tanken på ett somaliskt enande. Nuförtiden minns man honom som grundare 
av den moderna somaliska nationen.

Samma år som Sayyids förlust i Somalia valde en annan muslimledare i 
norra Marocko samma väg. Abd al-Krim al-Khattabi (författaren eller den 
lärde) inledde en revolt mot det spanska kolonialväldet. Han vann ett stort 
slag vid Anual, där han besegrade omkring 60.000 spanska soldater med 
hjälp av endast 3.000 män. Därefter började han arbetet med att grunda en 
fri republik i de nordmarockanska Rifbergen.

Abd al-Krims tanke var att ena de berberspråkiga klaner som levde i den 
delen av Marocko. Han ville utplåna de sociala olikheterna i deras samhällen 
och införa modern skolundervisning och annan välfärd. Han vidtog också 
förberedelser för marockansk självständighet i en modern värld. Han kom en 
bit på vägen mot sitt mål innan hans republik 1926 krossades av en blandad 
spansk och fransk armé på omkring 800.000 man. Följaktligen glömdes inte 
heller han. Ett omdöme om honom av den franska arméns underrättelsetjänst 
1925 vittnar om hur världen minns denne ovanlige man:

Abd al-Krim är inte en krigare som försöker bli kung. Han är inte en 
Mahdi som har kommit för att förnya islam. Han är en nationalist som 
försöker befria området. Han är en patriot vars mål är att befria landet 
från det utländska oket.

Män som Sayyid Muhamad och Abd al-Krim visar oss att protesterna och 
revolterna inte bara var reaktioner mot dålig behandling från kolonialmyn-
digheterna, utan syftade längre. Dessa män sträckte sig längre än till ett för-
söka att vinna tillbaka den gamla självständigheten. De såg fram emot en ny 
sorts självständighet, de följde med sin tid. De politiska konsekvenserna av de 
koloniala systemen började alltså redan på detta tidiga stadium slå över i sin 
motsats. Befrielsens fanor, den befrielse från kolonialvälde som senare skulle 



34 Afrikanska reaktioner fram ti l l  1930 

övergå i nationell frigörelse, började vaja i den politiska utvecklingens vind.
Föreställningen att folken borde frigöra sig genom att gå vidare mot nya 

idéer, snarare än att gå tillbaka till gamla föreställningar, vann terräng under 
1920-talet. Framstående män visar det. En av dem var Harry Thuku, lägre 
tjänsteman i kolonialadministrationen i Kenya, som gick i spetsen för en ny 
typ av proteströrelse och politisk organisation under just de åren. 1921 bildade 
han och några andra en grupp som de kallade Young Kikuyu Association, 
och det är i denna sammanslutning som historikerna har funnit en del av ur-
sprunget till Kenyas nationalism vars mål och program var att Kenyas olika 
folk skulle enas i en nation.

Andra kloka män i andra kolonier slog in på den fredliga politiska organi-
sationens väg under de här åren. Deras avsikt var att skapa nationell enhet 
genom politiskt arbete, och med utgångspunkt i denna enhet befria sina folk 
från utländsk överhöghet. Vi kommer tillbaka till detta viktiga ämne. 

Oberoende kyrkor och religiösa proteströrelser 
I kampen mot de koloniala invasionerna hade folk sökt hjälp och ledning hos 
förfädernas andar och hos prästerna, andarnas språkrör. Några av dessa präs-
ter hade blivit ledare för revolter riktade mot kolonialväldet, som shonas och 
ndebeles stora uppror mot den brittiska invasionen av deras land, Sydrhodesia 
(Zimbabwe), under 1890-talet. 

Men nu, efter ungefär tjugo års kolonialstyre började folk se sig om efter 
nya former av andlig vägledning. Många i Afrika söder om Sahara sökte sig 
till de kristna lärorna som förkunnades av europeiska missionärer, bara för 
att upptäcka att dessa missionärer ofta var en del av det koloniala system som 
de predikade underkastelse och lydnad mot. Detta ledde till att de kristna 
afrikanerna grundade nya egna kyrkor, eller — som i Sydafrika — gick med 
i redan existerande oberoende kyrkoförsamlingar.

Denna rörelse av oberoende kyrkor var ännu en form av protest mot ko-
lonialväldet. Den hade startat långt tidigare i Sydafrika, som hade kolonise-
rats av nybyggare längre tillbaka i tiden. Dess ledare inspirerades av Bibelns 
budskap: ”Etiopien kommer att sträcka ut sina händer mot Gud”, där Etiopien 
inte bara var landet med det namnet, utan symboliserade alla länder med 
svarta folk. Många etiopianistkyrkor grundades långt ner i södra delen av 
kontinenten. De drog till sig väldiga skaror troende, ty deras budskap löd 
att Gud inte stod på kolonialisternas sida, utan önskade allas frälsning. Från 
Sydafrika spreds rörelsen till Central-, Öst- och Västafrika. 

Efter 1920 fick de olika riktningarna inom den oberoende kyrkorörelsen 
ännu större genomslagskraft och förföljelserna mot dem ökade. De gav män-
niskor som hittills bara hade fått lära sig lydnad mot kolonialmyndigheterna 
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nytt hopp och ny tillförsikt, och därför fruktades de av myndigheterna. Värd 
att nämna bland de nya kyrkor som skapades under de här åren är  Church 
of Jesus Christ on This Earth, som grundades 1921 av Simon Kimbangu i 
Belgiska Kongo. Genom att gå med i denna kyrka uttryckte människor i Bel-
giska Kongo sitt andliga motstånd mot kolonialväldet och de förföljdes svårt 
av de belgiska myndigheterna.

En annan oberoende rörelse, litet äldre, var  Church of the Children of 
Israel, grundad i Sydafrika av Enoch Mgijima. Liksom Kimbangus anhängare 
måste Mgijimas grupp utstå förföljelser från kolonialmyndigheterna. 1921 
vägrade deras församling att flytta från ett område som den sydafrikanska 
rasistiska regeringen hade reserverat för européer. Sydafrikanska soldater 
dödade 163 och sårade 129 av dessa fredliga afrikanska kristna. 

De religiösa protesterna tog sig många uttryck. Deras mål var inte att bilda 
politiska organisationer eller utveckla nationalistiska tankegångar. De som 
protesterade ville, i religiös bemärkelse, bli befriade från ”tidens ondska”. 
Men eftersom denna ondska ofta identifierades med kolonialstyret var deras 
mål också antikolonialt. Ett viktigt exempel var Jehovas vittnen, den rörelse 
som i Afrika vanligtvis kallades Watchtower. Den startades i Centralafrika på 
1890-talet men var senare verksam i andra kolonier. Ofta vägrade medlem-
marna betala de skatter som kolonialmyndigheterna hade pålagt dem, eller 
bröt mot andra koloniallagar. Myndigheterna gjorde följaktligen allt de kunde 
för att knäcka dem, men upptäckte att det var en svår uppgift.

Watchtower hade många grenar. En av dem var  Watchman’s Society, 
grundat av Kenon Kamwana från Nyasaland (Malawi) 1937. Den var uttalat 
antikolonial. ”Vi är Guds barn”, förkunnade Kamwana för sina anhängare, 
”och får därför inte ta någon hänsyn till de lagar som boma (kolonialreger-
ingen) har stiftat . Människorna får inte vara rädda för att bryta mot reger-
ingens lagar.”

Alla dessa oberoende kristna reaktioner var en del av den afrikanska pro-
testen mot kolonialsystemen, och framför allt mot den koloniala övertygelsen 
att det var Guds mening att vita människor skulle härska över svarta.*

Det var inte bara kristendomen som inspirerade till sådana reaktioner. Det 
fanns otaliga exempel på andligt motstånd mot kolonialvälde från afrikaner 
som förblev trogna sina egna religioner. Omfattande muslimska proteströrelser 
dök också upp både söder och norr om Sahara. De försökte ge människorna 
nytt självförtroende mitt under kolonial erövring och förtryck. I Senegal 
uppstod till exempel en rörelse kallad Muridiyya, ledd av Ahmadou Bamba 

*En utomordentlig och väldokumenterad framställning rörande dessa frågor finns i Bengt 
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(1850–1927) och grundad på hans undervisning. Bamba själv utmanade inte 
direkt den koloniala överhögheten, men resultatet av hans undervisning var 
att hans anhängare gjorde det. Fransmännen utvisade Bamba till Gabon och 
senare till Mauretanien, och tillät honom bara att återvända till Senegal på 
villkor att han sattes i husarrest. Ytterligare en muslimskt inspirerad proteströ-
relse var Hamalliyya i Franska Sudan (senare Mali) ledd av Sheikh Hamallah 
(1883–1943).

Nya sociala grupper eller klasser
Det vore fel att föreställa sig den här perioden som uteslutande präglad av pro-
tester och revolt. Det fanns mycket av bådadera, för de koloniala systemen var 
redskap för erövring och förtryck. Men de var mer än så, de fungerade också 
som redskap för social omstrukturering. Detta var i enlighet med koloniala 
behov, och afrikanerna fick anpassa sig efter bästa förmåga. Kolonialväldena, 
produkter av industrialiserade länder, ändrade mycket i sätten att arbeta och 
leva. De gav upphov till nya sociala grupperingar liksom embryon till de sociala 
klasser som de industrialiserade folken var indelade i. 

Denna sociala omstrukturering tog fart från och med 1930-talet. Men den 
var på gång redan före 1930. Vi har redan stött på den i beskrivningen av hur 
afrikaner kommenderades ut som arbetskraft i gruvor och på plantager.

Denna utkommendering av arbetskraft skapade en ny social grupp av 
män, som arbetade för penninglön och som i allt större utsträckning saknade 
andra utkomstmöjligheter. Låt oss ta ett exempel. Afrikaner hade brutit tenn 
på Jos-platån i centrala Nigeria under mer än 2.000 år. De arbetade manuellt, 
de var oberoende producenter som kombinerade gruvbrytning med jordbruk. 
Vid vårt århundrades början togs Jos-gruvorna över av utländska bolag som 
använde maskiner. 1910 fanns det 50 sådana bolag i Nigeria med 15.000 an-
ställda gruvarbetare och 1928 uppgick de nigerianska gruvarbetarna till nära 
40.000. Men de flesta av dessa män var inte längre oberoende producenter. 
De hade blivit lönearbetare.

Samma sak hände överallt där utländska bolag anlade djupa gruvor: guld i 
Sydafrika, koppar i Nordrhodesia (Zambia), kol och andra mineraler på andra 
håll. Väldiga skaror lönearbetare anställdes. Nästan alltid var det arbetare som 
kom från andra platser eller andra kolonier, anställda på kontrakt under ett år 
eller mer. De var, kort sagt, rörlig arbetskraft eller migrantarbetare.

Migrantarbetarna utgjorde en ny social grupp som aldrig hade existerat 
tidigare i den omfattningen, men de bildade inte någon ny, integrerad klass 
av arbetare, eller vad som i industrialiserade länder kallas arbetarklass. Som 
migranter stod de med en fot i lönearbetet i gruvorna eller på plantagerna, och 
med den andra i sina hembyar. Här är ännu ett exempel på vad vi tidigare har 
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sett: afrikanerna tvingades in i den moderna löne- och maskinekonomin, men 
de fick inte vara med och dela vinsterna, annat än som underbetalda arbetare. 
De fick inte lära sig någon teknologi eller ens att läsa och skriva. Ändå upp-
hörde de att vara självständiga bönder. Vi kommer senare att se vilka vidare 
konsekvenser detta skulle få i framtiden.

Ytterligare en ny social gruppering, eller framväxande klass, skapades där 
afrikanska bönder började odla exportgrödor, framför allt i Västafrika. Bönder, 
som använde moderna former av betalningsmedel och investerade kapital i ex-
portgrödor som kakao eller jordnötter, började köpa land och avlöna arbetare. 
Undan för undan uppstod nya sociala skiktningar också inom det afrikanska 
samhället. Det här var ännu en process av betydelse för framtiden.

Fortfarande var kolonialstäderna små. Deras stora expansion inträffade 
efter mitten av 1930-talet. Men redan fanns det i dessa städer en grupp män-
niskor som ägde en viss förmögenhet i hus och handel, och en annan, större 
grupp som ägde litet eller ingenting. De olikheter som kännetecknar stadslivet 
uppträdde redan på scenen, fortfarande små, men i tillväxt.

De ”utbildade få”
Ännu en framväxande social grupp, också den mycket liten på 1920-talet, 
bestod av människor som hade lyckats få en modern utbildning. Det var 
fortfarande mycket ovanligt. I hela Brittiska Västafrika fanns det en enda 
högre utbildningsanstalt, i Fourah Bay i Sierra Leone, och ett par läroverk. 
Yaba College i Nigeria togs helt och hållet i bruk först 1934. Möjligheterna 
var ännu mindre i Franska Västafrika och Ekvatorialafrika. Brittiska Öst- och 
Centralafrika hade inte en enda skola som kunde ge eleverna diplom på högre 
utbildning, innan Makerere College i Uganda började göra det 1933. Möjlig-
heterna var något större i Egypten och Tunisien. En högre utbildningsanstalt 
för afrikanska elever, Fort Hare, öppnades 1916 i Sydafrika.

I praktiken måste studenterna resa till Europa och Amerika för varje form 
av högre utbildning. Några få lyckades med detta under 1920-talet, liksom ett 
fåtal hade lyckats tidigare. Begripligt nog kom de att utgöra en privilegierad 
socialgrupp. De flesta av dem blev lägre statstjänstemän; höga befattningar 
förbehölls européer. Några började allvarligt fundera över sina länders framtid. 
Eftersom de ofta var advokater eller hade andra intellektuella yrken kunde de 
närmare granska kolonialsystemen för att utröna hur dessa system fungerade. 
De började fråga sig vad som kunde göras för att ändra dem.

Det var i mångt och mycket genom denna grupp, ”de utbildade få”, som 
de nationalistiska tankegångarna och kampen för politiskt framåtskridande 
nu började bli kända och accepterade.
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Vid den här tiden kunde utbildade afrikaner som funderade över framtiden 
urskilja två stora hinder för varje form av framåtskridande. Ett av dessa hade 
rests, och byggdes ständigt högre, av kolonialsystemens rasism. Afrikanerna 
— vidhöll denna rasism — är underlägsna. De har inte skapat någon historia. 
De har inte byggt någon civilisation. De kan inte regera över sig själva utan 
vi, de överlägsna européerna, måste göra det åt dem.

Dessa påståenden var inte sanningar, utan myter som underbyggde det 
koloniala systemet. Afrikanerna hade skrivit historia och skapat civilisationer 
och varit självstyrande under oräkneliga år innan någon kolonial härskare 
dök upp på scenen. Ändå var dessa myter, hur förvånande det än kan tyckas 
idag, vida spridda under 1900-talets tidigare decennier. Det berodde delvis 
på att kolonialhärskarna var långt mer avancerade när det gällde maskiner 
och modern teknologi, och följaktligen gjorde anspråk på att ha ”uppfunnit 
allting”. Delvis berodde det på att barnen i de koloniala skolorna fick lära 
sig samma rasistiska läxa. Afrikanernas egen utveckling nämndes eller disku-
terades aldrig.

Det här var ett hinder för utveckling: en ständig och oavbruten nedvär-
dering av afrikansk intelligens och skicklighet, av Afrikas verkliga bedrifter. 
Det fanns ett andra hinder. Det restes genom uppdelningen av Afrikas folk i 
ett femtiotal kolonier. Många gamla samhällen eller stater, som ursprungligen 
inte hörde ihop, upptäckte plötsligt att de befann sig inom samma koloniala 
gräns som delar av samma koloni. Men fastän de sålunda hade tvingats ihop 
var de fortfarande åtskilda — av sin egen historia, men också av kolonial-
myndigheternas metod att härska genom att söndra.

Å ena sidan hade få av dessa stater och samhällen känt något behov av att 
sammansluta sig i det förflutna. Å andra sidan gjorde kolonialsystemen allt 
för att hindra dem från att sammansluta sig nu. Men om de inte samverkade 
nu, vem skulle då lyssna till några mer omfattande krav på förändringar. Och 
hur skulle de finna den gemensamma plattformen?

Vi kommer att återvända till detta ämne i samband med modernt stam-
tänkande och nationalism (kapitel 7). 

Under denna tid, på 1920-talet, började två slagkraftiga tankegångar 
komma i omlopp. Den ena riktade in sig mot det första hindret, den andra mot 
det andra. Den första tanken var panafrikanismen. Den andra — som anknöt 

KAPITEL 4
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till den första — var den nationella enhetstanken, eller nationalismen. 

Den panafrikanska rörelsen: dess ursprung och tidiga mål
Pan är ett grekiskt ord som betyder allt, alla, så panafrikansk betyder allafri-
kansk. Men den första panafrikanska rörelsen sysslade inte på något direkt 
sätt med Afrika. Den rörde de svarta samhällena, av afrikanskt ursprung, 
som levde i Nordamerika och Karibien (Västindien). Dessa svarta människor 
härstammade från många olika afrikanska folk och kulturer, men de hade 
förlorat sina språk och sin kultur under slaveriet. Befriade från slaveri kände 
de gemenskap genom att de förblev offer för amerikansk och kolonial rasism. 
De förenades, kan man säga, genom sin hudfärg och sina lidanden.

Under 1800-talet blev en del av dessa svarta människor övertygade om 
att de kunde bli fria och likställda endast under förutsättning att de lämnade 
Amerika. Men vart skulle de då ta vägen, om inte till sina förfäders ursprungs-
områden? En ”tillbaka till Afrika”-rörelse växte fram och det var då Liberia 
kom att grundas av svarta människor från USA. Tanken utvecklades vidare 
till idén om att alla svarta folk skulle sluta sig samman i försvar för sina ge-
mensamma intressen och mot rasism.

Följaktligen var denna rörelse i sin första version i själva verket en ”all-
svart” eller ”allneger”-rörelse som tog form utanför Afrika. Ändå stödde den 
panafrikanska rörelsen också under detta tidiga skede afrikanernas kamp i 
Afrika. En av åtgärderna vid den första panafrikanska kongressen, som hölls 
i London 1900, var att lämna in en protest till den brittiska drottningen, 
Viktoria, mot rasistiskt styre i Sydafrika och Rhodesia.

I denna första kongress deltog 32 delegater. Av dessa kom elva från USA 
och tio från Västindien, men bara fyra direkt från Afrika. Ändå lyfter pro-
tokollen fram kraven på afrikansk likställdhet och utveckling, något som 
uppmärksammades av utbildade personer i Afrika, framför allt i Västafrika 
och Sydafrika. Den nigerianska tidningen Lagos Standard, som ägdes och 
redigerades av afrikaner, hälsade kongressen år 1900 som ”en händelse i ras-
rörelsens historia som, på grund av dess stora inflytande och troliga resultat, 
kanske saknar motstycke”.

Ledande talesmän för panafrikanismens befrielseidéer uppenbarade sig 
snart på den afrikanska scenen. Bland dem fanns den västindiske, senare 
liberianske, diplomaten, Edward Wilmot Blyden (1832–1912). Under 1920-
talet fick de här tankarna effektiv draghjälp av två enastående män från andra 
sidan Atlanten. En av dem var Marcus Moziah Garvey (1887–1940) från 
Jamaica, som 1914 grundade en organisation i New York, kallad  Universal 
Negro Improvement Association och vars inflytande var stort i hela Afrika. 
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Den andre var den svarte amerikanen William Burghardt DuBois (1868–1963), 
en framstående utforskare av afrikansk historia, som så småningom blev med-
borgare i Ghana.

Denna rörelse kunde inte göra någonting för att förändra de koloniala 
systemen, ty den hade ingen makt. Ändå spelade den en viktig roll genom att 
berätta för världen om Afrikas problem under kolonialväldet. Den berättade 
högt och tydligt om koloniserade afrikaner vid en tid då få av dessa kunde 
göra sina röster hörda genom kolonialsystemens murar. En andra kongress 
hölls i Paris 1919, där de segrande makterna från första världskriget höll sin 
fredskonferens. En tredje kongress ägde rum i London och Bryssel 1921, en 
fjärde i London och Lissabon 1923 och en femte i New York 1927.

Men vid den här tiden, 1920-talets mitt, utvecklades den panafrikanska 
rörelsens idéer i ny riktning. Man började hävda att afrikanerna själva måste 
finna sin egen väg mot enighet och frihet. Svarta amerikaner kunde hjälpa 
till med stöd och solidaritet, men de hade andra problem, de kunde inte leda 
Afrika. Varje hållbart handlingsprogram för afrikanskt framåtskridande, 
förklarade en ledande tänkare från Guldkusten, Kobina Sekyi (1892–1956) i 
en bok skriven 1925, ”måste kontrolleras och ledas av det afrikanska Afrika 
och vara helt och hållet afrikanskt”.

I denna nya form förvandlades den allsvarta eller allneger-tanken till en 
mycket mer direkt all-afrikansk tanke. Denna skulle inte nå sin fulla mognad 
förrän vid den sjätte panafrikanska kongressen, som hölls i Manchester i 
England 1945, när ledande afrikanska nationalister förenades i nya krav på 
afrikansk självständighet. Och det var den kongressen som sedan ledde vidare 
till grundandet av Organisationen för afrikansk enhet, OAU (Organisation 
of African Unity, se kapitel 20). Under tiden åtföljdes denna reviderade form 
av panafrikanism under 1920-talet av den andra tanken som vi har snuddat 
vid ovan: nationellt enande.

Nationellt enande
Den nationella enhetstanken hade redan spelat en huvudroll i de vita folkens 
politiska värld. Det var under de sista åren av 1700-talet och början av 1800-
talet. Dessförinnan hade föreställningarna om nation och nationstillhörighet 
varit vaga och betydelselösa. På samma sätt som andra folk hade de vita folken 
enats runt maktcentra representerade av kungar och präster, klaner och lokala 
lojaliteter. Men den ekonomiska revolutionen i England, som gav upphov till 
det kapitalistiska systemet, och den politiska revolutionen i Frankrike, som 
kraftigt förstärkte centralmakten, samverkade för att ge nationalismen en ny 
och mäktig genomslagskraft.
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1800-talets stora politiska omvälvningar och förändringar följde ve-
derbörligen på varandra, och uppkomsten av Amerikas Förenta Stater var det 
stora föredömet. I Europa var det Italiens nationella enande och därefter de 
slaviska folkens i centrala och södra Europa, i Latinamerika de postkoloniala 
republikernas tillkomst. 

Vid sekelskiftet föreföll det som om nationalismen hade framtiden för 
sig. Men dess befriande kraft kunde på ett fruktansvärt sätt vändas i kata-
strof. Detta demonstrerades med full styrka under första världskriget när 
Europas nationer dödade varandras medborgare i miljoner. Och ändå kunde 
det fortfarande sägas att nationalismen var ”framtidens kraft”. Jämfört med 
nationalismen föreföll den internationella socialismens motsatta läger svagt 
och kraftlöst. Allt detta hörde till rekvisitan på den afrikanska scenen efter 
första världskriget. 

I Afrika var de nationalistiska tankegångarna inte alldeles nya på 1920-
talet. De hade tagit form några år tidigare bland de utbildade få i Brittiska 
Västafrika, framför allt i städerna Cape Coast i Guldkusten/Ghana, Lagos i 
Nigeria, Freetown i Sierra Leone och Bathurst (Banjul) i Gambia. Dessa män 
hade större frihet än afrikaner i andra kolonier. Trots att de var avstängda 
från högre poster i förvaltningen hade de möjlighet att diskutera politik utan 
att känna någon större fruktan för kolonialpolisen. De kunde fritt publicera 
egna tidningar.

Dessa män studerade Europa och insåg att förutsättningen för de euro-
peiska folkens självständighet var att de var organiserade i nationer, dvs i 
stater, vars människor hade en enda nationell lojalitet och erkände en enda 
nationell kultur. I själva verket hade många europeiska stater olika lojaliteter 
och kulturer, men var och en hade en som dominerade och detta utgjorde 
grunden för deras nationstillhörighet.

Nu hade tanken att de olika folken i en koloni kunde bli fria bara om de 
samverkade som en nation, på samma sätt som européerna, redan tidigare 
ventilerats.  Aborigines’ Rights Protection Society, grundad i Guldkusten 1897, 
hade till exempel framgångsrikt pläderat för dessa tankegångar. 1911 hade en 
annan tänkare från Guldkusten, S. R. B. Attoh Ahuma, publicerat en viktig 
bok kallad  Gold Coast Nation and National Consciousness. Han uppmanade 
afrikanerna att vara stolta över sitt arv och sin historia. Han hävdade att de 
måste grunda moderna nationer.

Attoh Ahuma fastnade på samma sätt som andra tidiga tänkare av det här 
slaget i en motsägelse. Han företrädde idén om afrikanskt framåtskridande. 
Men han delade andra utbildade personers förakt för människorna på lands-
bygden. Dessa män hyste med andra ord ingen tilltro till afrikanernas förmåga 
att växa utifrån sina egna historiska rötter. Budskapet var att afrikanerna måste 
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lära sig av europeisk historia och överta europeiska organisationssätt. Men 
detta var i själva verket precis vad kolonialhärskarna också lärde ut.

”Låt oss hjälpa varandra att hitta vägen ut ur Mörkaste Afrika”, skrev At-
toh Ahuma i sin bok som kom ut 1911. ”Vi måste bryta upp ur obygden och 
träda ut i det fria, där nationer skapas.” Det var en uppfattning som delades 
av nästan alla utbildade människor på den tiden — och det var förståeligt. 
För att tillägna sig högre bildning måste de leva i Europa och studera på eu-
ropeiska språk. Åter hemma levde de gärna som européer och de förlorade 
kontakten med sina egna folk. De blev vad Kobina Sekyi i ett skådespel från 
1915 kallar ”sociala hybrider”, det vill säga ”personer födda inom en ras, 
men uppfostrade att leva som om de tillhörde en annan ras”. Det var Europa-
fararnas öde på den tiden.

Ändå spelade dessa 1920-talets ”sociala hybrider” för det mesta en viktig 
roll, framför allt i Brittiska Västafrika. De fann den gemensamma utgångspunkt 
från vilken de olika folken inom en koloni kunde gå mot självständighet: det vill 
säga den gemensamma grunden för nationellt enande. De sade att afrikanerna 
måste bygga nationer. Men de hade mer att tillägga och detta skulle också 
visa sig vara viktigt. De hävdade att afrikanerna måste skapa nationer genom 
att överta det brittiska statsskicket och inte genom att ta upp de system som 
hade vuxit fram inom ramen för Afrikas egen historia. Som den nigerianske 
historikern E. A. Ayandele skriver: ”Det var dessa män som lade grunden till 
det moderna Nigeria med alla dess oräkneliga stater och kungadömen från 
den förkoloniala eran.”

Den moderna nationalismens grundare i Västafrika
En nytt steg i utvecklingen mot nationalism togs 1920. Fyrtiofem medlemmar 
av vad den gambiske historikern J. Ayodele Langley har kallat ”advokat-
köpmannaklassen” i Brittiska Västafrika — talesmännen för de utbildade 
få — samlades i Accra Native Club i Guldkusten i mars. Där grundade de 
National Congress of British West Africa (NCBWA), med avdelningar i var 
och en av de fyra kolonierna Nigeria, Guldkusten, Sierra Leone, Gambia.

Kongressens mål var en hopkoppling av nationellt enande och panafrika-
nism. Vad beträffar det förstnämnda trodde ledarna att de måste pressa brit-
terna att låta dem få säte i koloniernas parlament, som på den tiden gick under 
benämningen ”lagstiftande församlingar”. Dessa var för det mesta rådgivande 
grupper som fanns i varje koloni och de saknade makt. Men männen i NCBWA 
trodde att dessa lagstiftande församlingar kunde utvecklas till demokratiska 
parlament, och när tiden var mogen, till nationella parlament.
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Samtidigt hävdade NCBWA-ledarna att utbildade afrikaner måste förena 
sina ansträngningar över kolonialgränserna. De drev den panafrikanska idén. 
Deras ordförande, advokaten J. A. Casely Hayford från Guldkusten, sade vid 
den tredje NCBWA-konferensen:

På samma sätt som det finns en internationell känsla bland alla vita män, 
alla bruna män, alla gula män, måste det utvecklas en internationell känsla 
mellan alla svarta folk.

Redan vid sin första konferens 1920 krävde NCBWA att man skulle verka för 
”ett enat Västafrika”, som skulle bestå av de fyra brittiska kolonierna.

Aktiva i dessa diskussioner var, vid sidan av Casely Hayford och andra 
män från Guldkusten, välkända nigerianer som patriarken Patrick Campbell, 
läkaren Richard Savage, tidningsmannen Thomas Horatio Jackson och prins 
Bassey Ephraim från Calabar. Dr Herbert Bankole-Bright var i detta samman-
hang den ledande från Sierra Leone, medan E. F. Small var en framstående 
gambier.

Inte alla i advokat-köpmannaklassen var överens. Den nigerianske advo-
katen Sir Kitoyi Ayasa förkastade kongressens handlingsprogram med moti-
veringen att ”vi har en yoruba-nation och en hausa-nation, men ännu har vi 
inte någon nigeriansk nation”. Han ansåg att NCBWA gick alldeles för fort 
fram. Det tyckte britterna också och avvisade kongressens alla krav. NCBWA 
fortsatte att ha möten av och till fram till 1933, men undan för undan föll 
”fyrkoloni-unionen” i glömska. NCBWA lyckades kort sagt inte uppnå sitt 
mål, men de visade tydligt vägen mot vidare utveckling av de nationalistiska 
tankarna.

NCBWAs största svaghet var att dess medlemmar alla var privilegierade 
”hybrider” som var emot mobilisering av massorna. De ville ta små steg, 
genomföra små reformer, så att de kunde vara säkra på att bli ledare för de 
nationer de talade om. De var villiga att samarbeta med britterna i underord-
nad ställning i förhoppningen om att en dag bli jämbördiga medarbetare. Den 
tiden hade ännu inte kommit då nationalismen hade stöd från massorna och 
kunde kräva totalt oberoende. Då skulle britterna tvingas att lyssna, liksom 
alla de övriga kolonialmakterna.

I Brittiska Öst- och Centralafrika diskuterades dessa frågor knappast under 
1920-talet. Där existerade ännu inte något utbildat fåtal, och de europeiska 
nybyggarminoriteterna som sakta blev starkare tog för givet att de och inte 
den afrikanska majoriteten skulle bestämma över framtiden i dessa länder. 
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Den afrikanska rösten i Sydafrika
Här är nyckelåret 1910. Det året avsade sig den brittiska kolonialregeringen i 
London den politiska makten i Sydafrika och överlämnade all denna makt till 
de två vita minoriteterna, de engelsktalande och de som talade afrikaans (ett 
lokalt språk med ursprung i de tidigaste vita nybyggarnas holländska). Detta 
skedde genom den så kallade Unionsakten (Act of Union). De fyra länderna 
från det tidigare Sydafrika (Kapkolonin, Natal, Oranjefristaten, Transvaal) 
förenades i ett land, Sydafrikanska Unionen.

De vita från de fyra tidigare staterna hade skilda åsikter på många områden, 
men de stod orubbligt enade mot de svarta, dvs den afrikanska majoriteten, 
de färgade (människor av blandad härkomst) och de asiatiska minoriteterna. 
Boerna (de afrikaanstalande vita) var strängt rasistiska av övertygelse, vana 
och tradition. De engelsktalande vita var i praktiken precis likadana, eller 
blev det snart om de var nykomlingar i landet. När den lokala makten över-
lämnades 1910 tävlade de två vita samhällsgrupperna om förmånerna och de 
bästa bitarna av kakan. Men när det gällde att stifta lagar för hela unionen, 
som begränsade eller eliminerade de svarta folkens rättigheter och möjligheter, 
var de genast överens.

Deras huvudtanke var att reducera afrikanerna till enbart arbetskraft för 
vita jordbruk, vita industrier och vita familjer. En av de grymmaste av de nya 
rasistiska lagarna var jordreformlagen (Land Act) från 1913. Den berövade 
afrikanerna all rätt att äga jord i nio tiondelar av landet, trots att afrikanerna 
då var fyra gånger så många som de vita. Tillsammans med andra lagar av 
samma slag innebar denna Land Act en kraftig förstärkning av det sydafri-
kanska rasistiska systemet, som hårdnade alltmer för att slutligen utvecklas 
till apartheid (se kapitel 16).

Afrikanska bönder och hövdingar protesterade förgäves, ty de vita hade 
all makt och använde den utan förbarmande. Utbildade afrikaner proteste-
rade också. De var ett fåtal män som hade lyckats skaffa sig ett visst mått 
av modern utbildning i missionsskolor, eller genom studier i Europa och 
framför allt i USA, där de fann vänner och anhängare. Bland dem var John 
Tengu Jabavu, John Dube, Pixley Seme, Solomon Plaatje. Vid ett möte 1912 
i Bloemfontein i Oranjefristaten grundade de  South African Native National 
Congress. De kunde fortfarande arbeta öppet och ville att denna organisation 
skulle fungera som gemensamt språkrör för alla afrikaner i unionens fyra 
länder, en enad afrikansk röst gentemot de enade vita. Denna organisation 
var alltså ännu ett tidigt exempel på hur idéerna om enande och nationalism 
kunde kombineras.

De fick inget gehör hos de vita härskarna. Dessa fortsatte att bygga upp sitt 
rasistiska system. Också här återstod det för de svarta samhällenas utbildade 



 Centrala framstegsidéer  45

män att vända sig till massorna för stöd. På samma sätt som männen i NCBWA 
var de flesta konservativa och försiktiga. 1923 döpte de om sin organisation 
till  African National Congress of South Africa (ANC). ANC lyckades stå emot 
ökande förföljelser, och trots organisationsproblem och politisk omogenhet 
vid den tiden skulle det visa sig att ANC hörde framtiden till.

Assimileringspolitiken
Afrikanerna ställdes inför en något annorlunda form av rasism i det franska 
kolonialväldet. Åtminstone i Brittiska Västafrika sade britterna alltid att de 
hade en ”uppgift”, nämligen att leda afrikanerna till självständighet, om 
än med oändligt långsamma steg. Fransmännen sade också att de hade en 
uppgift, dock inte att leda afrikanerna till självständighet, utan att leda dem 
mot franskt medborgarskap. Enligt detta franska synsätt skulle det inte vara 
klokt eller tillrådligt att återge afrikanerna deras självständighet, de kunde 
bara bli del av ett ”Storfrankrike”. De kunde inte på nytt bygga upp sina 
civilisationer i den moderna världen, de kunde bara bli medlemmar av den 
franska civilisationen. 

Detta tillvägagångssätt kallades för ”assimilering”. Detta innebar att 
afrikanska människor för att bli fria måste förvandla sig till svarta franska 
människor. I praktiken var assimilering en omöjlighet för nästan alla afri-
kaner i det franska väldet. I hela Franska Västafrika till exempel fanns det 
1926 mer än 13 miljoner afrikaner, men inte ens 50.000 av dessa var franska 
medborgare och största delen av denna lilla procent fanns i en enda koloni, 
nämligen Senegal. Alla de andra var ”infödingar” (indigènes), underkastade 
lagen om tvångsarbete och andra rasistiska lagar. Så sent som 1945 var antalet 
assimilerade västafrikaner fortfarande under 100.000, och i andra franska 
kolonier i Afrika var de assimilerade ännu färre.

Ändå var dessa små grupper av svarta franska medborgare viktiga. Det 
var de som hade möjlighet till någon form av modern utbildning och som 
kunde utveckla nya idéer om framtiden. Med hänvisning till den franska 
assimileringspolitiken började de kräva större möjligheter för afrikaner att bli 
franska medborgare. Det var inte förrän mycket senare som de började fundera 
på att begära nationellt oberoende. De kom ingen vart under 1920-talet, och 
inte senare heller. De hade mycket mindre frihet än de utbildade afrikanerna i 
Brittiska Västafrika. Deras situation påminde mer om de afrikaners som levde 
i brittiska nybyggarkolonier i Östafrika och Centralafrika.

Afrikansk tidningshistoria bekräftar detta. Tack vare missionsskolorna 
fanns det i Brittiska Västafrika begåvade redaktörer och journalister som 
fick möjlighet att använda sin förmåga. Så tidigt som 1900 hade Sierra Leone 
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inte mindre än sammanlagt 34 afrikanska tidningar, Guldkusten hade haft 
19, Nigeria 7. De bästa av dessa tidningar fortsatte att komma ut. De var en 
viktig del av stadslivet, de innehöll mycket information om politik och var 
ofta kritiska mot kolonialväldet. Men i det franska Afrika, liksom i Brittiska 
Öst- och Centralafrika, fanns det få eller inga oberoende afrikanska tidningar. 
Redaktörer och journalister i dessa kolonier riskerade hårda straff, och drab-
bades också ibland av sådana när de skrev kritiska artiklar.

I andra afrikanska kolonialvälden gav idéerna om nationalism eller 
framåtskridande, av vilket slag det vara månde, än mindre genklang, för det 
mesta ingen alls. Belgierna hade förvandlat sin väldiga Kongo-koloni till en 
hårdhänt diktatur. Detsamma hade portugiserna, italienarna och spanjorerna 
gjort. Alla pratade om att deras uppgift var att bistå afrikanerna. Men deras 
ord var ännu tommare än britternas och fransmännens.

De portugisiska kolonialisterna hävdade till exempel ständigt att de lade 
ned mycket möda på att ”civilisera afrikaner”. Men så sent som på 1970-talet 
var antalet svarta som behandlades som ”civiliserade”, dvs hade en assimilerads 
ställning, mindre än en på trehundra i Guinea-Bissau, och antalet ”civiliserade 
svarta” var inte mycket större i Angola eller Moçambique. Resten utsattes för 
ohämmad kolonial exploatering. Till och med de få assimilerade afrikanerna 
blev arresterade, misshandlade eller utvisade ur landet när de tog initiativ till 
någon mer omfattande form av protest gentemot kolonialväldet.

Nordafrika: islam och nationalismen
Kolonialväldet drabbade Nordafrika vid olika tidpunkter och inte som någon 
direkt följd av delningskonferensen i Berlin 1884–85. Fransmännen invaderade 
Algeriet så tidigt som 1830 och tog kontroll över Tunisien 1881. Britterna 
hade full kontroll över Egypten 1890, och efter att ha besegrat mahdisterna 
härskade de snart över Sudan. 1912 grep fransmännen makten i Marocko, 
medan italienarna startade en utdragen och brutal invasion av Libyen 1911.

Dessa ockuperade folk hade starka förbindelselänkar med Mellersta Öst-
erns islam. Det var också därifrån de hämtade sina nya idéer om självförsvar 
genom nationellt enande. Dessa tankar hade framförts av viktiga islamska 
tänkare som t ex Jamal al-Din (1838–97), född i Iran men känd som al-Afghani 
(afghanen). Han födde tanken på en panislamsk rörelse, dvs tanken på kultu-
rellt och politiskt enande mellan muslimer överallt på jorden. En annan tän-
kare var anhängare till al-Afghani, egyptiern Muhamad Abduh (1849–1905). 
En tredje var syrier, Muhamad Rashid Rida (1865–1935), en av de tidigaste 
företrädarna för arabisk nationalism i Mellersta Östern.
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Deras läror spreds i Libyen och de tre Maghreb-länderna (Tunisien, 
Algeriet och Marocko) och de välkomnades av de patriotiska muslimerna. 
Men under ett kolonialvälde som var både nytt och starkt, upptäckte dessa 
patrioter att det var svårt att hitta fram till det bästa tillvägagångssättet. Två 
skolor växte fram.

En skola ansåg att bästa sättet vore att reformera det muslimska samhället 
genom att grunda sig på islams traditionella lärosatser, i synnerhet dem som 
utgår ifrån föregångarna, eller grundarna av islam, och då särskilt profeten 
Muhammed och hans följeslagare. Genom att ta upp tidiga islamska grund-
satser och länka dem till en senare tids bankväsen, lagstiftning och utbildning, 
ansåg tänkarna i denna grupp att specifika islamska idéer och arbetssätt skulle 
göra det möjligt för deras folk att möta den moderna världens utmaningar. 
Denna traditionalistiska reformrörelse kallades ofta Salafiyah (efter salafun, 
”föregångare”).

Den andra skolan, som med tiden blev mycket starkare än den första, var 
inte mindre lojal mot islam men dess tänkare trodde att deras ansträngningar 
kunde lyckas bara om de tog upp sekulära (icke-religiösa) idéer och organisa-
tionsmetoder. De hävdade att det bara var möjligt att befria sig från det imperia-
listiska oket genom att skapa nationer som vände sig mot imperialismen, och 
följaktligen genom att starta anti-imperialistiska rörelser och nationalistpartier 
i de olika länderna.

Dessa två grupper motsatte sig båda kolonialväldet. Men skillnaderna i 
uppfattningen om det effektivaste sättet att föra frihetskampen fortlevde under 
många år. Dessa meningsskiljaktigheter försvårade ett nationellt enande.

Allteftersom tiden gick vann den sekulära riktningen större gehör. En 
politik av västerländskt snitt började ta form. Så tidigt som 1906 bildades 
tre politiska partier i Egypten, men det första uttalat nationalistiska partiet 
grundades först 1918. Det var Wafd. Partiet, vars medlemmar kom ur Egyptens 
advokat-köpmannaklass — som var större här än på andra håll — krävde 
förhandlingar med britterna för att få ett slut på landets koloniala status.

Britterna för sin del ville behålla militär och ekonomisk kontroll över 
Egypten. Däremot hade de inget intresse av att styra landet, de var beredda 
att lämna över styret till egyptierna. Delvis hade de alltså samma uppfattning 
som Wafd. 1922 erkände britterna Egyptens självständighet men behöll mak-
ten bakom kulisserna. Wafd hade regeringsmakten i fortsättningen, men inte 
förrän på 1950-talet försvagades den brittiska kontrollen (se kap 10).

Andra nordafrikaner iakttog dessa politiska rörelser. Vad kunde de göra 
för att följa efter? I Libyen föga eller ingenting  eftersom kolonialkrig pågick 
där ända fram till 1932. Detta krig hade inletts med italiensk invasion 1911. 
Till att börja med hade italienarna slagits mot det gamla ottomanska imperiets 
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turkiska styrkor, men dessa turkar drog sig tillbaka från Libyen 1912. Då 
upptäckte italienarna att de stod ansikte mot ansikte med en ny och starkare 
libysk motståndsarmé. Denna armé hade organiserats av patrioter som Ahmad 
Sharif och Umar al-Mukhtar och av Sanussiya — från början en religiöst inspi-
rerad muslimsk rörelse, grundad långt tidigare av Sidi Muhammad al-Sanussi. 
Först 1932, efter åratal av hänsynslös krigföring, lyckades italienarna bryta 
Sanussiyas och övriga libyers motstånd.

Händelseförloppet utvecklades annorlunda i grannlandet Tunisien. Strax 
före 1914 grundade utbildade tunisier Le Mouvement Jeune Tunisien (de unga  
tunisiernas rörelse) och senare krävde de av fransmännen att få dela regerings-
makten. 1920 bildade de tillsammans med andra tunisier ett nytt parti,  Hizh 
al-Hurr al-Dasturi eller Destour som fransmännen kallade det. Dess mål var 
att övertala fransmännen att låta Tunisien återgå till sin författning (Dastur) 
från 1860, under vilken de utbildade få kunde utöva en viss politisk makt i 
parlamentet. Till dessa krav tog fransmännen ingen hänsyn. De ignorerade 
också de krav på bättre löner och förhållanden som kom från tunisiska ar-
betare, organiserade i nybildade fackföreningar. Men tunisiska protester som 
gav resultat skulle komma senare.

Algeriets situation var ännu svårare. Största delen av Algeriet styrdes som 
om den vore en del av ”hemlandet” Frankrike, men uteslutande i de vita nybyg-
garnas intresse. Dessa nybyggare förföljde algerierna i en skoningslös rasism, 
påminnande om det vita Sydafrikas. De var övertygade om att Algeriet aldrig 
kunde bli någonting annat än en fransk provins och att landet fortsättningsvis 
borde styras av det franska folket i det franska folkets intresse.

I sin kamp för att förbättra situationen var algeriska ledare oeniga om 
metoderna. Under den här perioden, dvs 1920-talet, stod de flesta på Sheikh 
Ben Badis sida. Fastän Ben Badis var patriot ansåg han att algerierna måste 
acceptera fransk överhöghet, åtminstone under en övergångstid av ”beskydd”. 
”Den algeriska nationen”, sade han 1925, ”är svag och föga utvecklad. Vi 
anser att det är av högsta vikt att vi befinner oss under en stark och civiliserad 
nations skyddande vingar.” Den nationen var Frankrike Detta var i själva 
verket precis vad ledande nationalister i Västafrika sade vid den tiden. Låt 
oss försöka gå framåt, sade de, men tills vidare måste vi acceptera att göra 
det under brittiskt kolonialt ledarskap.

Inte alla algeriska talesmän var eniga med Ben Badis. Emiren Khaled al-
Kader, ättling till en stor algerisk ledare på 1830-talet, pläderade för Algeriets 
självständighet. Men emiren var före sin tid, han tvingades sluta sina dagar 
i exil.

En viktigare rörelse startades på andra sidan Medelhavet bland algeriska 
migrantarbetare i Frankrike. Redan 1926 uppgick deras antal till omkring 
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18.000, eftersom det inte fanns arbete för dem hemma. De var dåligt betalda, 
levde uselt och behövde gå samman i självförsvar. 1926 började en ung alge-
risk nationalist, Messali Hadj (1898–1974), leda denna självförsvarsrörelse. 
Han startade Étoile Nord Africaine (Nordafrikanska stjärnan) i Frankrike och 
Étoile hade snart tusentals algeriska medlemmar. För Nordafrika var detta det 
första stora anti-koloniala parti där ledarna och majoriteten av medlemmarna 
inte hörde till advokat-köpmannaklassen. De var arbetare med revolutionära 
idéer. Snart gällde deras krav mer än bättre villkor; snart krävde de algerisk 
självständighet. De började ta med sig sina idéer och krav tillbaka till Algeriet 
och sprida dem där. En väldig kamp låg framför dem, men den bröt inte ut 
förrän många år senare. 

Marocko tilläts behålla sin egen kung och sina lokala tjänstemän när 
fransmännen tog makten 1912. Men det dröjde inte länge förrän fransmännen 
fattade alla viktiga politiska beslut och dessutom de flesta av de mindre viktiga 
besluten. Deras makt skakades 1920–26 av Abd al-Krims frihetskrig i Rif-berg-
en (se ovan). Efter det skärpte fransmännen kontrollen (liksom spanjorerna i 
sin norra del). Marockos utbildade klass erbjöd vid den här tiden inte något 
effektivt politiskt motstånd. Men också här väntade nya strider.

Sammanfattning: motstånd och anpassning
Under 1920-talet var kolonialsystemen fast etablerade. Pacificeringen var 
avslutad. Militärregeringarna hade ersatts med civila regeringar.

Många fortsatte sitt motstånd mot kolonial regering och kolonial beskatt-
ning, ibland genom att göra uppror, ofta genom nya religiösa proteströrelser 
eller annars genom att flytta över kolonialgränserna. Andra fann det klokast 
att anpassa sig till systemet och göra det bästa av situationen. De flesta höv-
dingar gjorde så, liksom de personer som tjänade kolonialregeringarna, tillsatta 
”hövdingar”, ”förmän”, poliser, tolkar, soldater. Framförallt i kolonier utan 
nybyggare upptäckte bönderna att de kunde tjäna pengar, eller åtminstone 
överleva, genom att odla exportgrödor i enlighet med koloniala intressen.

Alla dessa utvecklingslinjer började förändra de afrikanska levnadssätten 
och sätten att tjäna sitt uppehälle. Den gamla livsstilen började brytas sön-
der. Man började se sig om efter ett nytt sätt att leva. Efterfrågan på modern 
utbildning ökade. Människor ville att deras barn skulle kunna förstå sig på 
denna moderna värld som kolonialsystemen utgick ifrån. Men ännu var 
skolorna få. För de flesta barn fanns det inte några möjligheter att gå i skola. 
Ändå kvarstod denna önskan.

Nya tankegångar om politiken, Afrikas framtid, började spridas: framför 
allt panafrikanismen och nationalismen eller nationellt enande. Men ännu var 
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det bara, med vissa undantag, bland det utbildade fåtalet i advokat-köpman-
naklassen som dessa idéer existerade. Fortfarande hade man inga tankar på 
att vända sig till massorna för att få stöd för sin nationalism.



  51

DEL TVÅ

Kolonialism under tryck: 1930–1945



52  

DEL TVÅ handlar om åren mellan 1930 och 1945. Bland frågorna som vi 
försöker besvara är:

Kapitel 5 – Kolonialsystemen och den stora depressionen

• Vad innebar kolonial ekonomi? Hur skiljde den sig från afri kan ska eko-
nomier före kolonialperioden?

• Vad betydde den stora depressionen? Varför markerade den en vänd-
punkt?

• På vilka sätt skiljer sig 1930-talet från 1920-talet?
• Varifrån fi ck kolonialregeringarna sina inkomster och vad an vän  de de 

dessa inkomster till?
• Vad innebar ”kolonial protektionism”?
• Hur invaderades Etiopien av Italien? Vilka blev följderna?

Kapitel 6  – Andra världskriget 1939–45

• Vad hände under andra världskriget? Hur påverkade det Afrika?
• Vad var Atlantdeklarationen?
• När och var grundades Förenta Nationerna?
• Hade FN någon betydelse för Afrikas kamp?
• Vilket infl ytande hade den asiatiska nationalismen?
• När grundades Israel? Arabförbundet?

Kapitel 7 – Mot en modern politik

• Vad menas med uttrycket ”modernt stamtänkande” under kolo -
nialtiden? Hur och varför utvecklades det?

• Vad innebar stamförbund? Varför bildades de?
• Ledde stamförbunden vidare till moderna partier? I så fall hur och var-

för?
• När började nya politiska partier, grundade på mass del tagan de, upp-

träda?
• Hur reagerade afrikanerna på Italiens invasion av Etiopien?

Kapitel 8 – Kolonialismen i kris

• Varför befann sig kolonialismen i kris 1945?
• Vad innebar fl ykten från landsbygden?
• Vilka var konsekvenserna av migrantarbete 1945?
• Hur och varför utvecklades politiska massrörelser?
• Vilken roll spelade de afrikanska fackföreningarna?
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Den som levde på 1920-talet trodde antagligen att afrikanerna aldrig mer skulle 
få möjlighet att styra sina egna länder. Bara Etiopien och Liberia hade sina egna 
regeringar. För övrigt var kolonialsystemen starka och blev allt starkare. Allt 
motstånd var brutet, det var bara anpassning i dess olika former som tyck tes 
återstå. Men anpassningen var långt ifrån lätt och i ny byg gar kolo nierna var 
den allra svårast.

Ändå tog utvecklingen under de femton åren från 1930 till 1945 en helt 
annan riktning. Ty detta var den tid då en ny själv ständighets frön, sådda av 
de första nationalisterna, började gro för att sedermera skördas i form av den 
politiska förnyelse som skulle komma.  

Två omfattande utvecklingsförlopp bidrog till denna poli tiska förnyelse. 
Ett var den stora depressionen, då överallt i Afrika sätten att arbeta och 
förtjäna sitt uppehälle — med den sierra leonske ekonomen Cox-Georges 
ord — ”drabbades av en total ekonomisk kollaps, som inte sparade någon 
sektor”. Det andra utvecklingsförloppet, som delvis utgick ifrån det första, var 
upp komsten av ett nytt politiskt motstånd. Skärpt av den ekono miska krisen 
började detta nya politiska motstånd se sig om efter stöd från massorna, ett 
stöd som det med tiden skulle få.

Kolonialekonomin: en beroende ekonomi
Afrikas ekonomiska beroende av omvärldens marknader och marknadspri ser 
hade börjat skapas långt före kolonialtiden, i och med den kraftiga ökningen av 
den transatlantiska slav han deln omkring 1650. När vi ser till baka upptäckter 
vi att Afrikas export av tillfångatagen arbetskraft, dvs slavar, i själva verket var vi att Afrikas export av tillfångatagen arbetskraft, dvs slavar, i själva verket var vi att Afrikas export av tillfångatagen arbetskraft, dvs slavar
en tidig form av kolonial export. Och därför är det till 1650-talet som vi borde 
förlägga uppkomsten av det mo derna Afrikas be roende av ”världsystemets” 
handel och över föring av rike domar. Men detta ökande förkoloniala beroende 
hade varit ofullständigt och ofta indirekt: många afrikanska sam hällen och 
länder hade inte dragits in i det.

Långt ifrån kusten, i kontinentens vidsträckta inland, fanns det fortfa rande 
stater och samhällen som endast var beroende av sig själva och sina grannar. 
Lågkonjunkturer och högkon junk tu rer i Europa, Asien eller Amerika påver-
kade dem mycket litet eller inte alls. Deras export var liten, liksom im port en. 

KAPITEL 5

Kolonialsystemen och den stora 
depressionen
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På en enkel levnadsnivå kunde de fortfarande tillfreds ställa sina be hov. Om-
världens problem berörde dem knappast.

Men nu, på 1920-talet, hade allt detta förändrats. Stora ska ror män pressa-
des till arbete i gruvor som hade öppnats av ut länd ska bolag. Därigenom 
blev Afrika en livsviktig mineral källa för den europeiska världen. Redan 
un der de fem åren mellan 1925 och 1929 producerade afrikanska kolonier 
till sam mans med det minoritetsstyrda Sydafrika 56 procent av allt guld, 16,4 
procent av all mangan, 12 procent av all platina förutom stora mängder av 
andra mineraler.

Det var likadant med jordbruket. Stora skaror män tvingades nu att som 
migrantarbetare arbeta för nybyggare eller på ut lands ägda plantager, också 
här för export. Väldiga mängder män hade dragits in i produktion för avsalu, 
för det mesta i de kolo nier som saknade nybyggare. 1929 stod till ex empel 
bomulls odling en för 80 procent av hela Ugandas export, kakao utgjorde 79 
procent av exporten från Guldkusten medan jord nött er stod för 98 procent av 
Gambias export och kryddnejlikor för 61 pro cent av ex porten från Zanzibar. 
Vad kolonial utveck ling i prak ti ken innebar i dessa ”monokultur-kolonier”* 

— och det fanns fl er — var att den förvandlade dem till producenter för 
marknader i Europa. Före kolonialtiden hade Afrika fung e rat som reservoar 
för billig arbetskraft — slavar — till världen utanför. Nu, under kolo nial tiden, 
utnyttjades afrikansk arbets kraft i allt större ut sträck ning för produktion på 
stället, dvs i Afrika. Detta ledde till att allt fl er av Afrikas samhällen — fram för 
allt på lands byg den — kom att tjäna icke-afrikanska intres sen.

På ett eller annat sätt var följaktligen afrikanska arbetare och handels män
och deras familjer nu beroende av omvärlden. Så länge denna värld blomstrade 
kunde de försörja sig. Men om om världen slutade köpa de produkter som de 
afrikanska bön der  na odlade för export, köpte mindre av dem, eller betalade 
lägre priser, blev afrikanerna genast lidande.

Detta beroende fortsatte under 1920-talet och fördjupades un dan för undan 
genom överföringar av rikedomar från kolo nier na i Afrika till omvärlden. 
De fl esta vinster användes inte till att stärka de afrikanska eko nomierna som 
producerade dem, utan användes till att stärka de västeuropeiska och nord-
ameri kanska ekonomierna. Mellan 1886 och 1934 investerade till exempel 
ut länd ska bolag runt 200 miljoner pund i afrikansk dia mant pro duk tion. I 
gengäld betalade dessa bolag under samma tid 80 mil jo ner pund i utdelning 
(dvs vinster) till aktieägarna. Men dessa utdelningar gick alla ut ur Afrika, med 
undantag av de som gick till vita aktieägare i Sydafrika. Detta var afrikanskt 
kapi tal, men det stannade inte i Afrika och det bidrog inte till att utveckla 
Afrika.

* Med ”monokultur” avses odling i stor skala av en eller två grödor, framför allt för ex-
port.
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Beroende och kapitalöverföring fortsatte att gå hand i hand. Från och med 
början av 1920-talet och fram till kolonialtidens slut har enligt beräkningar 
hälften av vinsten från Guldkustens (Ghana) mineralexport förts ut ur lan-
det, framför allt till Stor bri tan  nien. Detta var en av orsakerna till att man i 
Guldkusten till exempel bara hade en enda statlig högre läroanstalt (Achi mo ta 
College, grundat 1924). Pengar som skulle ha kun nat fi nan sie ra fl er skolor 
fördes ut ur landet i stället.

Samma mönster upprepades i andra mineralrika kolonier. Kop  par gruvorna 
i Nordrhodesia (Zambia) gav väldiga vinster, när verksamhe ten hade kommit 
igång igen på allvar efter den stora depressionen omkring 1935, och 1937 
uppgick vinsterna till gott och väl 4 miljoner pund. Men av dessa vinster 
behöll Nord rhodesia bara omkring 540.000 pund i form av skatter, medan 
mycket större summor på ett eller annat sätt gick till Stor britan nien och 
British South Africa Company som ”ägde” landet där gruvorna låg. Resten 
av vinsterna gick till aktieägare i Europa. Vid samma tid hade Nordrhodesias 
afrikanska befolkning inte ett enda läroverk ef tersom landet enligt kolonial-
myndigheterna var för fattigt för att ha råd med det.

Ju större vinster gruvbolagen gjorde, desto lägre löner fi ck de afrikan ska 
gruvarbetarna. 1929 var till exempel ingångs lönen för en afrikan som ar betade 
under jord i de nord rhodesi ska kop par gruvorna 30 shillings för 30 dagars 
arbete, men 1940 när gruvor na hade blivit långt mer vinstgivande hade lö-
nen sjunkit till 22 shillings och 6 pence. Arbetare ovan jord hade be talats 17 
shil lings och 6 pence 1929, men 1940 var deras lön nere i 12 shillings och 6 
pence. Dessa mycket låga löner var ett annat sätt att öka fl ödet av pengar ut 
ur kontinenten.

Sålunda var koloniernas ekonomiska beroende av omvärld en en viktig 
aspekt av kolonialsystemen. En annan var överför ing ar na av förmögenhet 
från Afrika till länderna i Europa. Vi ska diskutera metoderna för kapi tal-
överföringarna i detalj i del fyra av denna bok.

För de fl esta av kolonialsystemen var 1920-talet en tid av eko no misk ex-
pansion. Exporten ökade, vinsterna steg. Sedan, helt plötsligt, vid slutet av 
20-talet drabbades de ”utvecklade” län der na i Västeuropa och Nordamerika 
av allvarliga problem i form av den stora depressionen. Kolonierna drogs 
hjälplöst in i krisen.

1929: ekonomisk kollaps
Det började långt borta. Scenen för det första stora dramat var New York-
börsen, den viktigaste marknadsplatsen i USA för att köpa och sälja aktier. 
Tecken på ekonomisk kris i Väst europa fram kallade rädsla för att värdet på 
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KARTA 4. Mineralutvinnning i det koloniala Afrika före 1940.  (De viktigaste järnvägarna 

är utsatta på kartan.)
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aktierna skulle rasa. Detta ledde till panikförsäljning och snart kollapsade 
mark naden. ”Det Gyllene Amerika” kastades in i år av umbäranden. Mer än 
3.000 amerikanska banker hade gått i konkurs vid slutet av 1931. Kort där-
efter var mer än 12 miljoner amerikaner arbetslösa, och Väst europa följde 
samma väg utför.

Världshandeln kollapsade eftersom många exportvaror inte kunde säljas 
och många importvaror inte kunde köpas. Följd er na för Afrika blev katastro-
fala. 1929 uppgick det totala värdet av export-importhandeln för de fyra 
brittiska västafrikanska kolo nierna till 56 miljoner pund, 1931 hade det ra sat 
med hälften till 29 miljoner pund. Samma katastrof drabbade de brittiska kolo-
nierna i östra och centrala Afrika, 1929 uppgick värdet av de ras ex port handel 
till 40 miljoner pund, 1931 var det nere i 21 mil jo ner pund. De fjorton franska 
kolonierna i Väst- och Ekvatorial afrika (inklu sive de två ”mandatområdena” 
Kamerun och Togo) gick sam ma hårda öde till mötes. Deras totala export-
import handel föll från 30 miljoner pund 1929 till mindre än 18 miljoner pund 
1931, medan Belgiska Kongos handel föll med mer än hälften under dessa två 
år. Andra kolonier drabbades i samma ut sträckning.

När handeln bröt ihop rasade priserna. Belgiska Kongo är åter igen ett 
typiskt exempel.1932 hade ersättningen till bo mulls producenterna minskat 
med omkring två tredjedelar. När det gällde vissa grödor var situationen ännu 
svårare: betal ning en till gummiproducenterna i Belgiska Kongo min skade med 
90 pro cent mellan 1929 och 1932.

Det gick inte fort att häva depressionen. Om vi återigen tar Belgiska Kongo
som typexempel hade palmoljeexporten 1934 sjunkit till mindre än en fem-
tedel av dess värde 1929, och kakao till lite över en fjärdedel av värdet 1929. 
Från detta genom gåen de prisras — dvs minskningen i den summa pengar som 
be talades till producenter och arbetare — fanns det bara ett undan tag. Priset 
på guld föll knappast alls eftersom guld, trodde man, aldrig kunde förlora 
sitt värde. De som följaktligen drabbades minst var de stora sydafrikanska 
gruvbolagen. Men inte ens detta hjälpte Sydafrikas svarta gruvarbetare. På 
grund av det vita Sydafrikas rasistiska lagar och at tityder tvingades deras löner
ned så de blev ännu lägre än tidigare.

Den stora depressionen var djupast under början av 1930-talet men den 
fortsatte under många år och i några kolonier vara de den fram till det tidiga 
40-talet. Den grep djupt in i var dags till varon. Den var så allvarlig att histori-
ker har kallat den en vänd punkt i vårt århundrade, och det är lätt att förstå 
varför.

Före den stora depressionen trodde kolonialmakterna att de hade hit tat 
alla lösningar på problemen med att administrera Afrika och tjäna pengar på 
Afrika, för oräkneliga år framåt. Efter åt blev de alltmer oroliga för fram-ti-
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den. Och trots att den stora depressionen inte i sig innebar början till slutet 
på kolonialperioden, bidrog den till att skapa spänningar som led de till andra 
världskriget. Och detta fruktansvärda krig mar ke rade — oavsiktligt och para-
doxalt nog — verkligen början på ett helt nytt kapitel i Afrikas histo ria.

Kolonial stagnation 

Den världsomspännande ekonomiska kollapsen innebar att 1930-talet i mot-
sats till 1920-talet var en period av kolonial stag na tion eller tillbakagång vad 
beträffar produktion, priser och han del. Undantag förekom när nya gruvor
anlades: de djupa kop pargruvorna i Nordrhodesia (Zambia) till exempel 
kom inte igång förrän mot slutet av 1920-talet och expanderade stort under 
följande år. Men undantagen var få.

När löner och priser föll och arbetslösheten spreds följde ett annat ras, 
denna gång i de skatteinkomster regeringarna kunde få från afrikanerna och 
från export-importhandeln. Eftersom inte lika mycket pengar kom in fanns 
det mindre pengar att an vän da. Vad fanns det att skära ner på?

Det fanns två stora poster myndigheterna inte kunde minska särskilt mycket 
på, och som de så långt det var möjligt undvek att skära i. Den första av dessa 
årliga budgetposter var den summa som kolonialadministrationen måste betala 
i räntor på kapi tal som de hade lånat från Europa, dvs från sina hem lands rege-
r ingar eller privata långivare, för att fi nansiera järnvägs vagnar och lok, räls 
och annat importerat material. Summan av dessa årliga ränteinbetal-ningar 
varierade från kolo ni till koloni, men utgjorde alltid en tung börda.

Den andra posten i en kolonis budget som varje kolo nial ad mi nistration i 
möjligaste mån försökte undvika att skära i var pengarna som gick till euro-
peiska tjänstemän, polis, militär och liknande. Följaktligen drabbade huvud-
delen av nedskärningar na andra poster, däribland de sociala och kultu rella 
land vin ning ar i form av utbildning, hälsovård och bättre vägar som ibland 
var en biprodukt av kolonialväldet. Omfattningen av dessa nedskärningar 
varierade från koloni till koloni. Men man kan lugnt påstå att nedskärningar 
av det slaget gjordes i alla kolo nier och att de ofta var mycket omfattande.

Kolonialbudgeterna: regeringsutgifter under 1930-talet
Nedgången i handeln fortsatte under 1930-talet, men började plana ut i de 
fl esta territorier efter 1935. Vid det laget var emel lertid de koloniala regering-
arnas utgiftsmönster fast etablerade, även om det på sina håll var möjligt att 
reparera en del av ska dor na som hade åsamkats den sociala sektorn under de 
svå raste depressionsåren.
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Detta utgiftsmönster varierade från koloni till koloni, men dess huvud drag 
kan sammanfattas på ett åskådligt sätt. Ne dan stå ende tabell visar på ett ungefär 
hur ett antal kolo nial rege ringar fördelade pengar till sina främsta ut gifter i 
procent av de totala utgifterna under budgetåret 1936/37.

Siffrorna ger inte mer än en ungefärlig fi ngervisning, efter som varje kolo-
nialsystem beräknade sina utgifter på olika sätt. Det framgår i varje fall att 
kostnaderna för kolonialregeringen var höga, antingen det gällde löner till 
europeiska tjänstemän, pengar till den koloniala statsförvaltningen eller till 
polisen och säkerhetstjänsten. Den summa som avsattes för den sociala sek-
torn blev i motsvarande grad låg.

”Kolonial ekonomisk utveckling” — den tredje kolumnen i tabellen — hade 
en strikt begränsad innebörd. För det mesta handlade det om de pengar som 
lades ned på järnvägar, ham nar och andra hjälpmedel som de utländska 
bolagen, framför allt gruvbolagen, behövde: infrastrukturen med andra ord, 
som var nödvändig för att dessa bolag skulle kunna göra sina förtjänster. 
Denna infrastruktur byggdes för det mesta av kolo nial rege ring en, ofta med 
tvångsrekryterad arbetskraft, eftersom de utländ ska bolagen helt naturligt 
föredrog att inte investera sina egna pengar i uppbyggnaden. Om man kan 
tala om början på en kommunikationsrevolution i Afrika under 1930-talet, 
in träf fade den i första hand på grund av koloniala intressen. Varje fördel för 
afrikanerna var rent slumpmässig.

         ANDEL UTGIFTER FÖR DE STÖRSTA BUDGETPOSTERNA 1936/37 (I PROCENT)         ANDEL UTGIFTER FÖR DE STÖRSTA BUDGETPOSTERNA 1936/37 (I PROCENT)

     Förvaltning Sociala åtaganden Kolonial
 (statsförvaltning,      (utbildning (statsförvaltning,      (utbildning,                          ekonomisk
        polis etc)            polis etc)    hälsovård etc) utveckling

Nordrhodesia (Zambia) 40,6 21,9   9,4

Kenya 38,9 22,0 14,5

Nigeria 29,3 17,8 11,5

Guldkusten (Ghana) 31,6 28,0 16,3

Franska Västafrika (1937) 20,0 16,0 24,0

Franska Ekvatorial-

 afrika (1937) 20,0 11,0 13,0

Belgiska Kongo (1935) 24,0 12,0 17,0

Källa: Lord Hailey, An African Survey, 1945, s. 1433, 1453, 1456.

För sådana slumpmässiga fördelar fi ck dessutom de kolo ni sera de folken be tala 
ett ofta högt pris. Detta pris erlades delvis i form av tvångsarbete och skatter
till kolonial regeringar na. Men det betalades också i form av rege ringarnas 
skuld räntor till utländska långivare. I Belgiska Kongo användes bara 12 pro-
cent av regeringsintäkterna till utbildning och andra sociala åtagan den under 
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1936–37. Men samma år betalade Belgiska Kongos regering omkring 40 pro-
cent av alla sina inkomster till utländska långivare i form av skuldräntor på 
lån. Dessa lån hade de tagit för att uppföra järnvägar och annan infrastruktur
som behövdes för att exportera pro dukterna från Kongos utlandsägda gruvor
och plantager. Omkring 20 procent av den nigerianska års bud ge ten samma 
år gick till betalning av skuld räntor, och mer än 16 procent av den nordrho-
desiska (zambi ska) budge ten.

Den koloniala ekonomiska utvecklingen innebar, med andra ord, sällan 
någon utveckling för de koloniserade folken. I stort sett innebar den en ut-
veckling av resurser som utländska bolag behövde för att öka sina vinster.

Beskattningsmetoder

Låt oss se närmare på beskattningen. Statsinkomsterna, dvs en regerings 
pengar, kom från tre källor. En var beskattningen av utländska bolag. Detta 
var den minsta källan, inte på grund av att vinsterna var små, utan därför att 
det mesta av vinsterna obe skat tade skickades till Europa. Den andra källan 
var beskattning av export och import (tull och accis). Den tredje och van ligtvis 
den största källan var beskattningen av befolk ningen. Vi har redan sett hur 
det började. På 1930-talet hade sys temet använts länge i alla kolonier. Några 
offi ciella siffror för 1934 ger en an ty dan om sakernas tillstånd:

    SKATT    SKATTEINTÄKTER 1934

Beskattning av Beskattning av                   % av årlig

     afrikaner icke-afrikaner budgetinkomst

Nyasaland (Malawi) 

   (pund) 129.562 18.970 43,0

Kenya (pund) 544.480 116.495 32,5

Nigeria (pund) 775.010 32.633 18,5

Franska Ekvatorial-

   afrika (francs) 37.298.300 1.185.000 57,0

Belgiska Kongo

   (belgiska francs) 80.709.434 19.764.683 28,8

Källa: Lord Hailey, An African Survey, 1945, s. 547.

I allmänhet ökade beskattningen av afrikanerna under den stora depressionen
och därefter, trots att levnadsomständig heter na var svårare än tidigare. Samma 
sak gällde beskattning en av icke-afrikanerna, mest vita nybyggare, men dessa 
skatter förblev långt lägre än motsvarande skatter i Europa. 
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Utbildningen i nybyggarkolonier

De summor som satsades på utbildning och annan social väl färd för nybyg-
gare och deras barn var alltid större, ofta mycket stör re, än de som användes 
för att bistå afrikanerna. Det här var ytterligare en orsak till att det inte fanns 
många utbildade afri kaner i någon av nybyggarkolonierna.

Några siffror belyser detta. I Kenya gick 1935 till exempel 1.889 euro peiska 
barn i skolan, vilket tog 29,2 procent av rege ringens utbildningsbud get i an-
språk. De 7.995 barn av asiat isk och ”blandad” härkomst som gick i skolan 
fi ck 23,5 procent. Men sammanlagt 100.720 afrikanska skolbarn fi ck bara 
47,3 procent av utbildningsbudgeten. Av tabellen ovan framgår att de skat-
ter som Kenyas afrikaner betalade gav regeringen nära fem gånger så mycket 
pengar som skatterna från européerna. Men de afrikanska skolbarnen fi ck 
ändå mindre än hälften av utbildningsanslaget.

I Sydafrika var de svarta elevernas situationen ännu svårare. 1935 fi ck vita 
elever i de före detta boerrepublikerna Transvaal och Oranje fristaten 92,2 
respektive 93,4 procent av de statliga utbildningsmedlen, medan något över 
sex procent användes till den långt större svarta befolkningens utbildning. 
I den en gång liberala Kapprovinsen fi ck den stora svarta majoriteten bara 
13,4 procent av de stat liga utbildningspengarna och den likaledes stora svarta 
majoriteten i Natalprovinsen endast 15,14 procent.

På andra håll varierade situationen med antalet vita nybyg gare. I Uganda
som hade få nybyggare fi ck afrikanska barn 89,3 pro cent av de statliga ut-
bildningspengarna 1936. I Tanganyika, dvs fast lands-Tanzania, fanns det 
fl er nybyggare, men afrikanska elever (samtliga i folkskolan) fi ck ändå 77,3 
procent. I Brittiska Västafrika, utan nybyggare, gick alla statliga ut bildnings-
medel till afrikaner, och ungefär samma situation råd de i de franska kolo-
nier som saknade nybyggare. Trots detta fanns det inte mycket pengar till 
sekundärundervisning och — med undantag av Sierra Leone — inga alls till 
uni ver si tets ut bild ning.

I denna korta analys av kolonialbudgeter har vi sett hur koloni alväldets 
positiva bidrag aldrig blev omfattande, och hur krisen under den stora de-
pressionen på 1930-talet krympte dem ännu mer. Det fanns med vetna kolo-
nialtjänstemän som beklaga de nedskärningarna i den sociala sek torn, men de 
kun de inte för hindra dem.

Vi ska nu granska några andra följder av den stora depres sion en.

”Kolonial protektionism” 

Detta hade att göra med tullsatser och kvoter, med det som kom att bli känt 
som ”kolonial protektionism”, dvs varje kolo nial makts ansträngningar att 
försvara sina intressen och vinster gentemot konkurrerande imperier.
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Tullar är importskatter. Deras syfte är att höja priserna på importe rade 
varor för att öka konkurrenskraften hos lokalt pro ducerade varor. Kvoter är 
en regerings begränsningar av den mängd varor som får produceras. Syftet är 
att förhindra att pri ser na sjunker på grund av överproduktion. 

Kolonialmakterna hade alltid skyddat sina tillgångar, och de fat tigaste 
kolonialmakterna — de portugisiska, spanska, italien ska — hade na turligtvis 
gjort det i störst utsträckning. De be hand  lade sina kolonier som ”moderlän-
dernas privata egen dom”.

Utmärkt bomull odlades till exempel i det koloniala Angola. Men inget av 
den fi ck förädlas på platsen. Alltihop måste säl jas som råbomull till köpare i 
Portugal, till priser som be stäm des i Portugal. Där förvandlades den till skjortor 
och tyg. Därefter såldes dessa bomullsvaror tillbaka till Angola, åter till priser 
fast ställda i Portugal. Samtidigt hindrade den por tugisi ska rege ring en alla 
utländska konkurrenter från att sälja bomulls pro duk ter till landets kolonier. 
Portugiserna i Portugal hade med andra ord möjlighet att köpa billigt och 
sälja dyrt på en ”stängd” mark nad och göra stora förtjänster i Afrika som ett 
resultat av rege ringens protektionism. Här ser vi åter hur kolonialt beroende
och förmögenhetsöverföring följs åt.

Belgierna i Kongo måste manövrera på en mer ”öppen” mark nad, ef-
tersom Kongo enligt fördrag skulle vara ett fri han dels område. Frans männen 
behandlade alla sina kolonier som delar av ett utvidgat Frankrike, men var 
tillräckligt starka för att öpp na sina kolonier för en begränsad konkurrens. 
Britterna med frihandelstraditioner från en tidigare storhetstid var i all mänhet 
öppnare när det gällde förvaltningen av sina ko lonier.

Nu drabbade den stora depressionen dessa marknader. Samt liga kolo-
nialmakter svarade med att starta handelskrig mot varand ra. Tullsatserna 
höjdes och fördubblades. Priserna på importerade varor tenderade att stiga, 
fastän de fl esta män ni skor hade mindre pengar till sitt förfogande. Detta drab-
bade de koloniserade folken särskilt hårt, ty få av dem hade några spar pengar 
och samtidigt steg arbetslösheten snabbt. 

Sannolikt drabbades de koloniserade folken hårdare av kvo te ringen än av 
tullsatserna. Både tullsatser och kvoter tjänade som vi tidigare har sett samma 
syfte: att hålla uppe för sälj ningspriset på varor, framförallt fabrikstillverkade 
produkter. Men medan tullsatser var vapen i ett handelskrig, var kvoteringen 
resultatet av överenskommelser mellan rivaliserande imperier. Dessa im pe rier 
kom till exempel överens om att be gränsa mängden socker som produce ra-
des, för att hålla försäljningspriset på samma nivå som tidigare. 1937 ålades 
kolo nierna i Brittiska Östafrika att begränsa socker produk tionen till följd av 
en överens kom m el se om sockerrestriktioner. Överens kommelsen påverka de 
kraftigt Uganda, som 1938 inte tilläts exportera mer än en tredjedel av den 
kvantitet de hade export erat två år tidigare.
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Kvoteringarna fungerade följaktligen på ett motsägelsefullt sätt. De hjälpte 
producenterna att hålla försäljningspriserna uppe. Men de skar ned antalet 
producenter som över huvud taget fi ck betalt och de tvingade konsumenterna 
att betala mer just när de blev allt fattigare för varje månad som gick.

En annan effekt av ”kolonial protektionism” var att det blev svå rare än 
tidigare för afrikanerna att köpa varor på de billi gare världsmarknaderna. De 
kunde till exempel inte köpa bil liga japanska skjortor istället för de dyrare 
eu ropeiska. I själva verket var hela den internationella handelsmarknaden en 
enda röra, och det var ingen av kolonialmakterna som visste hur man skulle 
reda ut den. Deras egna folk led mycket av detta, men de koloniserade folken 
led ännu svårare.

Utvecklingsbiståndets ursprung

Viktigare för framtiden var att en ny kolonialpolitik tog form. På grund av 
dess stora betydelse efter 1945, och senare igen efter självständigheten, bör 
vi försöka förstå dess ursprung och hur den började. Denna politik kallades 
”ut vecklingsbistånd”. Se na re skulle utvecklingsbistånd komma att framstäl-
las som ett sätt att utveckla Afrika för afrikanernas bästa. Till att börja med 
pre senterades den emellertid på ett helt annat och — enligt senare kritiker 
— he derligare sätt. Den introducerades som ett sätt att utveckla kolonierna så 
att deras europeiska ägare skulle få störs ta möjliga nytta av dem. Grundtan-
ken, ny på den tiden, var att de koloniägande länderna inte endast skulle dra 
pengar ur kolo nier na utan också investera en del av sina egna skatte betalares 
pengar där, så att kolonierna kunde ge större vinster.

Britterna visade vägen 1929 med en kolonial utvecklings- och välfärdslag 
(Colonial Development and Welfare Act), den första i en lång rad. Brittiska 
skat tebetalares pengar skulle lånas ut till Afrika (mot ränta) för ”utveckling och 
välfärd”. Men så kom den stora depressionen, och under 1930-talet lånades 
inte mer än omkring 6,5 miljoner pund ut. Det mesta gick till gruvutrustning 
och till att hjälpa hårt pressade kolonialregeringar att få bud ge ten att gå ihop, 
och mycket litet användes till sociala ända mål.

Detta var ”bistånd till kolonial expansion”. Dessutom måste biståndet, 
eftersom det kom i form av lån, betalas tillbaka genom beskattning av afri-
kanerna. De koloniserade folken bidrog med andra ord återigen med skatte-
pengar till att skapa rikedom som skickades till Europa. Mellan 1930 och 
1940 beviljade Stor britan nien utvecklingsanslag till Nordrhodesia (Zambia) 
till en summa av 136.000 pund. Men under samma de cen nium upp gick 
Stor britanniens skatteinkomster från Nord rhodesias snabbt expan de rande 
gruvindustri till 2.400.000 pund. Så vilket land utveck lades: Storbritannien 
el ler Nordrhodesia?
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Fransk biståndspolitik var inte mycket annorlunda. Ett ambi tiöst pro jekt 
kan nämnas här. Fransmännen beslöt att bevattna mer än en miljon hektar 
land i centrala Niger (Mali) så att afri kanska bönder skulle kunna använda 
området till exportodling av bomull. 1937 hade projektet kostat mer än en 
miljon pund, men det blev fi asko. Jordbrukarna i centrala Niger var inte in-
tresserade, de trodde inte att bomullsodlingen skulle ge dem några fördelar. 
Projektet hade kalkylerat med omkring 1,5 mil joner od lare. Men 1940 var 
bara omkring 12.000 bönder verk sam ma där. 

Projekt av det slaget kunde bara lyckas om de afrikanska bönderna 
trodde på dem. Det hade bomullsprojektet i Gezira i det brittiskstyrda 
Anglo-Egyptiska Sudan (idag Republiken Sudan) redan visat. Det starta des 
1913 på begäran av brittiska tygfabrikanter, som behövde större lever anser 
av långfi brig bomull. Sudanska jordbrukare i Geziraområdet upptäckte att 
bomulls odling skulle passa dem och satte igång i stor skala. Den sudanska 
exporten av råbomull fortsatte att öka, och Gezira pro jektet har ända fram 
till idag förblivit en viktig faktor i landets ekonomi (se också kapi tel 19). Vi 
kan konstatera att de sudanska jordbrukarna har tjänat på exportodlingen 
av bomull, men det har också utländska (icke-afrikanska) fabri kan ter gjort, 
eftersom förädlingsprocessen ökar värdet av rå bom ullen.

I allmänhet fortsatte utvecklingsbistånd att vara detsamma som bistånd 
till kolonial exploatering.

Nya konfl ikter mellan imperiemakterna
Väldiga och hotande händelser närmade sig under tiden. Ur förs ta världskrigets 
katastrof hade det i Italien utvecklats en spe ciellt aggressiv ideologi, kallad 
fascism. Ur den stora de pres sio nens katastrof föddes i Tyskland ett ännu ag-
gressivare system av samma slag, kallat nazism. Båda systemen gav upp hov 
till hårda diktaturer. Båda var våldsamt rasistiska. Båda var fast be slutna att 
uppnå sina mål med våld.

Allt detta banade väg för nya europeiska katastrofer. Det internationella 
kapitalistiska systemets kollaps under tidigt 1930-tal sammanlänkades nu med 
fredssammanbrottet mellan stor  makterna. Snart nog utbröt andra världskri-
get. Innan det star  ta de, utspelades en prolog som i högsta grad rörde Afrika. 
Det fascistiska Italien invaderade Etiopien, det afrikanska kej sar dömet under 
Haile Selassie.

Italien invaderar Etiopien

På Afrikas horn hade den koloniala uppdelningen givit Italien her ravälde över 
en stor del av somaliernas land. Italien hade också ockuperat ett område längs 
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södra delen av Röda havet och gjort om det till en koloni, Eritrea. Därefter 
gick Italien vida re genom att kräva att grannlandet Etiopien skulle accep tera 
pro tektoratställning. När den etiopiske kejsaren Menelik av slog den na begäran 
startade italienarna krig men blev i grun den slag na av etiopierna vid Adua
1896. Efter nederlaget erkände Italien ”det etiopiska kejsardömets absoluta 
och oin skränk ta oav hängig het som suverän och självständig stat”. Fred eta-
blerades, men Italien behöll sin eritreanska koloni.

Tidigt på 1930-talet började emellertid Italiens fascistiska rege ring under 
sin ledare Benito Mussolini ropa på revansch för nederlaget 1896. Med kra vet 
att också Italien måste få ”sin plats i den afrikanska solen” startade Mussolini 
krigsförbere del ser. 

De fi entliga handlingarna inleddes genom ett italienskt an grepp på Walwal, 
en plats i Ogadenprovinsen i det etiopiska kej sardömet. Mussolini krävde 
att den etiopiske kejsaren Haile Selassie skulle under kasta sig och betala 
skadestånd. Kejsaren vägrade, och när han såg att italie narna gjorde sig redo 
för krig vädjade han i januari 1935 till den världsomspännande säker hets-
organisationen Nationernas Förbund (NF) om hjälp att be vara freden.

Men NF kunde inte komma till undsättning, ty orga nisa tion en var de lad i 
ett pro-fascistiskt och ett anti-fascistiskt läger, med det förra i majoritet. Mus-
solini avvisade förbundets pro tes ter och hans bombplan anföll Adowa och 
Adigrat den 3 oktober 1935. Därefter gick Italiens invasionsarméer in i Etiopien
via Eritrea. Ännu en gång bad Etiopien förgäves NF om be skydd. Förbun det 
fördömde aggressionen, och den 18 no vem ber ställde sig 50 medlems-stater 
bakom ett förslag att till gripa sanktioner mot Italien. Men sanktionerna 
omfattade inte oljeleveranserna till Italien, och den brittiska regeringen som 
kontrollerade Egypten vägrade att stänga Suezkanalen för italienska skepp 
som frakta de förstärkningar till Italiens inva sions arméer.

Övergivna av omvärlden kämpade etiopierna ensamma. Den enda väl-
organiserade militärstyrka de hade var en kejser lig vakt på omkring 25.000 
man, beväpnade med gammal modi ga vapen. Mot detta satte italienarna in 
mycket stora styrkor, och den 5 maj 1936 intog de huvudstaden Addis Abeba. 
Kej sar Haile Selassie gav sig iväg utomlands för att söka stöd, medan ge rilla-
mot ståndet fortsatte. Befolkningen bekämpade angripar na, ibland ledda av 
lokala hövdingar organiserade i Ethiopian Pa triotic Association (Etiopiska 
patriotiska sammanslutningen).

1937 kunde Italien göra anspråk på att ha erövrat landet och 1938 er-
kändes dess anspråk av västmakterna. Mussolinis reger ing skröt med att 
”Italien till sist hade fått ett eget imperium”. Ita lienska bönder sändes ut 
för att bosätta sig på etiopisk jord. Italienska affärsmän började ta över den 
etiopiska handeln.
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Dock blev Italiens triumf kortvarig. Som vi ska se i nästa kapi tel återgav 
andra världskriget 1941 Etiopien dess självständighet och Haile Selassie in-
stallerades ånyo på sin tron. Trots att Italiens kolonialockupation inte va rade 
längre än omkring fem år fi ck den varaktiga konsekvenser. Italienarna byggde, 
om än delvis i mi litärt syfte en del värdefulla vägar, men å andra sidan var 
de ras ockupa tion ett intrång och den var ofta brutal.

Allmänt kan sägas att denna våldsamma invasion av Afrikas äldsta stat, 
genomförd då koloniala invasioner antogs tillhöra det förfl utna, väckte stora 
protester över hela kontinenten. Pro tes terna kunde inte driva bort italie narna, 
men de markera de inledningen till en starkare nationalistisk och antikolonial 
rörel se som skulle växa fram i många länder.
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I likhet med första världskriget innebar det andra civilisa tio n ens sammanbrott 
i Europa, och förde en fruktansvärd förödelse med sig. Miljoner människor 
dog på slagfälten, i sina hem eller i nazis tiska eller fascistiska döds-läger. 
Städer lades i ruiner. Mar drömmen tycktes aldrig ta slut. De som hade gjort 
anspråk på att civilisera Afrika tycktes än en gång ha misslyckats med att 
civi li sera sig själva.

Krigets förlopp
Det nazistiska Tyskland startade kriget i september 1939 när lan det anföll 
och invaderade Polen. Därefter gick Tyskland vidare och invaderade Belgien, 
Holland, Frankrike och senare, i juni 1941, Sovjetunionen samt försökte utan 
framgång inta Stor bri tan nien. Det fascistiska Italien gjorde gemensam sak med 
Tysk land i juni 1940 och fullföljde eröv ring en av Frankrike. Det impe ria listiska 
Japan anslöt sig till de nazistisk-fascistiska axel makterna i december 1941 
när landets fl ygvapen slog ut den ame ri kanska fl ottan vid Pearl Harbor på 
ön Hawaii i Stilla havet. Därefter inva derade Japan större delen av sydöstra 
Asien ända bort till Indiens gräns och slog ihop många länder i ett kort livat 
japanskt imperium.

Fram till slutet av 1942 vann axelmakterna de fl esta slagen. Sedan började 
de allierade (Storbritannien, USA och Sovjet unio nen tillsammans med några 
mindre bundsförvanter) räkna in stora segrar. Det fascistiska italienska sys-
temet bröt samman i september 1943. Det nazistiska Tyskland fortsatte att 
slåss fram till maj 1945, trots att det tyska folket fi ck betala ett fruk tansvärt 
högt pris. Därefter ockuperade de allierade hela landet. Brit terna, ameri-
kanerna och små franska styrkor kom västerifrån, stora sovjetarméer kom 
österifrån och de krossade gemensamt det nazistiska systemet. Det im-
perialistiska Japan höll ut tills amerikanska atombomber fälldes över Hiro-
shima och Nagasaki i augusti 1945, därefter gav landet upp.

Afrikanskt deltagande 
Ingen del av Afrika förblev oberörd av denna ofantligt ödeläg gan de konfl ikt, 
men det var bara i två områden som strider före kom: Afrikas Horn och 
Nordafrika.

KAPITEL 6

Andra världskriget 1939–1945



68 Andra världskriget  

På samma sätt som i första världskriget tvingades Afrika er lägga tribut 
i män, arbetskraft och förluster i handeln. Ett stort antal män uppmanades, 
el ler tvingades ansluta sig till de brit t iska och franska styrkorna. Av omkring 
80.000 afrikanska sol dater i de franska arméerna inom Frankrike var det kan-
ske så mycket som en fjärdedel som gick förlorade under Tysk lands in vasion 
i maj 1940. De dödades under strid, mördades efter att ha tagits tillfånga av 
de rasistiska nazitrupperna eller dog av dålig behandling i fångläger. 

Storbritannien, som kämpade vidare efter Frankrikes sam manbrott 1940, 
mobiliserade allt större afrikanska styrkor. Från dess östafrikanska ko lonier, 
liksom från Somalia, Nyasaland (Malawi) och de båda Rhodesia (Zimbabwe
och Zambia) mobi liserades sammanlagt 280.000 män, för det mesta genom 
tvångs rekrytering — även om många anmälde sig frivilligt för att försvara 
friheten — och en stor del av dessa organiserades i brigader. Tanganyika
bidrog med 86.000 av dessa soldater, av vilka 2.358 dödades i strid eller dog 
i övrig tjänst, medan Kenya bidrog med 75.000 män och gjorde förluster i 
samma storlek. 

Efterfrågan på soldater från Brittiska Västafrika var mindre, men ändå 
stor. De fyra västra kolonierna bidrog med 167.000 soldater, organiserade i 
sju brigader: tre nigerianska, två från Guld kusten, en från Sierra Leone och 
en gambisk. De fl esta av dessa västafrikanska brigader slogs sedan ihop till 
81:a respek tive 82:a västafrikanska divisionen och alla briga der utom en var 
med om strider på slagfältet.

Som en del av brittiska armén drev dessa afrikanska soldater ut italienarna 
ur Somalia, och krossade därefter de sista resterna av de itali enska fascistar-
méerna i Östafrika i bittra strider över hela Etiopien och Eritrea. Etiopiens 
självständighet återupp rätta des, medan temporära brittiska militärregeringar 
installerades i Somalia och Eritrea i avvaktan på efterkrigsbe slut om dessa 
två länders framtid. En ledande roll spelades av de afrikanska briga derna, 
ty det var soldater från ”Guldkusten, Nigeria och [öst afrikanska] King’s 
African Rifl es” som — enligt stolta rapporter i den nigerianska tidskriften 
West Afri can Pilot , som citerade den brittiske överbefälhavaren — ”knäckte 
det italienska motståndet längs hela fronten i Kenya och Somalia efter en 
rad strålande attacker” över Juba-fl o den och ända upp genom Somalia och 
Etiopien. Därefter fortsatte dessa och andra afrikanska förband att bekämpa 
de japanska inkräktarna i Burma. Afrikanerna i de brittiska kolonierna var 
organiserade i fyra divisioner i den brittiska armén, liksom i olika transport- 
och andra underhålls enheter, och segernamnen på deras regementsfanor var 
många när de tog med sig dem hem 1945.

Afrikaner tjänstgjorde också i Nordafrika. Här måste britter na i Egypten
försvara sina ställningar när starka italienska styr kor avancerade genom 
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öknen (framför allt Cyrenaika-området i Libyen), och dessa italienare skulle 
snart få sällskap av tyska styr kor. Under nära två år böljade fronten fram och 
tillbaka i snab ba stridsvagnsslag. Dock fi ck de brittiska styrkorna över taget 
i slutet av 1942. De drev de nazistiska och fascistiska armé er na ut ur Libyen 
in i Tunisien. Under tiden landsattes fl er brit tiska och amerikanska arméer i 
Algeriet och mycket snart var det nazistisk-fascis tiska motståndet i Tunisien 
fullständigt bru tet. Därmed upphörde kriget i Afrika.

De afrikanska krigsansträngningarna och dess följder
Vid sidan av de väpnade styrkorna — återigen som under förs ta världskriget
— rekryterades arbetskraft i stor skala, bland annat från jordbruket, och det 
fi ck samma förödande konse kvenser. Bybefolkningarna i de brittiska och 
belgiska koloni erna pres sa des till väldiga ansträngningar för att öka export-
produktionen. I Franska Västafrika, försatt i blockad av brit terna eftersom 
den franska kolonialregeringen hade ställt sig på Nazitysklands sida, tvinga-
des människorna i byarna likaledes att öka produktionen för den inhemska 
marknaden, eftersom ingenting kunde im porteras.

Denna långvariga och påtvingade ”krigsansträngning”, som de kolo-
niala regeringarna kallade det, fi ck svåra följder för lokalbefolkningarna. 
Påfrestningarna under dessa krigsår, som kom ovanpå de föregående åren av 
tvångsarbete eller migrant arbete, fördjupade fattigdomen på landsbygden, 
inkräktade ytter ligare på jordbruket och familjelivet och drev allt större ska ror 
ur lands-bygdsbefolkningen att söka ett bättre liv i stä derna. Från omkring 
1940 började antalet invånare i städerna öka. 

På samma sätt som under första världskriget tvingades afri kaner i många 
kolonier till en väldig arbetsansträngning för att producera mer råmaterial 
för export. Detta innebar en kraftig förstärkning av det koloniala mönstret av 
exportberoende och förmögenhetsöverföringar. Europas ekonomiska kontroll 
stärk tes ytterligare.

Men denna ”krigsansträngning” i arbete och produktion fi ck ytterligare 
konsekvenser. Den rubbade jämvikten på lands bygden. Den undergrävde 
familjelivet. Den banade väg för en fördjupad fattigdom. Som vi snart kom mer 
att se förde kriget med sig större makt till nybyggarna i nybyggarkolo nierna 
och bäddade sålunda för djupare konfl ikter. 1945 stod kolonial rege ringarna 
inför sociala problem som de snart upptäckte att de inte kunde lösa. I denna 
viktiga bemärkelse försvagade kri get kolo nialismen.

Också politiskt ledde kriget till ett försvagande av kolonial systemen och 
här är det viktigt att lägga märke till en viktig skillnad jämfört med första 
världskriget. Det krig som varade mellan 1914 och 1918 hade kommit för tätt 
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på chocken efter de kolo  niala erövringarna för att afrikanerna skulle inse dess 
fulla be tydelse för dem själva, medan, som vi har sett, de fl esta kolo nialmak-
terna gick stärkta ur kriget. Nu var det annorlunda.

Erfarenheterna under andra världskriget gav ny näring åt protesterna 
mot kolonialväldet. De gav förnyad styrka åt kra ven på förändringar. Erfa-
renheterna från kriget bidrog till att ut veckla större politisk insikt i hur de 
koloniala systemen fungera de. De ökade den politiska medvetenheten. En or-
sak till detta var det faktum att kriget på de allierades sida var en kamp mot 
nazism och därmed rasism. En annan orsak var löf tena i Atlant deklarationen 
(sid 69–70).

En zimbabwisk författare har berättat följande historia om en brittisk offi -
cer som försökte övertala en afrikan att ta värvning 1940:

’Bort med Hitler! Ner med honom!’ sade den brittiske offi ceren.
’Vad är det för fel med Hitler?’ frågade afrikanen.
’Han vill härska över hela världen’ sade den brittiske offi ceren.
’Vad är det för fel med det?’
’Han är tysk, förstår du,’ sade den brittiske offi ceren i ett försök att på ett 

subtilt sätt vädja till afrikanens stamkänsla.
’Vad är det för fel med att vara tysk?’
’Så här är det,’ sade den brittiske offi ceren och försökte förklara, ’det är 

inte bra att en stam härskar över en annan. Varje stam måste bestämma över 
sig själv. Det är inte mer än rättvist. En tysk måste härska över tys kar, en 
italienare över italienare och en fransman över franska männi skor.’

Efter att ha berättat denna historia, kommenterade den zim bab wiske 
författaren:

Men den ytterst försiktige brittiske offi ceren sade inte ’en britt över brit ter’. 
Vad han sade påverkade emellertid afrikanerna, som samlades i tusental 
under den brittiska fl aggan. De gick med i kri get för att göra slut på hotet 
om nazistisk överhöghet.

Efter att ha deltagit i kriget för att göra slut på ett nazistiskt herra välde började 
många afrikanska före detta soldater inse att kri get också borde kunna göra slut 
på kolonialväldet. Då käm pade de som jämlikar vid sidan av vita soldater. De 
vann slag i främmande länder, och detta förvandlade de vita kolonialister nas 
anspråk på överlägsenhet till struntprat. Många lärde sig läsa och skriva, inte 
så få fi ck teknisk utbildning. De fördjupade sina kunskaper. De välkomnade 
tankarna om frihet. De skrev brev hem och berättade om detta. De skickade 
bidrag till afri kanska dagstidningar. Här är två exempel.

Tidigt 1945 skrev en nigeriansk soldat från Indien till den fram stående 
nigerianske nationalistledaren Herbert Macaulay:
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Alla vi som har varit soldater på andra sidan haven återvänder hem med 
nya idéer. Man har berättat för oss vad vi har kämpat för, nämligen ’fri het’. 
Vi vill ha frihet, ingenting annat än frihet.

Litet tidigare skickade en soldat från Guldkusten en satirisk vers, en tra vesti på 
Psaltaren 23, till African Morning Post i Accra, som tryckte den. Han skrev:African Morning Post i Accra, som tryckte den. Han skrev:African Morning Post

Den europeiske köpmannen är min herde
och allt fattas mig.
Han håller mig kvar på kakaoplantager.
Han leder mig till den stora nödens vatten.
De verkställande direktörerna och profi törerna skrämmer mig.
Du förbereder en minskning av min lön
i mina fordringsägares närvaro.
Du smörjer min inkomst med skatter
och ser till att utgifterna överstiger inkomsterna.
Och ett hyrt hus ska vara mitt hem
så länge jag lever.

Denna medvetenhet om kolonial orättvisa och ojämlikhet för stärktes av en 
annan erfarenhet från kriget. Koloniala vita hade alltid hävdat att européer 
aldrig kunde besegras av icke-euro péer. Nu visade kriget hur japaner kunde 
besegra européer, för att sedan själva besegras av bland annat afrikan ska sol-
dater. Detta manade till eftertanke, även om européerna inte tänkte ef ter. Den 
gambiske historikern J. Ayodele Langley har skrivit att ”kriget mot japanerna 
skulle släppa lös ett årtionde av na tionalism och revolution i Sydostasien och 
Afrika”.

Kriget gjorde det koloniala Afrika ännu mer beroende på det ekono miska 
området. Men det försvagade kolonialregeringar nas sociala och poli tiska kon-
troll. Utöver detta försvagade det kraf tigt de främsta koloniägande makterna, 
Storbritannien och Frank rike.

Internationell maktbalans

Atlantdeklarationen och Förenta Nationerna (FN)

Kolonialmakterna försvagades av olika anledningar. 
För det första blev Frankrike grundligt besegrat 1940 och måste genom lida 

fyra kärva år av tysk ockupation med stora för luster i rikedom och an seende. 
Britterna vann kriget, men måste slåss för segern till sista man och sista krona. 
Vid krigs slutet var de mycket fattigare än innan.

För det andra blev först USA och sedan Sovjetunionen ”super makter” i 
efterkrigsvärlden. Ingen av dem hade något intresse av att stärka de brittiska 
och franska kolonialsystemen. Tvärtom ville båda, även om det var med ut-
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gångspunkt från olika politiska system, försvaga brittiskt och franskt välde. 
De båda supermakterna ville utöka sin egen handel och sitt eget infl ytande.

För det tredje började de koloniserade folken i Asien kräva självständighet. 
Vid krigsslutet stod det klart att Storbritannien skulle tvingas ge Burma, Indien
och Ceylon (Sri Lanka) själv ständighet. Den asiatiska nationalismens ökande 
styrka och dess framgångar stärkte afrikansk nationalism.

Men den afrikanska nationalismen — som i första hand kräv de eftergifter 
av kolonialmyndigheterna, till och med självstän dig het — hade redan vunnit 
terräng tack vare Atlantdeklara tionen från 1941. Den var ett högtidligt utta-
lande av USAs pre sident Roosevelt och den brittiske premiärministern Chur-
chill. De lova de att de allierade när de hade vunnit kriget skulle ”re spektera 
alla folks rätt att välja den typ av regering under vilken de öns kade leva”.

Gällde detta löfte de koloniserade folken likaväl som euro péerna, till 
exempel fransmännen, som 1941 var under tysk över höghet? Churchill skyn-
dade sig att svara nej på den frå gan: han hade inte för avsikt att avveckla det 
brittiska impe riet, sade han i november 1942. Men Roosevelt höll fast vid att 
löftet gällde alla, och i detta understöddes han av progressiva politiska par tier 
och människor i Storbritannien. Om det var fel att tyskarna regerade över 
och kontrollerade fransmän, hur kunde det då vara rätt att andra européer 
regerade över och kontrolle rade afri kaner eller asiater? Ingen hade tidigare 
ställt en sådan fråga i Europa, med undantag av några få ra dikaler och revo-
lutionärer. Nu var den svår att undvika.

Beträffande svaret på den frågan hyste de som ledde den afrikanska opi-
nionen inte några tvivel. När de hörde talas om deklarationen i radio och läste 
om den i tidningar hälsade de den som ett löfte om frihet efter kriget. Och de 
uppmuntrades än mer av brittisk krigspropaganda i kolonialkontrolle rade 
ut sändningar och tidningar. Dessa sade ofta att den stora konfl ik ten var ett 
frihetskrig. De sade det inte bara på engelska utan också på afrikanska språk
som swahili. De hävdade att kriget var vita vya uhuru, ”ett frihets krig”.

Det krig som hade startat som en konfl ikt mellan européer utvecklades 
nu till något mer än det: det blev, åtminstone i viss mening, också ett anti-
ko lonialt och antirasistiskt krig. Det onda förde något gott med sig.

Utvecklingen gick vidare i samma riktning. I april–juni 1945 grundades 
i San Francisco Förenta Nationerna, som ersatte Natio nernas Förbund som 
hade råkat i vanrykte. I linje med Atlant deklarationen och i enlighet med 
USAs och Sovjetunio nens politik riktade sig FNs stadgar mot kolonia lism och 
upp manade till ett avvecklande av kolonialvälde.

FNs tillkomst innebar ingen omedelbar skillnad. De gamla ”man dat-
områdena” under Nationernas Förbund (de tidigare tyska kolonierna) fi ck ny 
etikett under FN och kallades för ”förvaltarskapsterritorier”. Men det fanns en 
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ny regel som gav effekt och som försatte kolonialmakterna på defen siven. Varje 
kolonialmakt — och detta opponerade de sig alla kraftigt mot — måste avlägga 
årsrapport över var och en av kolonierna. Dess utom kunde de koloniserade 
folken skicka delegationer till FN för att lägga fram sina kla gomål. Undan 
för undan blev FN en allt starkare kraft i utvecklingen mot av koloniseringen. 
Se nare erbjöd dess generalförsamling en världsomspännande plattform åt 
talesmännen för de nyligen självständiga natio nerna (se också kapitel 20).

Indien, Pakistan, Sri Lanka, Burma

Asiatisk nationalism på uppgående gav nytt självförtroende åt den framväx-
ande afrikanska nationalismen, ett självförtroende som stärktes av att allt fl er 
av de asiatiska staterna blev själv ständiga.

Indien blev självständigt från det brittiska imperiet i augusti 1947, i form 
av de två åtskilda staterna Indien och Pakistan. Ceylon (Sri Lanka) blev fritt 
i november samma år. Två månader senare, i januari 1948, blev burme serna 
självständiga i republi ken Burma. Ett nytt Kina uppstod 1949. Andra asiatiska 
folk slog in på samma väg fastän några, först och främst de som hörde till 
det före detta franska kolo nialväldet Indokina (Vietnam, Laos, Kambodja), 
fortfarande måste utstå år av kolonial krigföring.

Allt detta var en del av bakgrunden till Afrikas kamp för självständighet 
under efterkrigstiden.

Israel och Arabförbundet

I maj 1948 uppstod ytterligare en självständig stat, men under annorlunda 
omständigheter. Britterna hade erkänt judarnas rätt till ett nationellt hem i 
Palestina och detta blev den själv ständiga staten Israel. En viktig anled ning var 
att man ville ge trygghet åt de judar som hade överlevt massmördandet i det 
nazi ocku pera de Europa, där sex miljoner judar gasa des ihjäl eller mördades 
på andra sätt av nazisterna.

Men den judiska nationalstaten Israel skapades på direkt och smärtsam 
bekostnad av den arabiska befolkningen i Palestina. De fl esta palestinska 
araber förlorade sina hem och sitt land. Mot denna orättvisa startade ett ny-
bildat förbund av arabstater, inklusive Egypten, en långvarig oppositions- och 
protestkam panj. De uppmanade världen att erkänna de palestinska ara bernas 
rättigheter.

Detta förbund som hade grundats 1944 hette Arabförbundet. Senare 
anslöt sig nyligen självständiga arabiskspråkiga och islam ska länder i Afrika 
som Libyen, Sudan Tunisien, Marocko, Algeriet samt det icke-arabiska men 
islamska Somalia. Palesti nier nas sak blev också Afrikas och detta gemensamma 
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intresse skulle fördjupas under åren på grund av det nära samarbetet mellan 
Israel och Sydafrika. Konfrontationer mel lan Arab för bundet och ett expande-
rande Israel skulle komma att leda till upprepade krig.
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Åren mellan 1930 och 1945 kan kallas ”kolonialismens mellan period”. Dessa 
mellanår inföll mellan den tidiga erövrings- och ”pacifi cerings”-perioden 
och den senare perioden av kolonialt tillbakadragande. Vi har behandlat 
pe riodernas huvuddrag. För merparten av de afrikanska folken var de år av 
bakslag snarare än av framsteg. Först var det den stora depressionen som 
varade större delen av 1930-talet. Därefter kom andra världskriget med allt 
elände det innebar för många samhällen.

Men dessa erfarenheter gav nyttiga lärdomar. Vad ville egentligen de eu-
ropeiska härskarna i Afrika? Vad försökte de egentligen åstadkomma? Inte 
många afrikaner skulle tidigare ha kunnat besvara dessa frågor, men nu klar-
nade begreppen. När svaren på sådana frågor utkristalliserades, klarnade 
svaren på andra frågeställningar. Hur kunde afrikanerna försvara sig på bästa 
sätt? Hur kunde de vända det som kolonialhärskarna gjorde, eller försökte 
göra, till sin fördel?

Svaren på dessa frågor ledde till vad vi har kallat anpass ning. Den tog sig 
många uttryck, bl a olika former av motstånd mot kolonialregimen. Afrika-
nerna försökte försvara och hävda sina intressen när väpnat motstånd hade 
misslyckats. En för svars strategi som utkristalliserades, framför allt un der dessa 
mellan år, var skapandet av moderna stammar.mellan år, var skapandet av moderna stammar.mellan år, var skapandet av moderna stammar

Från kolonialt stamtänkande till modern nationalism
Under århundraden hade afrikanerna utarbetat sina egna reg  ler för gemen-
samma angelägenheter, samhällsliv och självstyre. De hade skapat ett mycket 
stort antal olika samhällen eller sta ter. Några var berömda imperier eller stora 
stater vars kungar rege ra de över fl era samhällen. Andra stater hade kungar som 
rege rade över ett enda samhälle. Många samhällen regerades inte av kungar 
eller hövdingar utan av självständiga byrege ringar, som leddes av åldermän.

Vart och ett av dessa gamla samhällen hade sitt eget territo rium och språk, 
sina egna trossystem och lojaliteter. Olika slags politiska strukturer höll ihop 
dem. Till stor del var det stark släktkänsla, starka familjeband som tillsam-
mans med gemen sam ma trossatser band varje folk till sina härskare eller till 
kultplatser för förfäderna och deras andar. Åldersklasser var ett annat ”kitt” 
som kunde förena män och kvinnor från ett sam hälles olika familjer eller 
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släkter (åldersklasser är sammanhållna grupper av män respektive kvinnor i 
samma ålder, som går igenom samma initiationsriter och får samma sociala 
roll i sam hället).

När kolonierna grundades förstod de nya europeiska härs kar na föga eller 
ingenting av denna långa och komplicerade utveck ling av afrikanska poli tiska 
enheter. De trodde helt en kelt att afri ka ner levde i ”stammar”, även om ingen 
visste vad ordet ”stam” egentligen antogs betyda. Hur kunde dessa okända 
”stammar” kontrolleras så billigt som möjligt? Som de euro peiska härskarna 
såg saken var detta nu det stora proble met.

Som vi har sett uppstod detta problem delvis på grund av att skattepeng-
arna aldrig räckte till för att avlöna tillräckligt många kolonialtjänstemän. Det 
löstes dels genom att man an vände afrikanska tolkar, lägre tjänstemän och så 
vidare, dels genom att man drog nytta av afrikanska hövdingar, eller män som vidare, dels genom att man drog nytta av afrikanska hövdingar, eller män som vidare, dels genom att man drog nytta av afrikanska hövdingar
var vil liga att tjänstgöra som ”hövdingar” för att sedan ge order genom dem. 
Varje ”stam”, sade de nya härskarna nu, måste ha sin egen hövding. Om man 
inte kunde fi nna någon hövding blev man tvungen att hitta på en.

Detta system stötte på patrull varje gång ett samhälle inte ville acceptera 
”påhittade hövdingar”. Ibland råkade det ut för åter kommande problem, 
som i östra Nigeria där britterna an vände sig av såkallade ”befullmäktigade 
hövdingar”. Det var på hittade hövdingar och meningen var att de skulle re gera 
över igbofolket som inte hade några hövdingar. Men den ko loniala taktiken 
att uppfi nna hövdingar levde kvar, framför allt när det gällde de många sam-
hällena i Brittiska Östafrika.

I många områden blev med tiden den här taktiken med på hittade hövdingar
framgångsrik. Detta fi ck två konsekvenser: först slog man ihop fl era angräns-
ande samhällen under en enda hövding, eller paramount (”överhövding”), t (”överhövding”), t
som han ofta kalla des, därefter behandlade man dessa nyli gen sammanfo gade 
sam hällen som om de alltid hade varit ett enda folk. De på hit tade hövdingarna 
ledde kort sagt till påhittade stammar.

En stor del av det moderna stamtänkandet föddes på så sätt, och det är 
viktigt att förstå hur det gick till och vilka konse kven ser det fi ck. Låt oss ta 
tre exempel från 1930-talets Tangan yika.

Att uppfi nna stammar

När kolonin grundades stötte tjänstemännen på ett antal sam hällen längs 
Nyasasjöns norra sida. Dessa var besläktade i språk och seder, men vart och 
ett var självstyrande genom sina egna åldermän. Till att börja med försökte 
tjänstemännen slå ihop des sa samhällen under en överhövding, så att de kunde 
ge be fall ningar till en man istället för till många, men samhällena ogillade detta 
påhitt och vägrade att gå med på det. Slutligen, 1933, kunde britterna emel-
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lertid organisera ett råd bestående av åldermän och hövdingar för dessa folk 
(och två angränsande folk: kukuwe och selya) och från och med nu ansågs de 
utgöra ett enda folk. Detta folk kallades nyakyusastammen, tidigare okänd.

Mycket längre norrut, söder om Nyanzasjön, levde en annan grupp besläk-
tade men åtskilda samhällen. Här kunde britterna utnämna överhövdingar
för usumbwa, kwimba, buzinza och and ra. Sedan satte de igång med att 
sammanfoga dessa höv dinga dömen i större grupper. Alla dessa ansågs sedan 
bilda ett enda folk, alltså ännu en ny ”stam”: sukumastammen, också den 
tidigare okänd.

Österut, i riktning mot Indiska oceanen, på Kilimanjaros slutt ning, mötte 
britterna ett antal besläktade chaggasamhällen, vart och ett självstyrande 
under sin hövding. Dessa samhällen hade börjat odla kaffe under tyskt styre 
(dvs före 1918), och 1925 hade de grundat Kilimanjaro Native Planters’ As-
sociation (Kili man jaros infödda odlares organisation, en form av produ cent-
kooperativ) för att organisera försäljningen av kaffet. Detta ledde till att 
deras hövdingar så småningom grundade ett råd för att försvara sin hävdvunna 
auktoritet, och 1934 började detta råd diskutera behovet av en överhövding. 
Tanken på en samlad chaggastam var född.

Processen blev, som vi ser, dubbelriktad. De europeiska härs karna ville 
förvandla de många samhällena till ett fåtal ”stam mar” för att lättare kunna 
kontrollera dem. Men afrika nerna in såg att dessa moderna stammar också 
kunde ge dem fördelar. Den brittiske historikern John Iliffe har uttryckt det 
på följande sätt: ”européerna trodde att afrikanerna tillhörde stam mar; afri-
ka nerna skapade stammar att höra till”. På så sätt kunde de sam arbeta när 
det gällde att försvara gemensamma intressen. Talesmannen, som nu talade 
på mångas vägnar i stället för ett fåtals, kunde lägga större kraft bakom orden 
när han argumenterade med kolonialtjänstemän.

Den här idén att skapa moderna stammar vidareutvecklades under 1940-
talet. 1942 vidtog de samhällen som av britterna hade slagits samman i nya-
kyusa-stammen en egen åtgärd. De bildade Nyakyusaförbundet ”för att bevara 
de goda sederna och vanorna hos stammen” — trots att nyakyusa-s tammen 
aldrig tidigare hade existerat.

På liknande sätt grundade samhällena söder om Nyanzasjön Sukuma-
förbundet 1945, trots att ordet sukuma förr i tiden inte hade betytt mer än 
”norr” på det språk som talades av deras gran nar nyamwezi.

Från förbund till partier

Olika slags svårigheter främjade detta moderna stamtänkande. Alltefter som 
städerna växte under 1940-talet kom människorna som hade kommit dit från 
landsbygden att bo ihopfösta utan vänner och grannar som de kände. De le-
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tade efter landsmän som talade samma språk eller kom från samma område. 
De började skapa stamföreningar för att slå vakt om ge mensamma  in tressen, 
ibland kallade ”välfärdsförbund”, ”stamförbund” eller ”progressiva förbund”. 
T ex Nigeria hade ett stort antal och de fanns också i andra kolonier. 

Dessa stamförbund och -föreningar sysslade inte direkt med politik, inte 
till att börja med i varje fall. Deras mål var att soli dariskt stödja medlem-
marna — de organiserade undervisning och ägnade sig åt sociala aktivite ter, 
medlemmarna träffades för att umgås, dansa och spela trummor. I den for-
men tolererades för eningarna — till och med välkomnades — av kolonial-
regeringarna. Men ibland leddes de av energiska unga män med visioner, och 
dessa män insåg snart att det vore önskvärt — till och med mycket viktigt 
— att engagera sig politiskt.

När Harry Thuku och hans vänner i Nairobi grundade  Young Kikuyu
Association (De unga kikuyus förbund) 1921, var detta ett stamförbund
med syfte att protestera mot dåliga löner och ar betsförhållanden. Men det 
dröjde inte länge förrän Thuku och hans vänner började fundera över hur de 
skulle gå tillväga för att motarbeta själva koloni alväldet. I själva verket var 
det grundtankarna i deras förbund som senare kom att bil da den ideologiska 
utgångspunkten i ett all-kikuyuförbund och därefter ett all-Kenyaförbund. 
Stamförbunden och -före ning ar na bidrog kort sagt till uppkomsten av modern 
nationalism.

Dessa moderna nationalistiska tankegångar gav i själva ver ket upp hov 
till nya politiska partier. Allteftersom partierna uppstod sök te ledarna stöd 
hos det ena eller andra stamför bundet. Så lun da hade igbosamhällena i östra 
Nigeria gått samman i ett igboför bund, som var starkt vid slutet av 1940-ta-
let och som utveck la de förbindelser med  National Council of Nigeria and 
Cameroons. Och delvis i konkurrens med detta förbund gav yorubasamhällen 
i västra Nigeria 1948 sitt stöd åt ett nystartat yoru baförbund som kallades 
Egbe Omo Oduduwa, Föreningen för Oduduwas ättlingar (Oduduwa var en 
stor ande-förfader). Grun daren av Egbe var hövding Obafemi Awolowo, som 
kort därefter bildade ett politiskt parti, kallat  Action Group, vars medlem-
mar till största delen tillhörde yoruba. Här ser vi åter igen hur stamförbund 
och nya nationalistpartier ingick som delar av den sammansatta poli tiska 
utvecklingen.

En motsättning i praktiken

Den moderna nationalismen innebar ett stort framsteg jämfört med det mo-
derna stamtänkandet. Inom varje koloni enade na tionalismen många folk i 
sina envisa krav på ett slut på kolo nialväldet. Vidare krävde nationalis men 
frihet genom att an vän da de politiska argument som européerna själva hade 
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fram fört i Europa, argument som många européer hade svårt att bemöta. ”Om 
ni så vill”, sade nationalisterna till européerna, ”så till hörde vi afrikaner olika 
stammar igår. Men idag är vi na tioner. Och ni säjer ju själva att nationer ska 
vara fria.” De nya natio na lis tiska partierna gick alltså långt utöver stamförbun-
dens be sked liga krav och började, när de blev starkare och mer erfarna, att 
kräva nationella parlament och regeringar. Så små ningom blev masstrycket 
den kraft som slutligen skulle sopa bort kolo nialregering arna från scenen.

Vilka var den här motorns delar, vad var det som drev den? Det är de cen-
trala frågorna som vi härnäst måste undersöka. Men låt oss först uppmärk-
samma ytterligare en stor motsätt ning som verkade just då och som senare 
skulle ge upphov till en mängd problem.

Å ena sidan har vi den koloniala sammanslagningen av många gamla sam-
hällen i ett fåtal nya stammar. Varje ny stam eller grupp försökte na turligtvis 
— på samma sätt som äldre stater eller samhällen som har existerat under lång 
tid — be främja sina egna intressen. Ofta måste den göra detta i konkur rens 
med andra grupper. Det var på det sättet de koloniala härs karna handlade: de 
spelade ut en grupp eller ”stam” mot en annan. De koloniserade folken fann 
att de ofta ställdes mot varandra och på det sättet hindrades att samarbeta 
mot kolo nialväldet.

Till exempel i Ruanda-Urundi fördjupade belgierna rivalite ten mel lan tutsi- 
och hutufolken genom att engagera tutsi i ett slags ”kolonialt sam arbete” mot 
hutu. Detta gav tutsi, eller åt minstone deras ledare, tron på en tutsis ”naturliga 
överlägsen het” gentemot hutu. Denna övertygelse skulle få fruktansvärda 
följder i det självständiga Burundi (tidigare Urundi). Efter att ha ärvt makten 
från belgierna när dessa gav sig av fortsatte tutsi att styra sitt olyckliga land 
genom våld och förtryck. Oräkneliga hutubönder skulle komma att dödas i 
grymma massakrer. Det här var i sanning ett av de fall där nationalis men efter 
själv stän digheten kom att förvandlas till mot satsen till en befriande kraft.

De fl esta kolonialmakter värvade säkerhetsstyrkor från vissa utvalda folk 
och skickade ut dem för att hålla ordning bland andra folk. Migrantarbetarna 
i de sydafrikanska gruvorna or ganiserades av gruvägarna i rivaliserande grup-
per, på det sättet hetsande zulu mot bas uto och så vidare. Denna metod att 
orga nisera folk mot varandra var ännu ett sätt att söndra och härska.

Å andra sidan började fl er och fl er afrikaner inse att befrielse från koloni-
alvälde krävde ytterligare ett steg framåt. Detta innebar att varje kolonis grup-
peringar eller ”stammar” måste gå samman för att skapa en nation, ef tersom 
ingenting annat än en gemensam ansträngning kunde befria dem. Ändå skulle 
en ny nation sammansatt av rivaliserande stammar, var och en med sin egen 
talesman och politiska organisation, inte vara enig. Den skulle vara splittrad. 
Denna motsättning mellan modern stam och modern nation skulle visa sig 
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vara en av de mest pro blematiska arvedelarna till det moderna Afrika — från 
kolo nialtiden och från Afrikas eget förkoloniala förfl utna.

Nya män, nya organisationer
De nationalistiska idéerna hade tagit form bland de utbildade få långt före 
1930-talet. Tillkomsten av African National Congress of South Africa, Natio-
nal Congress of British West Africa och nord afrikanska partier som Destour
i Tunisien har visat det.

Det här var minoritetsrörelser, framför allt begränsade till ”advokat-
köpmannaklassen”, försiktiga i sina protester, mot sättande sig varje form 
av massuppslutning. Deras tanke var att kolonialhärskarna skulle accep tera 
dem som medarbetare och att de slutligen skulle ta kolonialhärskarnas plats. 
För det mesta ignorerade britterna dem, eller tilldelade dem ibland en plats 
av rent formell betydelse i någon rådgivande församling. Frans män nen och 
portugiserna struntade helt och hållet i dem. Bel gierna tillät över huvud taget 
inga ”advokat-köpman na grupper” att existera. På detta stadium kan natio-
nalismen ses som en minoriteternas proteströrelse.

Men nu började allt detta förändras. Till denna förändring hade de olika 
händelseförloppen under 1930-talet bidragit: den stora depressionens elände, 
Italiens invasion av Etiopien och därefter erfarenheterna från andra världs-
kriget. En ny rörelse uppstod. Ledare och organisationer började ta avstånd 
från ”den väluppfostrade politiken”, som hade förts av det utbildade fåtalet 
för att istället söka masstöd bland det outbildade fl er talet. Trots att den 
fortfarande var svag markerade denna nya rörelse en vändpunkt i afrikansk 
politisk utveckling under ko lonial tiden. 

Dessa nya män och nya organisationer med mer hård föra idéer om fram-
tiden dök upp i åtskilliga kolonier, framför allt i Nigeria. Herbert Macaulay, . Herbert Macaulay, . Herbert Macaulay
ibland kallad ”den nigerian ska natio na lismens fader”, hade grundat det för-
sta moderna partiet i Nigeria så tidigt som 1923, det var Nigerian National 
Democratic Party (NNDP). Men det var i stor utsträckning ett Lagos-parti 
för de utbildade få och britterna kunde ignorera det.

Tidigt på 1930-talet började yngre män uppfordra till hand ling. Som så 
ofta vid sådana tillfällen var det en rent lokal fråga som var den utlösande 
faktorn. Folk var missnöjda med Nige rias enda högre utbildningsanstalt, 
Yaba Higher College i Lagos. Kritikerna hävdade att skolan inte förberedde 
studen terna för ledarskap inom olika områden. Ännu värre var, sade man, att 
brittiska myndigheter hejdade all utveckling i den riktningen. Till en del ur 
denna tvist växte kravet på en ny poli tisk organi sa tion fram. 1933 grundades 
Nigerian Youth Move ment (NYM)Nigerian Youth Move ment (NYM)Nigerian Youth Move ment . Inom NYM utvecklades snabbt visionen 
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om ett nytt och enat Nigeria, om en nigeriansk nation som skulle ta framti-
den i egna händer.

NYM var den första nationaliströrelsen i Västafrika som uppfordrade till 
bredare uppslutning och som fi ck det. Ledarna i NYM lämnade den lokala 
Lagos-politiken och reste på valtur néer i andra delar av landet. De gick vidare 
och vann stöd från icke-yoruba-ledare som Nnamdi Azikiwe och Ernest Ikoli. 
De utarbetade ett handlingsprogram för den oberoende nigerian ska nation som 
så småningom skulle uppstå. 1938, fem år efter det att partiet hade bildats, 
skrev NYM historia med ett doku ment kallat Nigerian Youth Charter.

För första gången i någon brittisk koloni (eller i någon afri kansk koloni 
överhuvudtaget utom Madagaskar, Kamerunöverhuvudtaget utom Madagaskar, Kamerunöverhuvudtaget utom Madagaskar  och Algeriet i det franska syste-
met) krävde man obegränsat själv styre och gjorde det i klar språk. Dokumentets 
nyckelpassage slog fast:

Målet för vår verksamhet är vårt infödda folks fullständiga övertagande 
av regeringsmakten. Vi eftersträvar ett samarbete som jämlikar med andra 
med lems stater i det brittiska samväldet, och vi kräver fullständigt obero en-
de i skötseln av våra inre angelägenheter.

 1938 var detta ett revolutionärt krav. Kolonialmyndigheterna non chalerade 
det, men kloka brittiska iakttagare började förstå att det här var någonting 
nytt och att britterna i Västafrika kanske snart skulle få lov att vika. Nytt 
självförtroende föddes bland afrikanska ledare och en ny stridsvilja märktes. 
Mass aktioner väntade nu i den politiska scenens kulisser. 

Som händelserna utvecklades inträffade detta först på Guld kusten. Också 
här uppträdde nya män och bildades nya partier. Ett av partierna var  Gold 
Coast Youth Conference (GCYC), grundat 1930 av advokaten J. B. Danquah
(1895–1965). Detta var en ganska konservativ organisation, som mest bestod 
av de utbildade få, men de hade ändå gått förbi 1920 års män. Det var delvis 
denna organisations förtjänst att en viktig delegation sän des till London 1934 
för att begära grundlagsändringar till för mån för Guldkustens samhällen.

Mycket radikalare var  West African Youth League (WAYL), grundad 
1935 av I. T. A. Wallace-Johnson (1895–1965) från Sierra Leone, en kraft full 
ledare som förde masspolitiken och pan afrikanismen ett stort steg framåt. 
Han misstrodde den gamla skolans ”respektabla män” och ansåg att framsteg 
krävde ”nya idéer och nya visioner, ny beslutsamhet och ny vilja”. Detta låg 
nära tankegångarna i  Nigerian Youth Move ment, och den inte mindre kraft-
fulle nigerianen Nnamdi Azikiwe (1904–1996) var i själva ver ket aktiv både i 
NYM och WAYL. Wallace-Johnsons in fl y tande i Guld kusten var mycket stort. 
Han reste senare till London och därefter fl yt tade han sitt verksamhetsfält till 
Sierra Leone, där han 1939 föll i onåd hos de brittiska myndigheterna, som i 
vederbörlig ordning satte honom i fängelse en tid.
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Men den avgörande handlingen i Guldkusten ägde rum 1937, och den 
kom från oväntat håll. Det var de kakaoodlande bön dernas leverans stopp. 
Anledningen var enkel. Nio euro peiska bolag köpte all kakao som produ-
cerades för export av Guldkust-bönderna. Bolagen hade för länge sedan 
kommit överens om att inte konkurrera sinsemellan, utan hade istället bildat 
en ”kakao kartell”. Genom denna kartell köpte de alla till samma pris och 
na turligtvis pressade de priset så mycket de kunde. Slutligen hade de pressat 
priset så lågt att kakaobön derna inte längre kun de acceptera det, utan stop-
pade alla lever anser. Den brittiska im perie regeringen tvingades tillsätta en 
utredningskommission, vil ket så småningom ledde till ett inköpsavtal som var 
mindre exploaterande. Även om det inte var en direkt politisk aktion ökade 
leveransavbrottet tillförsik ten hos dem som tryckte på för att få en poli tisk 
förändring. Värdet av massaktioner hade be visats. 

I andra områden gick utvecklingen åt samma håll. I Tunisien bröt sig 1934 
en grupp unga intellektuella under ledning av Habib Bourguiba (1903–2000) 
ur det gamla Destour — trötta på det väluppfostrade pratandet — och bildade Destour — trötta på det väluppfostrade pratandet — och bildade Destour
Néo-Destour, också det en organisation som ideologiskt låg nära NYM och 
WAYL. I Algeriet gick Étoile Nord-Africaine (Nordafrikanska stjärnan) från 
klarhet till klarhet under Messali Hadj. När det bannlystes av fransmännen 
1937 tog ett annat parti dess plats, Parti du Peuple Algérien, förkortat PPA 
(Det algeriska folkets parti). Senare följde Marocko efter, med grundandet av 
det marockan ska nationa lis tiska partiet Istiqlal (Oavhängighet) mot slutet  Istiqlal (Oavhängighet) mot slutet  Istiqlal
av 1943.

I Kenya ledde utvecklingen mot nationellt politiskt enande till upp komsten 
av Kikuyu Central Association, (KCA). Ny bilda de fackföreningar i Mombasa 
ledde effektiva strejkaktio ner. Vid krigsutbrot tet 1939 förbjöds eller förfölj-
des fackfören ingarna, men de visade vägen mot kenyansk nationalism efter 
1945.

Försvara Etiopien!

Chocken efter det fascistiska Italiens angrepp på Etiopien vid mitten av 1930-
talet sporrade de nya männen och deras partier till förnyade an strängningar. 
Den ghananske historikern S. K. B. Asante har sagt: ”Den etiopiska frågan har 
spelat en viktig roll när det gäller att väcka en ny gene ration västafrikanska 
natio nalister.” Den hjälpte till att skapa ”en ny med vetenhet om Europas allt 
fastare strupgrepp på Afrika” och den spred na tio nalismens budskap i allt 
vidare cirklar. 

Som en strategi för självförsvar, och som en metod för att för svaga koloni-
al-systemen, utvecklades nationalismen på många håll i Afrika. Men reaktio-
nerna på Etiopiens lidanden var tydligast i Brittiska Västafrika, som hade 
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större frihet och fl er tidningar. Många protestaktioner organiserades. Särskilt 
aktiva var nigerianen Azikiwe och den i Nigeria bosatte pan afri kanis ten Duse 
Mohamed Ali (1867–1944). I Guldkusten organiserade Wallace-Johnson en 
etiopisk försvarskommitté. När han utvisa des 1937 reste han till London för 
att tillsam mans med de väst indiska aktivisterna C. L. R. James och George 
Padmore organi sera den effektiva organisationen  Interna tional African Ser-
vice Bureau (IASB). 

En känsla av ursinne grep vida omkring sig. Studenterna vid Fourah 
Bay College uppmanade till sorgedag. Massor av van liga människor deltog 
i protestmöten. Till och med bakom ”tystna dens murar” i de portugisiska 
kolonierna födde nyheter na vrede hos de människor som inte öppet kunde 
ge ut tryck för sina käns lor.

Rörelsen för att stödja Etiopien sporrade nationalisterna och gav också de 
panafrikanska idéerna nytt bränsle. NYM-mani festet var till exempel delvis 
en reaktion mot den italienska fascis  tiska invasionen. Hövding H. O. Davies
i NYM var bland dem som nu kände, som han senare sade, att ”vi vände oss 
inte bara mot italienarna, utan mot hela systemet av imperia lism och kolo-
nialism”. När nyheterna om invasionen nådde Kwame Nkrumah i London 
bad mannen som skulle bli Ghanas ledare ”att den dag skulle komma när jag 
kunde spela min roll i störtandet av ett sådant sys tem”.

Hemma och i Europa: nya mötesplatser

Många afrikanska tankeströmmar och handlingar bars fram av den växande 
nationalistiska vågen. Händelser och riktningar i Europa förstärkte dem, 
och vi har tidigare diskuterat några av dessa. En annan tankeströmning här-
rörde från de unga män och kvinnor som hade rest till Europa för att skaffa 
sig utbild ning som de inte kunde få hemma. De var inte många: så sent som 
1932 fanns det bara tjugoen studenter från tropiska Afrika i Frank rike och 
inte många fl er i Storbritannien. Det fanns inga alls i Belgien och knappt en 
handfull i Italien och Portugal. 

De som var i Storbritannien och Frankrike gjorde sig hörda, det lilla 
antalet till trots. I Storbritannien skedde det delvis genom  West African Stu-
dents’ Union (WASU), grundad i London 1925 av nigerianen Ladipo Solanke
(1884–1958) med hjälp av Bankole-Bright från Sierra Leone, och med mora-
liskt stöd från Guldkust-ledaren Casely Hayford. WASU stod under kolonial 
över vakning och kunde inte handla direkt. Men rörel sens gäst hem i London 
visade sig vara en användbar mötes plats för diskussioner kring framtiden. 
Senare fann afrikanerna i Stor britannien att de kunde handla mer effektivt 
genom IASB (se ovan).

Afrikanerna i de franska kolonierna upptäckte att det under den här ti den 
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var både svårt och farligt att protestera. Några av dem, som den märklige tän-
karen från Dahomey (Benin) Louis Hunkanrin (1887–1964) utsattes för svåra 
förföljelser från kolo nial myndigheterna och tvingades välja mellan att gå under 
jor den eller fl ytta utomlands. Hunkanrin kunde ändå delta i den panafrikanska 
kongressen som hölls 1921 i London, Bryssel och Paris. Andra åkte till Paris 
och stannade där eftersom de ansåg att den poli tiska atmosfären var mindre 
tryckande där än hem ma. Framstående bland dem som var politiskt aktiva i 
Paris under 1920-talet var även en man från Dahomey som hette Touvalou 
Huénou (1887–1925) och senegalesen Lamine Senghor (1889–1927), som 
inte ska förväxlas med den blivande se ne galesiske presidenten med samma 
efternamn. En tredje var den algeriske ledaren Messali Hadj. Andra män följde 
dem under 1930-talet, framför allt Tiémoko Garan Kouyaté från Sudan (Mali) 
(ca 1900–1942) och senegale sen Léopold Sedar Senghor (1906–).

Dessa män, och andra med dem, fann vänner och allierade bland euro peiska 
liberaler, socialister och kommunister. Några valde att bli journa lister och skrev 
engagerade artiklar i afri kan ska tidningar utgivna i Paris, som Cri des Nègres. 
De skaffade sig erfarenhet av europeiskt politiskt tänkande, och genom kom-
munisterna fi ck de kunskaper om målen för och histo rien bakom 1917 års 
ryska revolution. Bland pro-afrikanska or ga nisatio ner som var aktiva under 
1920- och 1930-talen fanns den vänster orien terade Union Inter-Coloniale och 
League Against Im perialism. Dessa var stödorganisationer som hjälpte afrikan-
ska aktivister att skaffa sig nyttiga kon takter och politisk erfa ren het när de 
var i Europa. Några få reste till USA för att skaffa sig högre utbild ning. Bland 
dessa var Nnamdi Azikiwe och andra unga nige ria ner, Kwame Nkrumah från 
Ghana och ma la wiern Kamuzu Banda. Alla skulle komma att spela ledan de 
roller i de egna nationaliströrelserna under åren efter andra världskriget.

Vid sidan av allt detta kom andra världskriget med dess anti kolo niala inrikt-
ning också att få stort infl ytande i Afrika. 1944 upp levde Nigeria grundandet 
av det första av de senare årens stora nationalistpartier, National Council of 
Nigeria and the Cameroons (NCNC) med Macaulay som president och Azi-
kiwe som generalsekreterare. Den äldre nationalismen hade bara bett om små 
framsteg, men denna nya krävde mycket mer. Azi kiwe skisserade dess krav 
1944 i sin Political Blueprint of Nigeria, pub licerad i Lagos. Han skrev:

Vi som lever i det välsignade landet Nigeria vet att ända tills vi har kont-
roll över den politiska makten kommer vi att fortsätta att vara de impe-
rial ist iska nationernas fotpall ... Vi är trötta på att sty ras som kronkoloni 
... Vi mår illa av all ohämmad byråkrati, det är en förolämpning mot vår 
män nisko natur.

Liknande rörelser fanns också på andra håll. När väl Somalia var befriat från 
italienskt kolonialstyre 1941 började dess politi ska talesmän organisera sig, 
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och under en tid tillät den brittiska militär regeringen dem att göra det. 1943 
skapade de  Somali Youth League (SYL). Ett år tidigare, i Sudan, hade  Na-
tional Union ist Party (Ashiqqa) under Ismail al-Azharis ledning upp stått, och 
1944 grundade sudanesiska studenter i Kairo  Sudan Movement of National 
Liberation (SMNL). Eftersom den var kommunistisk för klarades SMNL il-
legal, men det ledde sena re till bildandet av Sudans kommunist parti, bland 
de första i sitt slag i Afrika till sam  mans med det sydafrikanska kommunist-
partiet från 1921.

Det här är bara några få exempel, nya människor och nya partier var verk-
samma på bred front även om de ofta hade skilda åsikter i fråga om analys 
och strategi. Överallt talades det om att börja på nytt efter kriget. ”Slut på 
kri get, och sedan?” fråga de en rubrik i den tanganyikanska tidningen Kwetu
(Vår Plats) i maj 1942, och redaktören, Erica Fiah, följde upp med ännu en 
fråga:

Kommer den afrikanske infödde att få en bättre position med litet mer 
att säga till om och litet större ansvar i förvaltningen av detta land, eller 
kom mer han att fortsätta att vara kontorist, längst ner på rangskalan, som 
han alltid har varit?

Tre år senare, 1945, skrev en soldat från Guldkusten som tjänst gjorde i Indien
hem till den nationalistiske tänkaren och för fattaren Kobina Sekyi: ”Vi har 
beslutat oss”, skrev han, ”för att hjälpa till att bygga landet, och göra det fritt 
från allt förtryck, och vi svär vid Gud att vi aldrig ska glömma er i våra planer 
för att bygga vårt fosterland ...” Trots att han var långt borta i Indien skrev 
han att ”vi upptäcker sanningarna i Wallace-Johnsons skrifter: och jag ber till 
Gud att han ger oss fl er Wallace-Johnsons när vi kom mer till baka hem ... ”

Och så skulle det bli. 1945 var scenen klar för dramatiska för änd ringar.
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Freden 1945 öppnade dörren för en värld som skilde sig mycket från den av 
1939. Den skilde sig ifråga om jämvikten mellan världsmakterna och den såg 
annorlunda ut vad be träf far till ståndet i kolonierna. De koloniserade folken 
hade nu stör re chanser till en framgångsrik väg mot frihet.

En omfattande kamp — först mot kolonialväldet, därefter för självstän-
dighet — tog sin början. Den fördes med fredliga medel när det var möjligt, 
med våld när det visade sig nödvändigt. I nästa del av boken ska vi följa dessa 
strider — alltid svåra, ibland heroiska — mot kolonialmakterna och deras 
bunds förvanter. Men först ska vi titta på kolonialsystemens tillstånd efter 
andra världskrigets påfrestningar och om ställ ning.

Som vi såg i kapitel 6 hade Storbritannien och Frankrike kraf tigt försva-
gats av kriget medan USA hade utvecklats till en stor makt, ty USA hade inte 
endast vunnit kriget utan dessutom blivit mycket rikare på kuppen. Valuta-
reserven var nu kolossal; landets makt tycktes gränslös. Men trots att USA 
var Stor bri tan niens och Frankrikes allierade hade de amerikanska le darna inte 
någon önskan att hjälpa britterna och fransmännen att be hålla sina kolonier. 
Tvärtom ansåg ledande amerikaner att man borde göra sig av med de gamla 
förkrigsimperierna. Istället borde de koloniserade folken bevil jas politisk 
självständighet för att därefter ingå i ett nytt internationellt världssystem, ett 
system som under indirekt amerikanskt ledarskap eller in fl yt an de skul le främja 
amerikanska nationella intressen.

Också Sovjetunionen fanns med i bilden, ännu inte starkt, men också 
det på väg att bli en stormakt. Sovjet vände sig också mot de gamla förkrig-
simperierna, men med utgångs punkt i en ideologi som var motsatt USAs. 
Landets infl ytande i Afrika, utövat av några få afrikanska kommunister eller 
andra afrikan ska revolutionärer, var fortfarande mycket svagt. (Sena re blev 
Sovjets infl ytande mycket större, genom han dels överens kom mel ser, fi nansiellt 
bistånd och diplomatiska för bindelser, men detta infl ytande började inte göra 
sig gällande förrän framemot 1960-ta let.) Också Sovjet ville att Afrika skulle 
förändras i över ens stämmelse med dess nationella intressen.

Den här utvecklingen försatte Storbritannien och Frankrike i försvars-po-
sition i likhet med de små kolonialmakterna Belgien, Portugal och Spanien. 
Italien hade förlorat sina kolonier under andra världskriget på samma sätt 
som Tyskland under det första.

KAPITEL 8

Kolonialismens kris
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Trots att det koloniala greppet om Afrika höll på att lossna fanns det 
fort farande ett land där en oberoende minoritets rege ring stärkte kontrollen. 
Det rasistiska Sydafrika blev, som vi senare kommer att se, starkare till följd 
av kriget.

Kolonialsystemen undergrävs
Trots att kolonialmakterna var försvagade trodde de fort farande 1945 att de 
hade tillräcklig styrka för att behålla sina kolonier under lång tid, troligtvis 
hela 1900-talet ut och ännu längre, möjligtvis med undantag av Västafrika. 
Brittiska kolonial exper ter började inse att också om England och de allie rade 
vann kriget (som det stod klart efter 1942) skulle kon sekvenserna av kriget 
leda till konstitutionella ändringar till förmån för afri kanskt självstyre.

Även om afrikansk nationalism, före 1947, fortfarande var en praktiskt 
taget okänd politisk kraft började de liberalare och mer alerta tänkarna i 
London inse att det kanske inte skulle gå att undvika att tillmötesgå kraven 
på afrikanskt självstyre, åtmin sto ne i de kolonier som saknade nybyggare. Det 
fanns de som hävdade att ett visst mått av politisk makt till hövdingar och 
framstående män borde övervägas. Det fanns andra som ansåg att fortsatt 
brittisk kontroll från ”centrum” skulle kombineras med utvecklingen av lo-
kal- och kommunal styre i ”periferin”. Fram för allt fanns det de som — med 
allt större framgång skulle det visa sig — hävdade att kolonial makt erna nu 
borde hitta ett sätt att främja uppkomsten av en ”ansvarskännande medel-
klass” i Afrika, till vilken man förr eller senare tryggt kunde över lämna det 
politiska ansvaret.

Det här var ursprunget till vad som senare skulle komma att benämnas 
”neokolonialism”, dvs överlämnandet av makten till afrikan ska grupper 
och personer som man visste skulle ta till vara de före detta imperieägarnas 
intressen, åtminstone deras ekonomiska intressen. I varje framtida avkoloni-
serings process skulle med andra ord den dominerande europeiska medel klas-
sens intressen stödjas och stärkas genom att man gynnade en underord nad 
afrikansk medelklass intressen.

Vi ska se i vilken utsträckning detta kunde förverkligas, och varför. Un-
der tiden ska vi hålla i minnet att dessa tidiga tankar om ”avkolonisering” 
— själva ordet var ännu inte uppfunnet — bygg  de på ett extremt långsamt 
förlopp av förändringar. För kolonier med vita nybyggare var dessutom förut-
sättningen att den avgörande politiska makten skulle överlämnas till den vita 
minoriteten, inte till den svarta majoriteten. Även när det till slut stod klart 
att det skulle komma att bli nödvändigt att överlämna makten till de svarta 
majoriteterna i nybyggar kolo nierna var tidtabellen fortfarande försiktig. Så 



88 Kolonial ismens kris

sent som 1959, när alla spekulationer om fortsatt kolonialvälde hade upphört, 
ansåg den brittiska regeringen och dess östafrikanska kolo nial guver nörer att 
Tanganyika inte borde beviljas oberoende under svart majoritetsstyre före 
1970 (i själva verket blev landet fritt 1962), medan Uganda och Kenya enligt 
deras förutsägelser skul le vara tvungna att vänta till omkring 1975 (Uganda 
blev oberoen de 1961, Kenya 1963).

Efter det katastrofala nederlaget i andra världskriget var de fran ska ledarna 
till att börja med inställda på att medge omfat tan de konstitutionella ändringar 
i sina afrikanska kolonier men kom sedan på andra tankar. Slut-ligen ändrade 
de sig åter och medgav vissa reformer för afrikanerna, men först efter afrikan-
ska politiska påtryckningar och efter det att stora brittiska efter gifter hade 
börjat ge effekt i angränsande brittiska kolo nier: i Guld kusten 1951 som vi 
snart ska se, och därefter på andra håll i Västafrika.

Allmänt kan sägas att britterna och efter dem fransmännen — alltefter som 
kriget förvandlades till historia — började förbereda sig för att tillmötesgå vissa 
afrikanska krav. Men de ras tanke var att ge vika i små steg och därmed kraftigt 
fördröja självständig heten (se också kapitel 9). Ingen av kolonial makter na 
var beredd att tillmötesgå några afrikanska krav utom i Västafrika och de 
fl esta territorier under FNs över vak ning. I nybyggarkolonierna tycktes de vita 
minoriteterna ha den nära förestående liksom den mer avlägsna framtiden i 
sin hand.

Den afrikanska nationalismens uppkomst skulle ändra på allt detta. Under 
tiden var också ett annat påtryckningsmedel verk samt i bakgrunden, nämligen 
de koloniserade folkens verk  liga levnadsförhållanden vid fredsslu tet. Av anled-
ningar som vi har diskuterat tidigare var dessa lev nadsförhållanden präg lade av 
fattigdom och social omvälvning. 1945 innebar detta att alla kolonial-system 
hade väldiga problem, ett faktum som så småningom erkändes, till och med 
av övertygade im perialister.

Ett halvt århundrade hade förfl utit sedan de stora kolonial eröv ringarna. 
Omkring ett kvarts sekel hade gått sedan de stora pacifi ceringskam panjerna, 
och nu var kolonialväldena fast förankrade inom de koloniala gränserna. Som 
alltid vid av göran de historiska processer ledde också denna till följder för de 
människor som var fångade i den, konse kvenser som var fyllda av motsätt-
ningar både i den avlägsna och den när ligg ande fram tiden. 

Låt oss till exempel titta på den offentliga hälsovården. De rikare kolo-
nialmakterna — Storbritannien, Frankrike, Belgien — inledde kampan jer i 
begränsad omfattning mot tropiska sjuk domar, antingen genom att vaccinera 
folk eller på annat sätt. De sjukhus och kliniker som uppfördes av kolonial-
myn dig heterna bidrog till att minska antalet barn som dog vid födseln eller 
kort därefter. Från och med den tiden, dvs slutet av 1940-talet, visade det sig 
att de fl esta afrikanska befolk ning ar ökade snabbare än tidi gare. 
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Denna nya rikedom på människor kunde ses som en tillgång för kontinen-
ten, men bara under förutsättning att dessa större folkmängder kunde liv-näras 
och förses med arbete, bostad och annat livsviktigt. Framför allt inne bar fl er 
människor att det behövdes mer mat. Och det var stötestenen. Nu uppdaga-
des det att kolonialsystemen i allmänhet var oförmögna att öka livs medels-
produktionen i takt med folkökningen.

Vad berodde detta på? Den främsta förklaringen låg i att alla kolonialsys-
tem ville öka exportodlingen. Detta hade de lyckats ganska bra med, men ju 
bättre exportodlingen gick, desto mind re land och arbetskraft blev över till 
odling av livsmedels grödor. I Algeriet, för att ge ett exempel bland många, 
beslag tog frans män nen mer och mer bördig mark för att odla vin för export 
över Medelhavet till Frankrike. Men landet de stal var land där algerierna 
tidigare hade odlat ett överfl öd av föda åt sig själva. Alltså fi ck al gerierna allt 
mindre livsmedel just vid en tidpunkt då deras antal ökade. Enligt beräkningar 
var mängden livsmedel i form av spannmål per algerisk invånare 1945 i ge-
nomsnitt bara något större än hälften av mängden 1900.

Många befolkningsgrupper som odlade för export började känna av 
knappheten på hemodlad föda: i Guldkusten med all sin kakao, i Nigeria, i 
många av nybyggarkolonierna. På sina ställen åtnjöt de fördelarna av bättre 
offentlig hälsovård. Men över allt förlorade de genom att de fi ck mindre att äta 
eller ge nom att de måste betala mer för livsmedel som det fanns allt mindre 
av. Och nackdelarna började bli större än fördelarna. I Nigeria ”lever mer än 
20 miljoner människor inom ett själv för sörj ningsjordbruk på mycket låg nivå, 
och undernäring och sjukdomar är utbredda”, hette det i en rapport till det 
britt iska parlamentet 1947. Från övriga kolonier, i synnerhet Belg iska Kongo, 
kom offi ciella rapporter om en fattigdom som för dju pades på samma sätt.

Trots att kolonialmakterna var medvetna om dessa fakta an såg de att det 
var koloniernas uppgift att bidra till Europas för sörj ning. Efter 1945 gjordes 
stora ansträngningar att öka export en. Tanganyikas centralregion, till ex empel, 
hade drab bats av hungers nöd under andra världskriget och många hade dött 
av svält. Ändå startade nu de brittiska myndig he ter na ett omfattan de skogs-av-
verkningsprojekt för att sätta igång export odling av jordnötter, inte livsmedel av jordnötter, inte livsmedel av jordnötter
för lokal konsum tion. Projektet miss lycka des katastrofalt och engelsmännen 
gjor de förluster på 35.870.000 pund. Men det var inte det enda projektet av 
det slaget. Ett annat, ett äggprojekt i Yundum i Gam bia, miss lycka des till en 
kostnad av 900.000 pund.

Sådana projekt som gick ut på att producera livsmedel eller andra grödor 
för export till Europa kallades också fortsätt nings vis för ”kolonial utveckling 
och välfärd”. Men för vilka var utveck lingen och för vilka var välfärden?

Andra följder av kolonialsystemen bidrog till att förvärra en kris som nu 
blev fullt synlig.
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Effekterna av migrantarbete
Den stadiga ökningen av migrantarbete i många kolonier var en av dessa 
följder. Framför allt i centrala och södra Afrika, och i mindre omfattning 
i Franska Västafrika, var förfärliga kon sekvenser uppenbara redan under 
1930-talet. Stora skaror män vand rade till exempel från Nyasaland (Malawi) 
till Syd rhodesia (Zimbabwe) och Sydafrika för att arbeta där under långa 
perio der. En undersökning genomförd på uppdrag av Nyasa lands regering 
slog larm redan 1935:

Hela den gamla samhällsstrukturen är hotad när 30 till 60 procent av 
alla arbetsföra män är frånvarande samtidigt. Det är lätt att kritisera den 
gamla ordningen, men den fungerade: samhället var stabilt och det var ett 
ömsesidigt givande och tagande [inom lokalsamhället]. Emigration förstör 
den gamla ordningen, men erbjuder ingenting i dess ställe. Famil jen och 
sam  hället hotas av fullständig upplösning.

Varningen förklingade ohörd. 1946 var mer än 200.000 migrant arbetare 
anställda i gruvor och plantager i Sydrhodesia och av dessa kom 62 procent 
från Nyasaland och Nordrhodesia. En av tre afrikanska arbetare i Sydrhodesia 
kom utifrån, men för det mesta var dessa arbetares familjer kvar i byarna i 
Nyasaland och Nordrhodesia. Ännu större mängder migrantarbetare från 
många kolonier i centrala och södra Afrika var anställda i Syd afrika.

Med männen frånvarande på kontraktsarbete som gällde ett år i taget el-
ler längre, förföll byarna. Där tvångsarbete fort faran de var en vanlig metod 
var misären ännu djupare. 1945 skrev en belgisk katolsk missionär, fader van var misären ännu djupare. 1945 skrev en belgisk katolsk missionär, fader van var misären ännu djupare. 1945 skrev en belgisk katolsk missionär
Wing, att lands bygds befolk ningen i Ruanda-Urundi under andra världskriget
”be hand lades utan förbarmande. En period av tvångs arbete följ des ome del-
bart av nästa.” Likadant var det i Belgiska Kongo. Emel lertid ändrade inte 
krigsslutet förhållandena. Så tidigt som 1928 hade en regeringskommission 
vädjat om att kvinnor, gamling ar och barn i Belgiska Kongo inte längre skulle 
tvingas att delta i byg gande och reparatio ner av vägar. Trots detta fi nner vi 
att samma kommission måste upprepa sin vädjan 1947:

Det råder inga tvivel om att det är tvångsarbetet på vägarna som folk 
tycker sämst om, antingen på grund av de långa resorna till arbetet eller 
på grund av det mödosamma slitet, och ofta måste till och med mödrar 
med småbarn och havande kvinnor delta.

Efter 1945 var det fl er och fl er bybor som lämnade byarna och reste till städerna 
i hopp om ett drägligare liv. Till och med barn reste iväg, ofta på egen hand. 
Som en annan belgisk mis sio när skrev från Belgiska Kongo:

I början av oktober 1952 gjorde jag min vanliga rundresa för att skriva in 
barnen vid de regionala folkskolorna. Till Makalelu Tseke, en skola som 
delas av ett tjugofemtal byar, hade jag kallat in 147 pojkar som nu var 
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gamla nog att börja, och jag blev mycket förvånad då jag upptäckte att av 
dessa 147 pojkar hade 34 givit sig iväg till Léopoldville [nu Kinshasa, lan-
dets huvudstad], trots att ingen ännu var tillräckligt gammal för att beta la 
[och försöka und komma] skatt.

Afrikas kolonialstäder hade redan börjat växa allteftersom män niskorna från 
byarna fl yttade för att komma ifrån en allt stör re fattigdom. Nu växte dessa 
städer mycket fortare och många till och med fördubblade sin storlek under 
andra världskriget. Dar es Salaam, Tanganyikas huvudstad, var en av dem, 
Léopoldville (Kinshasa), Belgiska Kongos huvudstad, en annan, och det fanns 
många fl er (se karta 5).

Städerna växer

Var detta ett framsteg? Att bo i staden innebar ett slags moder n is ering, det var 
ett sätt att komma in i den ”moderna” världen. Byarna var ofta efterblivna 
och trista ställen. Städer, däremot, kunde tänkas erbjuda strålande ljus, vatten och trista ställen. Städer, däremot, kunde tänkas erbjuda strålande ljus, vatten och trista ställen. Städer
i kranar, bättre löner, till och med några bussar och bilar. Dock hade dessa i kranar, bättre löner, till och med några bussar och bilar. Dock hade dessa i kranar, bättre löner
växande städer få eller inga av dessa fördelar. Kolonial härsk ar na ville inte 
ha denna fl ykt från landsbygden. De ville att famil j er na skul le stanna kvar i 
byarna så att männen var tillgängliga för migrant arbete. De gjorde litet eller 
intet för att ordna bo städer och bistå med annan samhällsservice för de stora 
mängder som kom.

Så nykomlingarna måste bo i skjul och hyddor som de själva byggde av 
uthamrade plåtdunkar, tältduk eller vad de kunde komma över. Det fanns 
sällan kranvatten, ofta saknades elekt riskt ljus. Och värst var att det fanns för 
få arbeten. Ett fåtal lyck liga nykomlingar kanske lyckades köpa en begagnad 
lastbil; de fl esta hade inte råd med cykel. Till och med de som hade hittat ar bete 
hade dåligt med pengar. I nybyggar kolo nier nas städer var det till ex empel regel 
att varje arbetare betalades lön som om han vore ogift. Om han var gift ansågs 
det att hans familj på landsbygden kunde klara av sin egen försörjning.

Den brittiska regeringen i London oroades av dessa dåliga förhållanden 
i städerna och tillsatte 1953 en statlig kommission för att undersöka förhål-
landena i Brittiska Östafrika. Dess med lem mar fi ck fram många vitt nesmål, 
och ju fl er vittnesmål de fi ck fram desto mer bekymrade blev de. Det här är 
vad de fann i Nairobi, Kenyas huvudstad, och rapporterade 1955:

Majoriteten afrikanska arbetare har för låga löner för att ha råd med en 
bostad som motsvarar ens lågt ställda anspråk på standard. De höga bo-
stadskostnaderna i förhållande till lönerna är i sig en orsak till trång bodd het 
eftersom bostäder delas för att min ska kostnaderna. Detta, till sam mans 
med de höga livsmedelspriserna i städerna, gör familjeliv omöj ligt för 
fl er talet.
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KARTA 5. Städernas tillväxt 1945–1997
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Stanna upp ett ögonblick och fundera över de sista orden i cita t et. Lönerna 
var så låga i Kenyas huvudstad, efter ett halvt århundrade av kolonial välde, 
att familjeliv hade blivit omöjligt för majoriteten afrikaner som bodde där. 
Kunde den kungliga kom mis sionen ha vittnat tydli gare om kolonial väldenas 
kris? Bättre löner betalades ibland på andra håll, men också sämre löner. Tio-
tusentals migrantarbetare gav sig varje år iväg till Sydafrikas rika guldgruvor. gruvor. gruvor
Denna gruvhantering gav stora vinster, framför allt på grund av den billiga 
arbetskraften. 1910 när Syd afrikan ska Unionen bildades var de afrikanska 
gruv arbe tar nas löner låga. Fyrtio år se nare var dessa löner i rea lite ten ännu 
lägre, dvs med tanke på köpkraften. Inte förrän på 1970-talet skulle bättre 
löner betalas ut till svarta gruv arbetare i Sydafrika — löner som ändå var 
betydligt lägre än de vita gruvarbetarnas — och då uteslutande till följd av 
fram gångs rik svart kamp för bättre villkor.

Naturligtvis fanns det enstaka områden med ett visst väl stånd. Kakao-
bönder i Guldkusten och Nigeria fi ck nu bättre priser än tidi gare. Chagga-
bönder i norra Tanganyika klarade sig bra på sina kaffeodlingar. Mouride-
producenter av jordnötter i Senegal tjänade bra med pengar. Men största delen 
av lands bygds befolk ningen hade ingen del i dessa framgångar. Här och där 
lyckades arbetare i nya industrier gå samman i fack för eningar och förbättra 
sina löner. Men dessa var ändå en minoritet bland industriarbetarsina löner. Men dessa var ändå en minoritet bland industriarbetarsina löner na.

Allt detta var olika sidor av de koloniala systemens sociala kris. Tillsam-
mans bildade de den utmanande och svåra bak grund som nationalisterna 
måste utgå ifrån. Ytterligt brist fäl liga utbildningssystem var ännu en del av 
denna bakgrund.

Skolväsendet i kolonierna: en ny källa till antikolonial kritik

Ett Afrika utan moderna skolor och modern undervisning kun de aldrig ut-
vecklas, det var alla överens om. Men in föran det av detta slags utbildning
stötte på tre stora hinder. Ett problem var att det aldrig fanns tillräckligt med 
pengar till skolor och under visning. I alla kolonier hade de fl esta barn ingen 
möjlighet att gå i skolan eftersom det inte fanns några skolor att gå i. 1945 var 
antalet barn som kunde gå i skola mind re än ett på tio, till och med i de mest 
utvecklade kolo nierna. Förmågan att läsa och skriva var fortfarande sällsynt. 
I de mer efterblivna kolonierna — dvs Portugals — var andelen afrikaner som 
hade fått möjlig het att lära sig denna konst mind re än en på hundra.

Ett andra hinder var föräldrarnas fattigdom. Få kunde betala skolavgifter, 
böcker, kläder eller respengar om barnen måste åka buss till skolan. Även 
om de satte barnen i skola kunde deras söner och döttrar ofta inte gå i mer 
än ett, kanske två, år efter som de behövdes i arbetet hemma. Situationen i 
Nord rhodesia (Zambia) var typisk för de fl esta kolonier. I denna koppar rika 
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koloni (med en afrikansk befolkning som då uppgick till om kring 2 miljoner) 
uppskattades det att färre än 90.000 barn gick i skolan 1942. Av dessa gick 
bara 3.000 sitt femte år och endast 35 hade börjat i läroverk. Av de få barn 
som sattes i skola gick de fl esta så kort tid att de al drig hann lära sig något 
av värde.

Ett tredje hinder var arten av utbildning i kolonierna. När unga männis-
kor lyckades börja skolan och fortsätta, vad fi ck de då lära sig? Grunderna 
i skrivning, läsning och religion var huvud ämnena och under det första året 
vanligtvist de enda äm nena. Senare tillkom litet historia och geo grafi  (kolo-
nialmaktens) och kanske ytter ligare ett par, tre ämnen. Men all undervisning
be drevs ur en rasistisk synvinkel: den syftade till att visa att allt som kom från 
Europa var bra och viktigt, medan allt som kom från Afrika var antingen 
motsatsen eller inte värt att studera. I till exempel histo ria handlade under-
visningen i brittiska kolonial skolor om brittiska kungar och hjältar, franska 
skolor undervisade i fransk histo ria och likadant var det i de min dre imperierna. 
Det allmänna antagandet bakom detta slags undervisning var att afrikaner 
saknade förmåga att lösa sina egna problem och att euro péerna måste visa 
dem hur de skulle göra det.

Runt 1945 började emellertid en mängd människor inse att det var någon-
ting galet med denna typ av undervisning. 1930-talets ekonomiska depres-
sion och andra världskriget hade lärt dem en läxa av annat slag, nämligen 
att européerna inte ens hade klarat av att lösa sina egna problem, än mindre 
Afrikas. Och ur denna lärdom spreds en ny anda av ifrågasättande och kritik. 
Det var vid denna tidpunkt, efter 1945, som skolor som kommit till för att lära 
eleverna att acceptera och till och med beundra kolonialsyste met nu började 
förvandlas till skolor där eleverna undan för undan blev allt mer kritiska.

Det var naturligt att det ofta var afrikanska lärare som ledde denna växande 
rörelse av självständigt tänkande. Till stor del på samma sätt som i det svarta 
amerikanska samhället i ett tidigare skede — och svarta amerikanska ledare 
utövade ett väx an de in fl y tan de på utbildade afrikaner — började tänkande 
lärare nu ifrågasätta och förkasta skolböckernas offi ci ella san ningar och den 
allmänt underdåniga inställningen. De försökte istället åter uppliva och sedan 
lära ut de värderingar som hade sina rötter i Afrikas eget liv och historia. Från 
detta sökande var steget inte långt till den antiko loniala politiken i vidare be-
märk else och här var en av de viktigaste drivfjädrarna bakom uppkomsten av 
Nigerian Youth Movement och Wallace-Johnsons Wn Youth Movement och Wallace-Johnsons Wn Youth Movement est African Youth League
(som  båda nämndes ovan). 

Liknande rörelser tog form överallt. I Kenya hade en obero en de skolrörelse 
skapats redan 1929. Den vände sig mot den rasistiska under visningen i de 
koloniala skolorna och ville istäl let förmedla afrikansk självaktning och respekt 
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för afrikansk historia. Denna Kikuyu Independent Schools Association (KISA),
stark bland kikuyu i centrala Kenya, där också rasis m en var stark på grund 
av de vita nybyggare som bodde där, bidrog till att senare skapa ett brett stöd 
för nationalismen och för Kenya African National Union (KANU).

Från elitistiska partier till massrörelser
Mycket av det som hände under de femton åren från depres sion ens början till 
slutet på andra världskriget — från 1930 till 1945 — bidrog till att fördjupa 
svarta människors insikter om den moderna världens maktsystem. Vi kan 
säga att dessa år grad vis gav upphov till en förändring på det mentala planet, 
mot större överblick.

Många människor levde nu utanför den lilla världen i byn eller på den 
ensliga gården. Ofta levde de i en hårdare värld i städerna, dåligt avlönade 
och på ständig jakt efter arbete. Men det var också en större värld av nya 
företeelser och nya idéer. Och så fi ck människorna efter bästa förmåga lära 
sig leva och arbeta i denna större värld. Förutom mycket annat innebar det 
också funderingar kring politiken.

I och med de vidare perspektiven måste också den trånga nationalismen 
från tidigare år förändras. Efter 1945 var inte längre de antikoloniala politiska 
diskussionerna begränsade till advokaters, prästers, läkares eller hövdingars 
hem. Mer och mer fl yttade det politiska samtalet ”ut på veran dan”. Denna 
diskus sion fortsatte att röra sig utåt. Den antikoloniala politi k en steg ned från 
verandan och ut på gatan, gick vidare in i staden och ut på landsbygden. 

Det här var en andra fas i utvecklingen mot vidgade hori son t er, som 
spe glade den första. Den markerade slutet på den lilla världen av elitistisk 
po litik och partier — en politik begränsad till de utbildade och det på annat 
sätt privilegierade fåtalet — och den blev början till en mycket större värld 
av masspolitik och partier för folkfl ertalet.

Ledarna kunde nu se sig om efter mycket större åhörar skaror, och fann dem 
också i allt större utsträckning. Några av dem hade funderat på att göra detta 
redan under 1930-talet och ett fåtal, som Azikiwe och Wallace-Johnson, hade 
faktiskt gjort det. Nu började man söka vidsträckt stöd överallt där kolonial-
härskarna lät det ske. Bara de brittiska och franska makt ha varna tillät det, om 
än med tvekan, men de ägde å andra sidan majo riteten av kolonierna. Folk i 
deras kolonier kunde gå i spetsen för folk i andra kolonier, som Belgiens och 
Portugals, där all politisk verksamhet förblev förbjuden.

De nya masspartierna var på detta stadium av fl era olika slag. Få av dem 
hade någon fast organisation eller någon med lems för teckning, nästan alla 
var rörelser snarare än organi sera de partier. Några av dessa rörelser uppma-
nade alla invånare i en koloni till gemensam handling, de var rörelser eller 
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partier som förespråkade nationell enhet. Andra sökte stöd hos ett enda folk 
i sin koloni, de var etniska eller regionala rörelser och partier, ibland kal lade 
stambaserade partier.

Åter andra byggde på stark religiös lojalitet, som till exempel Somali Youth 
League. Detta var ett nationellt parti, men också ett etniskt, eftersom nästan 
alla Somalias invånare är somalier. Det var ett parti som hade sin grund i den 
islamska religionen, en enande kraft i detta fall eftersom nästan alla somalier 
är muslim er.

Dock fungerade alla dessa partier i allt väsentligt på samma sätt. Begå-
vade eller privilegierade män tog ledningen och väd jade till massorna om 
stöd. Eftersom de ofta förföljdes måste så dana partier ha en lös organisa tion. 
Dessutom hade de fl esta människor ännu inte någon kännedom om det nutida 
sättet att organisera politiskt arbete. De behövde tid för att lära sig. Det var i 
huvudsak genom denna inlärningsprocess som mass tryckets stora lo ko-motiv 
sattes i rörelse.

Arbetarnas organisering ökar: fackföreningar

Lönearbetare i koloniernas städer började redan före andra världs kriget orga-
nisera sig i fackföreningar för att förbättra sina löner och ar betsförhållanden. I 
Tunis började de redan på 1920-talet, i Kenyas stora hamnstad Mombasa under 
1930-talet, lik som i andra städer i andra kolo nier. Men alla fackföre-ningar 
eller arbetareföreningar som grundades före kriget förföljdes av myndigheterna 
och de kunde inte göra några större fram steg.

Under andra världskriget beslöt britterna att tillåta fack föreningar i de ko-
lonier där dessa tidigare hade varit för bjud na, ännu en av krigets kon sekvenser 
som bidrog till att för sva ga kolonial  väldena. De franska efterkrigs regeringarna 
gjorde det samma. De mindre kolonialmakterna förbjöd däremot också i fort-
sättningen afrikanerna att bilda fackföreningar. Det gjorde också de rasistiska 
sydafrikanerna. En stor strejk genomförd 1946 av afrikanska gruvarbetare vid 
de sydafrikanska guld gru vor na slogs hänsynslöst ned av beväpnad polis.

Men nya fackföreningar kunde startas i brittiska och franska kolonier. De 
kunde också verka med framgång. En mycket fram gångsrik järnvägsarbetar-
strejk som genomfördes i Franska Väst afrika 1946 vi sade ny styrka och ny 
disciplin. Ett fack förbund för Tunisien bildades av Ferhat Hached 1945, men 
där tog hän del ser na en annan riktning. På väg till en strejk 1947 mör dades 
32 tunisiska fackföreningsmän och omkring 200 såra des av kolo nial polisen 
och armén, Hached själv mördades se na re i ett po li tiskt attentat.

Annorlunda var situationen i Nordrhodesia (Zambia). 1945 ge nom fördes 
omfattande strejkaktioner av afrikanska arbetare i gruvor och vid järn-
vägarna, aktioner som tre år senare ledde till skapandet av ett effek tivt afri-
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kanskt gruvarbetareförbund och inspirerade till andra förbund. Det här är bara 
tre exempel bland många på en ny förmåga hos arbetarna att göra gemen sam 
sak. Detsamma hände i Kenya, Tanganyika (Tanzania), Sierra Leone och på 
andra ställen.

I sin kamp för bättre löner och arbetsförhållanden kunde de nya fackför-
eningarna inte stå utanför den moderna nationa lism en. De blev en del av den. 
I Nordrhodesia gav det nya afrikan ska gruvarbetareförbundet kraftfullt stöd 
åt strävandena för na tio nellt oberoende. Några av de starkaste ledarna i de 
nya förbunden — Siaka Stevens i Sierra Leone, Sékou Touré i Guinea, Tom 
Mboya i Kenya, för att bara nämna tre av dem — blev politiska ledare. Här är 
ytterligare bevis för framväxten av massornas stöd för de nya nationalistiska 
partierna och, åtmins to ne indirekt, för den svarta självständighet som dessa 
partier strävade efter.

Sammanfattning: verksamma krafter i moderniserings -
processen 1930–1945
Två slags krafter eller infl ytanden var verksamma i moder ni serings processen 
under 1930–1945. Det ena kraftfältet var posi tivt, och på det reagerade 
människorna med nytt hopp och nya idéer. Det andra bestod av negativa in-
fl ytanden, och män ni skor na vände sig mot dem.

Bland de positiva krafter som vi har diskuterat var:

1. En ny panafrikansk patriotism inspirerad av protesterna mot det fascis tiska 
Italiens invasion av Etiopien.

2. Framväxten av föreningar, kooperativ och sociala grupper som produ cerade 
exportgrödor, och deras ansträngningar att höja priserna (t ex Guldkustens 
avbrott i kakao leverans er na).

3. Atlantdeklarationens löfte efter kriget.

4. Den uppmuntran som den asiatiska nationalismens fram gång ar gav.

5. De antikoloniala tankegångarna hos dem som hade deltagit som soldater 
i världskriget.

6. De främsta kolonialmakternas försvagning, vilken var ett re sul  tat av 
världskriget och USAs ökande infl ytande efter kri g et.

7. Förändringar i tanke och handling både bland outbildade och utbildade 
människor mot vidgade perspektiv.

8. En ny vilja från politiska ledare att se sig om efter masstöd.

9. Fackföreningar bildas och tar strid.
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Bland de negativa krafterna var:

1. Den stora depressionens vedermödor under 1930-talet.

2. Andra umbäranden till följd av andra världskriget.

3. Flykten till städerna: låga löner, dåliga bostäder, svårighet att hitta ar-
bete.

4. Kolonialmakterna slår ned nationalisternas och fackföre ning ar nas protes-
ter.
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DEL TRE

Nationalisterna segrar
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DEL TRE tar upp frågor som har att göra med de afrikanska natio na list-
rörelsernas uppkomst och framgångar under fri gö rel  sen från kolonialvälde 
under åren efter andra världs kri g et. Bland dessa frågor är:

Kapitel 9 – Avkoloniseringens villkor

• Hur förändrades den brittiska kolonialpolitiken efter andra världskri-
get?

• I vilka slags kolonier misslyckades fredliga påtryckningar i fri görelse-
kampen?

• På vilket sätt påverkade infl ytanden från omvärlden avkoloni seringens 
vill kor?

• Liberia och Etiopien var inte direkt inblandade i avkolonise ringsprocessen. 
Hur kom det sig? Vad hände där?

Kapitel 10  – Nationalfl aggor hissas: nordöstra Afrika 

• Vad kom man överens om i de anglo-egyptiska fördragen 1922 och 
1936?

• Vad hände i Egypten 1952 och vilka var följderna?
• Hur blev Sudan självständigt?
• Vad hände med somalierna och eritreanerna?

Kapitel 11– Libyen och Maghreb

• Vad var det som låg bakom grundandet av den islamiska re publiken 
Libyen?

• Vilka faktorer ledde till Tunisiens och Marockos oberoende?
• Varför var kampen för oberoende särskilt hård i Algeriet?
• På vilket sätt vann algerierna?

Kapitel 12  – Söder om Sahara: de franska kolonierna

• Vad var Brazzavilledeklarationen? Franska unionen? RDA? ”Fullmakts-
lagen” från 1956?

• På vilket sätt opponerade sig Sékou Touré mot de Gaulle?
• Hur var den franska strategin för indirekt kontroll?
• Vilka händelser ledde till Madagaskars självständighet?

Kapitel 13  – Brittiska Västafrika

• Vilka var britternas ”små steg” i Nigeria?
• Hur tog den nigerianska regionalismen form? Med vilka resul tat?
• Vad innebar Ghanas oberoende för resten av det koloniala Afrika?
• Hur uppnådde Sierra Leone och Gambia självständighet?
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Kapitel 14  – Öst- och Centralafrika: brittiska nybyggarkolonier

• Vilka var de viktigaste skillnaderna mellan Storbritanniens kolo nier i 
Västafrika och i Öst- och Centralafrika?

• Hur utvecklades TANU? Varför var TANU framgångsrikt?
• Vad hände i Zanzibar före och efter självständigheten?
• Vad var det som hindrade ugandisk nationell enhet?
• Vilka var Kenyas största problem?
• Vad ledde till undantagstillståndet i Kenya? Vad hände under och efter 

detta?
• Vad var Centralafrikanska federationen och varför upplöstes den?
• Vad betydde Malawi Congress Party för Malawi? UNIP för Zambia?
• Varför skapades Rhodesia Front? Vad åstadkom den?
• Hur utvecklades Zimbabwes befrielsekrig och hur slutade det?

Kapitel 15  – I andra imperier: belgiska, portugisiska, spanska

• Vem var Patrice Lumumba? Varför var han viktig?
• Vad innebar den splittring som Rwanda och Burundi ärvde från kolonial-

ti den?
• När grundades PAIGC, MPLA, FRELIMO? Varför tvingades de starta krig 

för att befria sig och vilket var resultatet?

Kapitel 16  – 1980-talet: ett oavslutat kapitel

• Var apartheidregimen i Sydafrika nu på väg att acceptera de mokrati för 
de icke-vita sydafrikanerna, dvs de svarta, färgade eller asiatiska? Vilka 
var re gimens planer?

• Vad exakt innebär apartheid i praktiken?
• Vad var eller är SASO, Svart medvetenhet, Soweto-upproret, ANC, UDF? 

Vad stod eller står de för?
• Varför invaderade sydafrikanska militärstyrkor Angola och hur blev de 

slagna?
• Var ligger Namibia och vilka rörelser där har arbetat för nami biskt obero-

ende?
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Avvecklingen av de europeiska imperierna i Afrika visade sig bli en kompli cerad 
och växlingsrik process, när den väl tog sin början. Varje land bidrog med sitt 
kapitel till historien om av ko lo niseringen, en otymplig men användbar term 
som nu bör ja de tas i bruk. Ofta var dessa bidrag fruktbara; nästan lika ofta 
var de också smärtsamma. Alla är viktiga i det moderna Afri kas his toria och 
vi ska granska dem i detalj i denna tredje del av bok en.

Men innan dess är det viktigt att se helheten, att samman fatta huvud-dra-
gen och grundtankarna i denna avgörande pro cess, under vilken afrikanerna 
för att skapa sin framtida själv stän dig het började frigöra sig ur det tvång som 
utländskt styre hade pålagt dem.

Varför började Storbritannien och därefter Frankrike över väga att dra sig 
tillbaka från somliga kolonier? Varför vägrade de fortfarande att lämna andra 
kolonier? Varför fördröjde de mind re kolonialmakterna, framför allt Portugal, 
processen eller väg rade hårdnackat att låta den komma igång? Vilka olika meto-
der måste afrikanerna använda för att uppnå självstän dighet? Varför fanns det 
inbyggda begränsningar i den självständighet som det var möjligt att uppnå? 
Slutligen, hur har omständig he ter i världen i övrigt begränsat de landvin ning ar 
som var möj liga att göra, och vilka var dessa omstän digheter?

Några av svaren på dessa grundläggande frågor ges i föl jande kapitel som 
behandlar avkoloniseringen. Andra frågor som rör problemen efter självstän-
digheten behandlas i del fyra.

Kolonialmakterna bedömer läget
Vi såg i kapitel 8 att de ledande kolonialmakterna försvagades av andra 
världskriget. Storbritannien lyckades besegra axel mak terna — Nazityskland, 
det fascistiska Italien, det imperia listiska Japan — men landet fi ck betala ett 
mycket högt pris. Frankrike hade i grunden besegrats och landet låg i ruiner 
efter kriget. Belgien hade också besegrats. Italien slutligen befann sig också 
på den förlorande sidan och blev av med alla sina kolo nier. Och trots att USA
var den starkaste kraften bland de se grande mak terna och drog sig ur kriget 
rikare än förut, hade landet inget in tres se av att hjälpa till att upprätthålla 
sina han dels kon kurren ters imperier.

Ändå skulle inte enbart dessa yttre förändringar ha lett till avkolonisering, 

KAPITEL 9

Avkoloniseringens villkor
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utan det krävdes också påtryckningar från de koloniserade folken själva. Ty 
även om kolonialmakterna be fann sig i egna djupa sociala och ekonomiska 
kriser, kom det av gö ran de trycket från den växande vågen av afrikansk natio-
nalism med dess allt hårdare krav på en progressiv förändring. Därför kunde 
kolonialmakterna hoppas på att behärska Afrika som tidi gare endast genom 
en kraftig ökning av antalet euro peiska tjänste män, poliser, soldater och in-
vesteringar. Detta skulle inte bara kosta dem pengar som de inte ville lägga 
ut och resurser som de inte ville satsa, de hade dessutom ingen ga ran ti för att 
det hela skulle lyckas i det långa loppet. 

Följaktligen var det en god idé att överväga nya metoder för att behålla 
kontrollen över Afrika. När britterna efter 1945 vän de och vred på detta 
svåra problem hade det börjat gå upp för dem att de kanske gjorde klokt i att 
retirera inför den fram väl lande nationalismen, åtminstone i Västafrika och 
övriga kolo nier med få eller inga brittiska nybyggare. Om de gav efter på det 
poli tiska området, försiktigt och långsamt, kunde de hop pas på att fortsätt-
ningsvis skydda sina intressen på det ekono miska om rådet. 

Detta ekonomiska område genomgick också stora förän d ringar. Efter 1945 
blev Afrika föremål för ett ökande intresse från de stora bolag och företag 
som nu började operera i många olika länder och inom olika kolonialsystem. 
Detta hade i viss utsträck ning inträffat redan tidigare, men då var bolagen 
myck et mindre och deras infl ytande var mycket mer begränsat. Nu hade de 
största bolagen, bland dem oljebolagen, vuxit till veritabla jättar och deras 
verksamhet var praktiskt taget världs omspännande. Detta nya sätt att arbeta, 
liksom omfatt ningen av verksamheten, innebar en vidareutveckling av det glo-
bala kapi talistiska sy stemet. För att ge namn åt denna för ändring började folk 
kalla dem ”multinationella” bolag efter som de var verksamma inom många 
nationella territorier, eller ”trans nationella” bolag efter som deras verk samhet 
sträckte sig över många gränser.sträckte sig över många gränser.sträckte sig över många gränser

Dessa stora företag — i synnerhet de största, som var ameri kan ska — strä-
vade naturligtvis efter att utsträcka sin verksam het till varje land, eller varje 
koloni, där de kunde göra goda vins  ter. Men de gamla kolonialmak terna, 
som var och en beva kade eller åtminstone försökte bevaka monopolen i sina 
re spek tive kolonier, stod i vägen för de nya multinationella före tagen. De nya 
företagens och de gamla kolonialmonopolens in tressen började gå isär. Det 
började stå klart att det låg i de multi natio nella företagens intresse att försvaga 
eller till och med rase ra de gamla monopolen. De ökade trycket — låt vara 
in direkt och bakom kulisserna — på ett avskaffande av den poli tiska meka-
nism som skyddade de gamla monopolen, och bidrog i så måtto till att stärka 
de afrikanska nationalisterna i deras krav på poli tiskt oberoende.

Det som hände i denna utveckling av multinationell eller trans nationell 
kapitalism var kort sagt att infl ytelserika af färs intressen insåg att politisk 
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kontroll av ett direkt slag, kolo nial kontroll, inte längre var användbar utan 
tvärtom ofta ut gjorde ett hinder för en fortsatt exploatering av Afrika. Svaga 
afrikan ska ekonomier kunde i fortsättningen mjölkas av starka icke-afrikan-
ska ekonomier utan inblandning av den kost samma och ofta hatade apparat 
som kolonialregeringarna ut gjorde. Det vore därför bättre för de multina-
tionella bolagen om dessa svaga afri kan ska ekonomier till erkändes politisk 
su veränitet, förutsatt naturligtvis att dessa ekonomier var fast förankrade i det 
multi nationella nätverket. De stora nordame rikanska bolag en var de första 
att inse detta, och de visade vä gen.

Ur denna typ av överväganden härstammade, som vi ska se, den stora 
pa radoxen i hela den antikoloniala processen: poli tiskt oberoende å ena 
sidan, men förnyat och förstärkt ekono miskt beroende å andra.

I Västafrika, åtminstone framemot 1950-talet, började brit ter na och senare 
fransmännen förbereda sig för att avveckla sina kolonialregeringar och sin 
politiska kontroll, naturligtvis i av sikt en att göra det på ett sådant sätt att 
deras långsiktiga ekono mi ska intressen skyddades. Det var uppenbart att 
detta bara kunde låta sig göra under förutsättning att de nyligen själv stän diga 
länderna blev kvar inom den västerländska, eller kapital is ti ska, maktsfären. 
Detta innebar i sin tur politiska ef tergifter av sådan natur att långtgående el ler 
revolutionära för ändringar undveks eller förhindrades. Med andra ord strävade 
kolonial makterna efter att bygga in begränsningar i den kom mande afri kanska 
självständigheten. För britterna och frans männen blev det kort sagt nödvändigt 
att modernisera relatio nerna mel lan dem själva och deras kolonier och anpassa 
dessa relationer efter den nya multinationella kapitalis mens behov.

Detta var en del av den nya kolonialismens (neo kolonial ismens) in nebörd 
efter självständigheten (se också kapitel 18). Det var en anmärknings värt klok 
strategi ur euro peisk och ame ri kansk synvinkel, men den tog inte form med 
en gång. Det neokoloniala handlingsprogrammet ut vecklades gradvis och 
ibland på ett motsägelsefullt sätt, som så ofta med his toriska processer. Vad 
man än har för åsikter om konsekvenserna för Afrika, måste denna strategi 
ses som ett försök av de ledande makterna att handskas med kolonialismens 
kris och samtidigt skydda kärnan av sina intressen — en kärna som natur-
ligtvis var mycket mer ekonomisk än politisk. Med tiden blev denna strategi 
tydligare och drevs mer medvetet. Att denna politik skulle leda till en djup 
ekonomisk kris för hela Afrika — en kris som inte blev synlig förrän sent på 
1970-talet — var naturligtvis något som ingen hade klart för sig, inte hel ler 
var det avsikten.

Undan för undan, allteftersom dessa neokoloniala tanke gångar utveck-
lades, fi ck de ledande makterna hjälp av afrikan ska ledare som kände att de 
egentligen inte hade något annat val än att acceptera denna utveckling. Det 
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var män som upprik tigt trodde att Afrika endast kunde uppnå fullständig 
själv stän dig het steg för steg i samförstånd med kolonial makt erna, men det 
fanns förstås också andra, som främst var intres serade av sin egen karriär. De 
avvisade all kamp för långt gående eller re vo lutionära förändringar i relatio-
nerna mellan deras länder och Europa eller Nordamerika med motive ringen 
att en sådan kamp var missriktad och hur som helst dömd att miss lyckas. 
Det fanns några revolutionära tänkare, som var av en annan me ning, de var 
få till antalet och hade mycket litet infl ytande vid den tidpunk ten. De ansåg 
att politiskt oberoende i enlighet med neo kolonialismens vill kor skulle leda 
till att man ånyo måste böja sig för främmande stormakters intressen. Det 
kan vara in tres sant att rekapitulera vad en av dem skrev 1964. Ledaren för 
befrielserörelsen i Portugisiska Guinea (nu Guinea-Bissau) och Kap Verde, 
Amílcar Cabral (1924–73) frågade om de kapita listiska ländernas grundläg-
gande strävan när de gick med på afri kansk självständighet inte var att

förhindra utbyggnaden av det socialistiska lägret, frigöra de re aktionära 
kraf ter na i våra länder som kolonialismen har hämmat, och göra det möj-
ligt för dessa krafter att liera sig med den interna tionella bourgeoisien 
[medel  klassen].

Inte mer än en handfull nationalister hade denna syn på ut veck lingen och 
inte ens de ifrågasatte den nationalistiska stra tegin att inrikta sig på nationellt 
oberoende i ett första stadium för att därefter ta itu med den vidare utveck-
lingen. Hur som helst tog det några år för de ledande kolonialmakterna att 
ut veckla sin nya politik till en form som innebar att man i vida kretsar för stod 
vad den gick ut på. Gradvis, i takt med denna utveck ling, ersattes den gamla 
sortens direkta koloniala bero en de av ett nytt slags beroende, indirekt och i 
huvudsak eko nomiskt.

Kunde detta nya beroende i något fall undvikas eller åtmin stone begränsas? 
Om det fanns starka afrikanska ledare som trots allt var villiga att samarbeta 
inom det nya multinationella ekonomiska systemet, var inte de i så fall kloka 
och förnuftiga? Kunde de i själva verket ha handlat på något an nat sätt och 
för sökt skapa en ny och annorlunda ”ekonomisk världsordning”? Fanns det 
under de här åren egentligen något verkligt och fram komligt alter nativ? Dessa 
frågor ska vi återkomma till i den sista delen av boken.

Nationalisternas plikt
Under tiden, på 1950-talet och senare, hade nationalisterna ett grundläggande 
och angeläget åtagande gentemot sina folk. De måste hjälpa sina befolkningar 
att ta de första stegen mot frihet. Dessa första steg skulle leda till att de be-
friade sig från kolonial syste mens direkta och politiska kon troll, kastade av 
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sig dessa sy stems rasism och förtryck och befriade sina länder från ut ländskt 
styre. Efter det, och med utgångspunkt i detta viktiga mått av frihet, kunde 
en fortsatt strid mot indirekt kontroll, en strid för om fattande ekonomiskt 
oberoende, inledas eller åt min stone bli möjlig.

Under dessa omständigheter började britterna överväga po li tiska eftergif ter 
i Västafrika. Med något olika resultat följdes de av fransmännen och se nare 
belgierna samt ännu senare av span jo rerna.

Endast portugiserna vägrade att överhuvudtaget göra några eftergifter till 
de svarta folk som de behärskade. Portugals härska re var övertygade om att 
de skulle förlora allt i Afrika om de gav upp den direkta kontrollen. Detta 
berodde dels på att Portugal självt var för svagt och ekonomiskt efter blivet för 
att kunna ge sig in i den neokoloniala konkurrensen, dels på att Portugal var 
en diktatur av fascistiskt snitt. Man ansåg att lan dets kolonier utgjorde den 
portugisiska civilisationens ”krona”. Desperat klamrade sig Portugal fast vid 
sina kolonier för att så småningom kastas ut med våld (se kapitel 15).

Fredliga påtryckningar eller väpnad kamp?

Afrikas nationalister måste alltså ta ställning till en lång rad olika situatio ner. 
I Brittiska Västafrika (se kapitel 13) kunde de van  ligt vis nå sina mål med 
fredliga medel. Detsamma gällde i stort sett många av de franska ko lonierna 
(se kapitel 12) och ibland också på andra håll.

Emellertid fungerade fredliga påtryckningar aldrig i kolo nier med stora 
europeiska bosättningar. Nationalisternas enda möj lig heter att nå resultat där 
låg i att tillgripa våld som svar på kolo nialsystemens våld.

Dessa vitt skilda omständigheter under avkoloniseringen kom, som vi ska 
se i del fyra, att kraftigt påverka de olika län derna efter självständigheten. I ett 
antal före detta kolonier vi sade det sig vara fullt möjligt, ibland till och med 
enkelt, för den tidigare kolonialmakten att begränsa friheten inom neo kolo nia-
lis mens ramar, och åtminstone under de första åren be stämma eller diri gera 
de nyligen självständiga regeringarnas politik. Några av dessa rege ringar, som 
till exempel den i Cen t ral afri kan ska Republiken, blev inte mycket annat än 
verktyg för fort satt utländskt styre.

Men överallt där de koloniserade folken själva tvingades an vända våld som 
svar på våldet från kolonialmakterna blev det mycket svårare att kringskära 
självständigheten. Dessa folk kun de vinna sina frihetskrig endast genom att 
krossa koloni al mak ten inom sina länders gränser. Därigenom försvagade de krossa koloni al mak ten inom sina länders gränser. Därigenom försvagade de krossa koloni al mak ten inom sina länders gränser
kraftigt det neokoloniala hotet. Det var deras belöning efter år av lidan den 
under frihetskrigen.
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Nedärvda problem
Afrikas kamp för frihet gav överallt upphov till stora och oåter kalleliga föränd-
ringar. Den tillkännagav kontinentens intåg i den moderna världen. Den förde 
med sig minnesvärda segrar, även om den också gav bakslag och nederlag.

Bakslagen och nederlagen hade till största delen orsakats av ärvda pro blem 
som inte kunde undvikas. I del fyra kommer vi att diskutera dessa pro blem. De 
var till en del arvet efter kolo nialsystemen, till en del Afrikas eget historiska 
arv. De orsaka des också av omvärldens mäktiga infl ytande: till ex empel det 
internationella ekonomiska systemet med dess uppdelning i rika och fattiga 
länder, framväxten av de multinationella bola gen och deras väldiga makt att 
tillskansa sig rikedom, samt de växande konfl ikterna mellan väst och öst (dvs 
mellan det kapi talistiska och det kommunistiska blocket). Alla dessa faktorer 
påverkade den grad av självständighet som de afrikanska län derna kunde 
uppnå, och vi bör hålla dem i minnet.

Två undantag: Liberia och Etiopien
I avkolonialiseringens historia fi nns det två länder som delvis är undantag, två 
länder som aldrig var kolonier. Det är på sin plats att ta upp dem här. 

Liberia

Republiken Liberia — grundad 1822 av 12.000 fria svarta, som utvandrade 
från Nordamerika till Västafrikas okända kust — har helt naturligt haft en 
särskild plats i svarta amerikaners hjärtan. Men känslorna har ofta varit 
blan dade.

Till att börja med motsatte sig en majoritet av de fria svarta amerikanerna 
förslaget att skicka svarta ”tillbaka till Afrika”. De hävdade att ”Amerika är 
vårt land mer än det är de vitas. Vi har byggt det i vårt anletes svett.” Däre-
mot var en minoritet villig att acceptera planen, och de svarade: ”Vi skulle 
älska vårt Ame rika och dess frihet om vi kunde dela den. Men vår fri het är 
be skuren och vi hyser inget hopp om att den någonsin kommer att bli något 
annat.” Och så grundades Liberia.

Den första tiden var sannerligen en hård tid. Det var med stor möda som 
nybyggarna höll ut på sitt område vid Cape Mesura do där de grundade Mon-
rovia, sitt första hem. Få svarta ameri kaner följde efter för att förena sig med 
de första utvandrarna. Den brittiska fl ottans krigsskepp som sattes in mot 
slaveriet befriade omkring 40.000 afrikanska fångar från slavskepp på väg 
över Atlanten och frisläppte dem alla i Sierra Leone, Liberias syster bosättning. 
Däremot förde amerikanska fl ottan bara 2.000 slavar till Monrovia, räddade 
från slavskepp (eller ”åter fånga de” som dessa befriade människor egendom-
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ligt nog kallades).
Följaktligen var de amerikanska liberierna mycket färre än kreolerna i 

Sierra Leone som var ättlingar till de ”återfångade”. Detta innebar att de 
amerikanska liberierna blev ytterligare av skärmade från de afrikanska folken 
som de hade bosatt sig bland och som de kom att förakta mer och mer.

Ameriko-liberierna var fast beslutna att bli Liberias här s kan de klass och 
tvingades i stor utsträckning förlita sig på sina vän ner och upp backare i USA. 
Inte förrän 1841 kunde de välja någon ur sina egna led, Joseph Roberts, till 
guvernör över Liberia. Först 1847 kunde ameriko-liberierna ut ropa sitt land 
till självständig republik med egen fl agga och för fattning. Vid det laget hade 
Liberia börjat utveckla en effektiv handel sekonomi. Men den europeiska 
uppdelningen av det övriga Västafrika hotade all vidare utveckling av handeln 
med de afrikanska grannländerna. Liberias beroende av USA ökade.

Detta beroende förstärktes 1926 genom att Liberia upplät jord för stor-
skalig gummiodling till det amerikanska Firestone-bolaget. Liberias störste 
politiske gestalt, tillika president under lång tid, William Tubman (1895–1971) 
gjorde vissa ansträng ningar att bredda Liberias ekonomiska förbindelser med 
in dust rivärlden. Denna ”öppna dörrens politik” lyckades i viss mån. Men ro-
ten och upphovet till svårigheterna kvarstod, näm ligen den ameriko-liberiska 
gruppens strävan efter att samla all makt och alla privile gier i egna händer, 
på bekostnad av den libe riska majoriteten.

Tubman försökte komma åt detta problem genom att driva en enhets politik
som gav rösträtt och säte i parlamentet till in vånarna i ”stammarnas inland” 
som utgjorde största delen av Liberias skatteunderlag och ar betskraft. 1947 
gjordes ett tillägg till författningen av 1847 vilket gav alla vuxna, kvinnor 
som män, rösträtt förutsatt att de betalade skatt och ägde viss egen dom. Fler 
lagar som syftade till att bredda landets politiska liv följde 1956 och 1963. 
Men i realiteten var förändringen inte stor. ”Stammarnas in land” hade knap-
past lyfts ur sitt underläge. Den ameriko-liberiska gruppen fortsatte att styra 
landet med järn hand.

Tubman dog 1971 och efterträddes av president William Tolbert. Fort-
farande skedde inga förändringar. Regimen blev allt mer illa omtyckt av alla 
utom av den härskande gruppen. Slut ligen kom den länge väntade ex plosionen 
1980. Sergeant Samuel Doe bröt sig tillsammans med ytterligare sexton mi-
litärer in i regeringsbyggnaden och mördade president Tolbert och 25 andra 
ameriko-liberier som befann sig i huset. För ett ögonblick trodde man att 
detta djupt rotade problem, trots den våld samma inledningen, kanske kunde 
avlägsnas och utvecklingen vridas mot demokrati för alla Liberias invånare. 
Professor Gus Liebenow uttryckte det på följande sätt ”Den ame riko-libe riska 
maktballongen sprack i en enda jättesmäll” (Liberia: The Quest for Demo-
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cracy, s 186). Stora förhoppningar knöts till Samuel Doe.
Men motsättningarna var alltför djupgående. Makt- och för mögenhets-

klyftan mellan ameriko-liberier och den ”etniska” majoriteten hade stadigt 
vidgats genom att man hade främjat eko no misk tillväxt i Liberia utan att 
främja ekono misk utveck ling. Vad innebar detta? För att besvara den frå gan 
startade fyra amerikanska ekonomer 1966 en undersökning bekos tad av Libe-
rias regering och US Agency for International Development (USAs motsvarighet 
till Sida, red anm). Dessa ekono mer fann att ”den enorma tillväxten inom 
råvaru pro duktionen, ba serad på konces sioner till utländska export bolag, inte 
har åt följts av vare sig struk turella förändringar för att möjliggöra tillväxt 
inom andra områden, eller av institutio nella förän dringar för att fördela 
välståndet i ökade reallöner till alla be folkningslager”. (R. W. Clower et al., 
Growth without De vel  op  ment, Evanston, USA, 1966).

Mer skatt betalades in och posten för löner ökades, så den liberiska 
ekonomin ”växte”. Men denna tillväxt ”har främst gett upphov till större 
im port” utan att leda till någon varaktig ut veckling av Liberia. Och i denna 
”växande ekonomi” var det fort farande framför allt ameriko-liberierna som 
åtnjöt förde l ar na.

Militarismens misslyckande
Det var tydligt att denna situation inte kunde lösas blott och bart genom ett 
”vaktombyte” i toppen. Det var själva systemet som här, liksom på andra håll 
i det postkoloniala Afrika, ho ta de att kväva befolkningen. Begrunda dessa 
rader av en le dande väst afrikansk reporter, Nii Bentsi-Enchill (i tidskrif ten 
West Africa, 13 april 1981): 

Liberia har problem, men de är varken större eller mindre än andra ”un-
der utvecklade” länders. Tidigare (före Does kupp 1980) var det bekvämt 
att skjuta skulden på den ameriko-liberiska eliten för det faktum att 3,9 
pro cent av (hela den liberiska) befolkningen tog hand om ca 60,4 procent 
av national inkoms ten, medan 73,7 procent av befolkningen bara fi ck 24,6 
procent ... (men) det kommer inte att dröja särskilt länge innan det står klart 
att det verkliga problemet inte ligger i vem som har makten: det avgörande 
är det rådande produktions-, distributions- och konsumtions systemet.

Det liberiska systemet var inte bara våldsamt orättvist mot de fl esta av 
lan dets invånare, det var också ett system där en väldig del av Liberias in-
komstbringande rikedomar, år efter år, helt enkelt försvann utomlands till 
utländska intressenter. ”Vid tiden för kuppen (1980)” upptäckte Bentsi-Enchill 
att ”omkring 90 pro cent av marknadsvärdet av varor och tjänster i landet upp-
gavs vara kontrollerat av utländska krafter ... Bara 16 cent av varje ihoptjänad 
dollar från järnmalm, Liberias största ex port vara i värde och vo lym, har enligt 
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en uppskattning som Världs banken gjorde 1973 stannat kvar i landet.”
Skulle Doe och hans grupp efter att ha tagit makten 1980 vara kloka nog 

att se problemen ur sitt lands synvinkel och ta itu med detta arv av misskötsel 
och beroende? Snart tycktes det fi nnas anledning att befara att det inte skulle 
bli så. Doe stärkte sitt grepp om makten. Försök att gå emot honom och till 
och med avsätta honom misslyckades. 

1986 utnämnde sergeanten sig själv till president över en ny och ”andra 
republik”, en händelse som framställdes som ”en mil stolpe i Liberias långa 
sökande efter demokrati” för att ännu en gång citera Liebenow. Men

istället för att bli den dag av fröjd och gamman som man hade sett fram 
emot under de mer än fem och ett halvt åren av övergång från militärt till 
civilt styre, blev det i sanning en dyster dag. De ärade gästerna ... och till 
och med många av dem som hade röstat på Doe och NDPL (Does parti) 
insåg att valet föregående okto ber inte hade gått riktigt till. Ifråga sättandet 
av den andra republi kens legitimitet och utmaningarna mot den hade bör jat 
omedelbart efter det att ”valresultatet” hade presenterats ... och de blev 
blo diga och fyllda av bitterhet under de följande två må naderna ...  

Vid det laget fanns det mycket som talade för att detta var ännu ett exempel 
på militaristiskt misslyckande, ännu ett bevis på den deprimerande medel-måt-
tigheten —  eller något ännu värre — hos så många av Afrikas ledare under 
1980-talet. Inte heller tog det slut på de dåliga nyheterna. I Liberia skulle 
inledningen till 1990-talet präglas av otyglat våld. Efter Does resultatlösa 
regim tog det år innan liberianerna kunde se fram emot morgondagen utan 
fruktan för liv och lem.

När det inte längre fanns något klart defi nierat styre i Liberia började 
grannarna fi ska i det grumliga vattnet. Som ledare för diverse rebellgrupper 
marscherade självutnämnda frälsare in i detta land av tilltagande våld, där 
grymheterna nådde sin kulmen då Doe själv i september 1990 greps, torterades 
och mördades. Inom Västafrikas ledande regionala samarbetsorganisation, 
Economic Community of West African States (ECOWAS), åsåg man allt detta 
med förfäran och avsky, och drog slutsatsen att inget annat återstod än att 
sätta in en fredsbevarande styrka. Redan innan Doe mördades av ett av de 
rivaliserande rebellbanden hade sex ECOWAS-stater (Ghana, Nigeria, Sierra 
Leone, Gambia, Togo och Guinea) i augusti 1990 skickat in 2 500 soldater. 
Den här styrkan, ECOMOG (Economic Community of West African States 
Monitoring Group) tog snabbt kontroll över situationen. Men att upprätt-
hålla freden visade sig vara betydligt svårare. Att återupprätta ett fungerande 
civilt samhälle med lag och rätt är en besvärlig uppgift när det en gång har 
raserats. Icke desto mindre markerade ECOMOG en viktig vändpunkt, även 
om organisationen bara delvis lyckades sätta stopp för laglösheten. Istället för 
att vända sig till länder utanför Afrika för att lösa ett problem hade man sökt 
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lösningen inom den egna kontinenten, och dessutom inte förgäves.*
Liknande slutsatser drog man i Etiopien långt borta på kontinentens östra 

sida, låt vara under mycket annorlunda omständigheter: om nu världen utanför 
visade sig ur stånd att hjälpa Afrika, kunde Afrika hjälpa sig själv.

Etiopien: den svikna federalismen

Som vi har sett tidigare återvann det gamla kejsardömet Etio pien sin själv-
ständighet 1941 under andra världskriget. Men detta var en självständighet 
inom ramarna för en regerings struk tur och enligt regler för ett landägande 
som hade funnits före Italiens invasion 1935. Efter kriget ut vidgade kejsar 
Haile Selassie detta minoritetsstyre, väsentligen ett aristo krat iskt sys tem 
under kejsarens personliga ledning, men under lät att införa reformer som 
kunde motsvara folkets krav på lik ställdhet och rättvisa. En revolution utbröt 
1974, delvis fram kal lad av svår hungersnöd i några av Etiopiens provinser. 
Fattiga bönder tog land från aristokratin. Haile Selassie av sat tes. Ett nytt 
styrande råd, känt under namnet derg (kommittén), dekla rerade att Etio pien derg (kommittén), dekla rerade att Etio pien derg
skulle bli en socialistisk stat. En djup gående social revo lu tions process gav 
löfte om nya och demo kratiska former inom utbildning, hälsovård, handel 
och förvalt ning. Var och en av Etiopiens stora etniska minoriteter utlovades 
federal jämlikhet och rättvisa.

Men löftet hölls inte, eller i bästa fall bara delvis. 1976 grep överste Meng-
istu Haile Mariam, en av medlemmarna i dergen, befälet över den. Mengistu, 
som förvandlade landet till en mili tärdiktatur, vände sig från USA som hade 
varit Haile Selassies kejserliga regims främste beskyd dare, och sökte ekono-
miskt, militärt och politiskt stöd hos Sovjetunionen, ett stöd som han också 
fi ck inom alla dessa tre områden. I början av 1980-talet hade denna i högsta 
grad despotiska regim kommit en bit på vägen mot en etiopisk version av det 
sovjetiska kommunistiska systemet, samma system, kort sagt, som generalse-
kreteraren Michail Gorbatjov kämpade för att re formera med motive ringen 
att det inte hade klarat av att tillvarata det sovje tiska folkets intressen. Men 
om det stalinistiska systemet inte hade lyckats i Sovjet, vad hade det då för 
utsikter att lyckas i Etio pien?

Mengistu som verkade enligt dessa principer underlät att ta upp det största 
problemet. Detta var de växande protesterna och det öppna motståndet från 

* Den förvirrade situationen i Liberia fortsatte under 1990-talets senare del. ECOMOG-
styrkan kunde, trots att den satts upp av ECOWAS-stater inte göra särskilt mycket utom att 
kontrollera Monrovia. Förhandlingar i Nigeria om ett eldupphör 1995 avslutades med tillsät-
tandet av ett Council of State med en interimistisk ledare, W. Sankawuolo. En f.d. senator, 
Ruth Perry, efterträdde Sankawuolo augusti 1996. Vid allmänna val 1997 med 13 partier 
blev Charles Taylor president. Liberia lider fortfarande av förödelsen under inbördeskriget 
och är starkt beroende av livsmedelsbistånd. (Red:s anm.)
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stora etniska minoriteter, som i många fall mot sin vilja hade inneslutits i det 
etiopiska kejsar dömet. Haile Selassie hade grundat sin makt på den amhariska 
minoriteten och Mengistu fortsatte med det. I sin avsky för detta amhariska 
herravälde började andra minoriteter bekämpa det. Mengistu, som antog 
denna utmaning i stället för att för söka avleda den genom att sprida den 
politiska makten, kas tade ut enorma mängder pengar och offrade många 
liv i hän synslösa krig mot de upproriska nationaliteterna, som sam man taget 
var långt fl er än amhara. Medan fattigdomen fördju pa des och sväl ten spreds 
fortsatte Etiopiens militärutgifter att öka. 1976 när Mengistu tog befälet låg 
de utgifterna på omkring 103,4 miljoner dollar. 1979 var de 526 miljoner 
dollar.

Sovjetunionen som stödde denna ofruktbara militarism leve rerade fl yg plan 
och stora mängder krigsmateriel för trupperna. Gång på gång kastades dergens 
militärstyrkor in i stora offen siver mot eritreaner, somalier, tigray,  afarer, tigray,  afarer, tigray er och 
andra. Allt detta misslyckades dock. Under den hatade amhariska diktaturen 
led den allt mer demoraliserade etiopiska armén 1988 fl era förkrossande 
nederlag på slagfältet mot det eritreanska folkets befrielsearmé (Eritrean 
People’s Liberation Front, EPLF). Den ytterligt patriotiska befrielserörelsen, 
som verkade för demokratisk frihet, började nu skörda frukterna av sin politik 
för tolerans och försoning. Eritreanerna hade blivit herrar i sitt eget land och 
de fi ck nu stöd av en liknande folklig rörelse i Tigray, i norra Etiopien. En 
koalition av etiopiska anti-imperialistiska styrkor bildades, och det visade sig 
snart att den var starkare än diktaturens vacklande armé. Denna koalition 
(som kallades Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front, Ethiopian 
People’s Revolutionary Democratic Front, EPRDF) och var nära allierad med 
EPLF, närmade sig nu Addis Abeba, Etiopiens gamla kejserliga huvudstad. 
Befrielsestyrkorna tog kontroll över de stora provinserna Gonder och Gojam 
i februari 1991 och fortsatte mot den etiopiska huvudstaden. Diktatorn 
Mengistu fl ydde i maj 1991 (och fi ck till slut en fristad i Zimbabwe). EPRDF 
tog itu med att sätta stopp för alla fi entligheter.

Detta var med nödvändighet en svår uppgift, som inte gick att genomföra 
i en hast. Men liksom EPLF i Eritrea ansåg EPRDF i Etiopien att man hade 
nyckeln till framgång, och den bestod i att gottgöra det brutna löftet om ett 
förbund av stater som hade avlagts 1974 —  ett löfte som Mengistudiktaturen 
hade svikit. Det första steget var att ge alla etiopier demokratiska rättigheter, 
det andra att skapa sådana förhållanden att man kunde försvara den nya 
friheten. (Mer om händelserna i Eritrea på sid. 118–119.)

I väntan på en återgång till normala, fredliga omständigheter framlade 
EPRDF i juli 1991 en ”övergångsdeklaration” som innehöll politiska reformer.  
Artikel 1 i detta dokument stadfäste alla etiopiers rätt ”att utan inskränkning 
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delta i politisk verksamhet”. Artikel 2 proklamerade ”självbestämmanderätt 
för nationer, nationaliteter och folk” inom ett demokratiserat Etiopien. Alla 
dessa grupper skulle ges frihet ”att administrera sina egna angelägenheter 
inom sina egna avgränsade territorier, och att aktivt deltaga i den centrala 
regeringsmakten, i frihet och med utgångspunkt i en riktig och rättvis repre-
sentation”. Naturligtvis skulle svårigheter uppstå efter så många år av oreda 
och förtryck, men perspektivet framåt var ändå hoppfullt.



114 Nationsfl aggor hissas:  Nordöstra Afrika 

Detta kapitel och de sex följande redogör för hur nationalis terna kämpade 
sig fram till självständighet och därigenom inledde en ny era i kontinentens 
historia.

Eftersom befrielsen av några av de nordliga länderna kom något tidigare, 
och för att göra det litet enklare att skildra en komp licerad historia, börjar vi 
i norr och rör oss i följande kapi tel steg för steg söderut.

Egypten: från Wafd till Nasser
1922 upphörde Egypten på papperet att vara en brittisk koloni, däremot inte 
i realiteten. Det året blev Egypten vad som senare har kommit att kallas en 
”neokoloni” (eller ”nykoloni”), vilket inne bar att egyptierna nu var fria att 
styra sig själva men under en utländsk makts överinseende, i detta fall Stor-
britanniens. Den brittiska regeringen erkände egyptisk självständighet i ett 
för drag 1922, förutsatt att följande fyra villkor uppfylldes:

1. Brittiska väpnade styrkor skulle fortsätta att bevaka im periets kommuni-
kationslinjer genom Egypten och mellan Medel havet och Röda havet, 
särskilt Suezkanalen.

2. Storbritannien skulle i fortsättningen vara ansvarigt för Egyp tens försvar 
mot överfall utifrån.

3. Storbritannien skulle övervaka ”skyddet” av utländska in tres sen inom 
Egypten.

4. Egypten skulle acceptera fortsatt brittisk ledning av ”den brittisk-egyp tiska 
samregeringen” av Sudan.

Egyptiska nationalister tvingades acceptera denna begränsade själv ständighet. 
Deras främsta parti, Wafd, (bildat 1918 av Zaghlul Pasha) var fortfarande 
svagt och speglade i allt väsent ligt en medelklass som höll på att moderniseras 
men som fort farande inte hade nått politisk mognad. Wafd ogillades också Wafd ogillades också Wafd
av Egyptens kung Fuad. Med rätta betraktade han partiet som en konkurrent 
som förr eller senare skulle kräva en minskning av den kungliga makten och 
privilegierna. Under tiden ökade folkets missnöje, un derblåst av den stora 
depressionen som stör tade Egypten i en djup eko nomisk kris. De interna 
stridig heterna ökade och därtill kom Italiens inva sion av Etiopien 1935. Allt 
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detta gjorde att Storbritannien började frukta en för svagning av sin position 
i regionen, och försök gjordes att för bättra Stor britanniens relationer med de 
egyptiska ledarna. Dessa ledde till upprättandet av ett brittisk-egyptiskt för-
drag 1936 mellan den brittiska im perieledningen och Wafd-regeringen under 
Zaghluls efterträdare Nahas Pasha (1876–1965).

Fördraget 1936 innebar vissa eftergifter till de egyptiska na tionalisterna. 
Men det förändrade ingenting väsentligt. Det var bara i fråga om det tredje och 
minst betydelsefulla av de fyra villkoren från 1922, beskyddet av utländska 
intressen, som Stor brit annien gav vika. Inom tre år utbröt andra världskriget. 
Brit ter na använde Egypten som militärbas, från vilken de kunde slå tillbaka 
italienska och senare tyska försök att invadera lan det. Britterna vann slutligen 
denna stora strid och axelmakterna drevs ut ur Nordafrika 1943.

Egyptens egen regering förklarade inte krig mot italienarna och tys karna. 
Men Wafd-nationalisterna gick över till en pro brittisk attityd, ef tersom de 
ansåg att en ockupation av de fa scistiska italienarna och de nazis tiska tyskarna 
skulle vara värre än fortsatt brittisk ockupation. Detta förenklade det hela. 
1942 blossade en rivalitet av gammalt datum upp mellan kung Farouk (född 
1920 och Egyptens kung efter faderns död 1936) och hans hov på ena sidan 
och Wafd på den andra. Britterna av gjorde striden ge nom att tvinga kung Wafd på den andra. Britterna av gjorde striden ge nom att tvinga kung Wafd
Farouk att acceptera ännu en Wafd-regering.

Som överallt annars växte sig den egyptiska nationalismen starkare ef ter 
andra världskriget. Det fanns dock ytterligare en anledning: grundandet av 
staten Israel (se kapitel 6) trots egyptiska och andra arabstaters försök att 
förhindra det, liksom Israels sta diga ex pan sion utöver sitt ursprungliga om-
råde. Relation erna med Stor britannien, som hölls ansvarigt för överlämnandet 
av stör sta delen av det arabiska Palestina till Israel, blev allt sämre. Sprid da 
egyptiska gerillastrider mot fortsatt brittisk ockupation av Suezkanalen bröt 
ut 1952. Dessa hade ingen framgång, och den egyptiska nationalismen tycktes 
ha kört fast. Nu tog emel lertid en ny utveckling vid.

Samma år, 1952, tog en grupp unga arméoffi cerare ledda av överstelöjtnant 
Gamal Abdel Nasser (1918–70) kontrollen över Kairo, och därefter över hela 
landet. Det var en oblodig kupp och den fi ck stort stöd bland befolkningen, 
eftersom de gamla nationalisterna, inklusive det mode rata Wafd, tycktes 
oför mögna att uppnå fullständig självständighet. De unga offi ce rarna bil-
dade ny regering under general Muhamed Naguib och den 10 februa ri 1953 
utropades republiken Egypten. Den av satte kung Farouk försvann lugnt och 
stilla i exil. 

Naguib befanns vara för konservativ för de unga offi cerarna och avsat tes 
1954, då den dynamiske och populäre Nasser blev president. I juli 1954 gick 
britterna med på att evakuera sina styr kor inom tjugo månader. De höll detta 
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löfte, men vid det laget uppträdde USA och dess västeuropeiska me ningsfränder 
mycket hotfullt mot Nasserregimen. De såg den som ett radi kalt hot mot 
västerländsk dominans. Nasser försökte mildra denna fi entlighet ge nom att 
be amerikanerna och britterna om fi nan siellt stöd för att bygga en hög damm 
tvärs över Nilen vid Assuan för att bättre kunna ta tillvara Nilens vatten för 
konst be vattning. Till att börja med gick USA och Storbritannien med på för-
slaget, men i juli 1956 ändrade sig USA, och Storbritan nien följde efter. De 
ville inte bidra till uppförandet av dammen (som senare byggdes med bistånd
från Sovjet). Nassers svar på denna vägran var att förstatliga det utlandsägda 
Suezkanal bola get. Med vinsterna från bolaget kunde man fi nansiera damm-
byg gan det, sade han.

Denna fullt rimliga reaktion mot den västerländska fi entlig he ten befäste 
den dåvarande brittiske premiärministern Anthony Eden i övertygelsen att 
Nasser till varje pris måste av lägsnas, en övertygelse som för övrigt få av hans 
rådgivare de lade. Som så ofta under det kalla krigets dagar framställdes den 
radikala nationalism som Nasser företrädde som ett slags pseudo kom mu nism, 
och därmed som ett hot mot västerländsk dominans. Det låg mycket litet el-
ler ingen sanning i detta. Ändå höll de brit tiska och fran ska ledarna till godo 
med ogrun dade åsikter som gav näring åt deras egna fördomar. De gav vika 
för en stän digt närvarande, slumrande rasism. De spor ra des ytterligare av de 
israeliska ledarna som var ange lägna om att oskadliggöra Nassers Egypten
med dess nyfunna nationella självkänsla. 

En invasion med brittiska, franska och israeliska styrkor pla nerades i hem-
lighet och genomfördes snabbt. Israeliska trupper intog kanalzonen i november 
1956 med stöd av brittiska och franska trupper. Denna oförsvarliga invasion 
syftade i första hand till att krossa Nassers regering så att den kunde ersättas 
av en regim som var villig att gå västerlandets och Israels ärenden. Men detta 
mål nåddes inte. Aggressionen fördömdes över hela världen och den mötte 
också stark opposition i Storbritannien. När också USA fördömde den drog 
sig de israeliska, brittiska och franska inva sionsstyrkorna tillbaka.

Egypten led förluster i människoliv och egendom, men gick ur krisen som en 
helt och hållet självständig stat för första gången i landets moderna historia.

Sudan, Somalia, Djibouti, Eritrea
Storbritannien hade länge utövat den reella makten i Anglo-egyptiska Sudan, 
som det ville kontrollera till stor del bero ende på landets strategiska läge vid 
Nilens övre lopp. De gamla nationalisterna i Egypten hade ofta hävdat att 
Storbritannien när tiden var mogen borde ställa Sudan under egyptisk kon-
troll. Men de nya egyptiska nationalisterna accepterade tanken på sudanskt 
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oberoende. Efter Naguib–Nasser-revolutionen i Egyp ten 1952 tillkännagav 
britterna följaktligen att de var be redda att lämna Sudan. Den 11 februari 
1953 skrev Storbritan nien under ett avtal med Egypten, vilket lovade Sudan 
självstän dighet inom tre år. President Nasser bekräftade denna över ens-
kommelse när han hade tagit makten 1954. Den 1 januari 1956 lämnade 
britti ska och egyptiska trupper Sudan. En ny sudansk regering för kla ra de 
landet för självständig republik. 

Denna smärtfria avkolonisering där inte ett enda skott avfy rades från 
någon sida visade sig inte desto mindre leda till en instabil fred. En utdragen 
och djupgående konfl ikt hade skapat en klyfta mellan de muslimska, arabisk-
talande folken i de cen t rala och norra delarna av landet och de till största 
delen kristna, icke-arabisktalande folken i söder. Dessutom hade det lång -var-
iga brittiska styret genom att avskilja nord- och central regionen från södra 
delen av landet bidragit till att förvärra konfl ikten. I de centrala och norra 
delarna av landet pågick en maktkamp mellan nationalistledarna som var 
organiserade i två rivali ser an de partier: Ashiqqa och Umma. Dessa spänningar 
gav upphov till stridigheter som föreföll ändlösa, och på 1980-talet hade det 
gått så långt att många sudaneser till och med allvarligt ifråga satte värdet av 
självständigheten.

Österut, mot Indiska oceanen, hade det somaliska folket mot sin vilja 
splittrats på fem kolonier. Dessa var italienska Somalia, brittiska Somaliland, 
somalier i brittiska Kenya, franska Dji bouti — en mycket liten koloni bestående 
av somali- (Issa) och Dana kil-(Afar-)folken — och etiopiska Ogaden. Ogaden 
hade, trots en nästan helt och hållet somalisk befolkning, inkorpore rats i det 
etiopi ska imperiet under den koloniala uppdelningen på 1890-talet. Britterna 
återgav Etiopien kontrollen över Oga den efter Ita liens nederlag 1941. Soma-
lierna i det koloniala Kenyas norra gräns provins krävde att provinsen skulle 
avskil jas från brittisk kont roll (och efter 1963 då Kenya blev själv ständigt, 
från kenyansk kontroll).

Efter 1943 agiterade den nygrundade Somali Youth League (SYL) för 
självständighet och enande av dessa fem områden. Under lång tid hände ing-
enting. Men 1950 återfi ck de bese g rade italienarna makten i sin forna ko loni, 
Somalia, för en pe riod av tio år då det blev förvaltarskapsområde un der FNs 
övervakning. 1960 lämnade de Somalia. Vid samma tidpunkt drog sig brit terna 
tillbaka från Somaliland som nu slogs ihop med Somalia. De två sammanslagna 
områdena utgjorde från och med nu den självständiga repu bliken Somalia.

Härigenom var fl ertalet somalier samlade. Men Etiopien be höll Ogaden
och Frankrike Djibouti medan norra gränsprovin sen förblev en del av Ke-
nya. 1963 började somalisk gerilla käm pa mot kenyansk överhöghet och de 
fortsatte fram till dess en uppgörelse 1967 bekräftade att området var en del 
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av Kenya. Mycket mer omfattande somaliska geril lastrider mot etiopiskt her-
ravälde inleddes i Ogaden 1976, men även detta försök miss lyckades. Djibouti
uppnådde politiskt oberoende från Frankrike i juni 1977 och förblev en egen 
stat (för den senare utvecklingen i Somalia, se kap. 18).

Italiens koloni vid Röda havet, Eritrea, kom under brittiskt mili tär styre 
1941 när italienarna drevs ut ur hela Afrikas horn. Eritrea ställdes 1945 under 
FNs övervakning, men under fort satt brittiskt militärstyre tills landets framtid 
kunde avgöras.

Eritreansk nationalism var fortfarande svag vid en tidpunkt då den etio-
piske kejsaren Haile Selassie gjorde ivriga anspråk på den tidigare italienska 
kolonin. Hans krav tillgodosågs del vis av FN, och Eritrea blev en delstat inom 
det etiopiska kejsardömet när britterna drog sig tillbaka 1952. Tanken var att 
Eritrea genom detta arrangemang skulle tillförsäkras ett stort mått av in hemsk 
autonomi, medan utrikespolitik, försvar och fi nansiell kontroll överfördes i 
etiopiska händer. Detta tillfreds ställde ett litet antal av dåtidens eritreaner, av 
vilka de fl esta var köpmän, advokater eller hövdingar, som ansåg att deras vilka de fl esta var köpmän, advokater eller hövdingar, som ansåg att deras vilka de fl esta var köpmän, advokater eller hövdingar
in tressen bättre kunde tillvaratas i ett Eritrea som var en för bundsstat i det 
etiopiska kejsardömet än i ett självständigt Eritrea.

Men Haile Selassie och hans hov var ännu inte nöjda. De ville ha full 
kontroll över Eritrea inom det etiopiska kejsar dömets ramar. 1962 lycka-
des Haile Selassie genom mutor och på andra sätt få den eritrean ska repre-
sentantförsamlingen att ge upp lan dets autonoma status och acceptera 
amharisk överhöghet inom den etiopiska imperi estaten. I strid med FN-över-
enskommelsen in för liva des Eritrea i det etiopiska kejsardömet som blott och 
bart en pro vins utan någon egen makt. 

Problemen infann sig genast. Den eritreanska nationalismen hade vid det 
här laget vuxit i styrka och slagkraft. I protest mot den etiopiska annek teringen 
startade unga eritreanska na tio na lister en gerillakamp för självständighet. 
Många års bittra stri der följ de och inte förrän mot slutet av 1980-talet tycktes 
det som om de etiopiska angriparna började svikta.

Efter att ha utkämpat svåra strider under perioden 1985–88 mot numerärt 
överlägsna etiopiska invasionsstyrkor, ansvars löst beväpnade av Sovjet-unio-
nen, hade nu det eritreanska folkets befrielse armé (Eritrean People’s Liberation 
Front, EPLF) över taget och kontrollerade största delen av Eritrea. De sista 
resterna av Mengistudiktaturens styrkor krossades. Eritrea hade vunnit sin 
trettioåriga väpnade kamp för självständighet. Emellertid utropade EPLF 
inte omedelbart Eritrea till en oberoende stat. Man tillkännagav att en folk-
omröstning bland alla eritreaner skulle hållas inom två år, alltså 1993, och 
att självständighet då skulle proklameras om en majoritet av eritreanerna så 
önskade. Man förklarade den här fördröjningen med att den gav möjlighet 
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till andrum. Eritreanerna skulle få tid att utveckla normala politiska aktivite-
ter efter de långa krigsåren, och de skulle hinna fundera över vilka politiska 
partier de ville grunda och tillhöra. Samtidigt började eritreanerna bygga upp 
sitt förstörda land igen — om än i fattigdomens och hungerns tecken.

I början av 1993 röstade över 98 procent av befolkningen för Eritreas 
självständighet. Omröstningen genomfördes under internationell övervak-
ning. Resultatet kungjordes av en provisorisk eritreansk nationell regering 
i maj 1993. Den nybildade nationella regeringen satte genast igång med att 
organisera ett demokratiskt politiskt system.*

Medan allt detta pågick började det hända saker också i Brit tiska Västa-
frika. 1951 beviljades Guldkusten inhemsk au to nomi som ett steg på vägen 
mot full självständighet under namnet Ghana. Snart därefter ge nomgick de 
södra delarna av Nigeria — och litet senare de norra — samma utveckling. 
Men det mest prak tiska för oss nu är att övergå till Nordafrika där ytterligare 
tre länder förutom Egypten blev självständiga redan 1956.

* EPLF döpte om sig till Peoples’ Front for Democracy and Justice (PFDJ) 1994. En ny 
för-fattning fastställdes 1997. En gränskonfl ikt med Etiopien ledde 1998 till öppet krig. Sam-
arbete om användande av den etiopiska valutan (birr) och tillgång till hamnen i Massawa 
ledde ingen vart. Eritrea skapade en egen valuta, nafka. Under våren 2000 utbröt förnyade 
fi entligheter med blodiga strider och stora förluster på båda sidor. Efter eldupphör fi nns nu 
(november 2000) FN-styrkor och observatörer på plats och planer fi nns på ett ytterligare 
FN-engagemang för att fastställa gränsen mellan Eritrea och Etiopien. (Red:s anm.)
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Libyen blev självständigt ganska snart efter andra världskriget. Anledningen 
var att stormakterna inte kunde komma överens om vilken av dem som skulle 
överta förvaltarskapet under FN av denna före detta itali enska koloni. 1951 
avfördes områdena Cyrenaika och Tripolitanien från brittiskt och amerikanskt 
mili tär styre och bildade tillsammans med Fezzan kungadömet Libyen under 
kung Idris al-Sanusi.

Men denna självständighet var ofullständig. Bakom kulis ser na behöll 
brit terna och amerikanerna den politiska kontrol len. Unga nationalister 
krävde snart självständighet och mer tids enliga regeringsmetoder. Dock höll 
kungen stånd fram till sep tem ber 1969, då han störtades av en grupp unga 
armé offi cerare. En ny islamsk republik utropades av överste Muammar Kha-
daffi . Denna nya regering tog itu med att knyta de tre provin ser na Cyrenaika, 
Tripolitanien och Fezzan fastare till varandra. Den satte också igång med 
att exploatera stora olje fyndigheter som hade upptäckts på 1950-talet av 
utländska in vesterare.

Senare skulle Khadaffi -regimen komma att bli invecklad i ett ödeläggande 
krig i grannlandet Tchad. Libyerna gjorde an språk på delar av norra Tchad, 
och den makthungrige Khadaffi , vars regim mer och mer kom att fungera 
som stöd för terroris t rörelser i olika länder, skulle komma att bli föremål för 
berät tigad avsky av många regeringar i Afrika, Europa och Amerika. Med 
landets oljeinkomster fi nansierades regimens äventyrlig heter och dess rund-
hänta satsningar på militär upprustning, och ändå räckte pengarna till en 
modernisering av social och ekono misk infrastruktur. Västerländska försök att modernisering av social och ekono misk infrastruktur. Västerländska försök att modernisering av social och ekono misk infrastruktur
undergräva denna regim och till och med avlägsna dess ledare — ett exem pel 
är en amerikansk bombräd via Storbritannien mot den li byska huvud staden 
1986 — har inte varit framgångsrika.

Längre västerut i Maghreb-området, i Tunisien, Algeriet och Marocko, 
blev kampen för självständighet både lång och våld sam. Dessa områden var 
alla nybyggarkolonier. 1945 fanns om kring 250.000 euro peiska bofasta i 
Tunisien, mer än en miljon i Alge riet och omkring 300.000 i Marocko. Dessa 
nybyggar sam hällen var i minoritet, men de var stora minori teter och våld samt 
ra sistiska. De var fast beslutna att behålla övertaget. Och medan Frank rike 
regerade Marocko och Tunisien som protek torat — som kanske i en avläg-
sen framtid skulle kunna bli själv ständiga — styrdes Algeriet som en del av 
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moderlandet. Landets frukt bara norra delar mellan Sahara och Medel-havet 
behand lades som franska provinser. Detta skulle under en tid av poli tisk på-
nytt  födelse leda till stora framtida problem.

Tunisien och Marocko
Néo-Destour-partiet, grundat 1934 av Habib Bourguiba, (som be skrevs 
ti digare) lyckades inte komma någon vart under 1930-talet och tystades snart 
av de franska kolonialmyndigheterna. 1938 fängslades Bourguiba i Frankrike 
och släpptes inte förrän 1942 av den nazityska ockupations makten som ville att 
han skulle samarbeta med dem. Bourguiba vägrade och först efter krigsslutet 
kunde han återvända till Tunisien. Vid den tid punk ten började Néo-Destour, 
som hittills hade varit ett ganska svagt parti för de utbildade få, vinna mas-
sornas stöd för sina natio nalistiska krav och par tiet stärktes.

På dessa allt starkare påtryckningar från den tunisiska na tiona liströrelsen 
svarade fransmännen återigen med våld. Slut ligen förbjöd de 1952 på nytt 
Néo-Destour och fängslade åter Bourguiba. De satte in armén mot den 
nybildade fackför enings rörelsen. Men stödet för nationalisternas sak bred-
dades och de vann terräng över hela landet. Det blev tydligt att en stor del av 
landsbygdsbefolkningen, liksom de fattiga i stä der na, nu ansåg att nationellt 
oberoende var deras enda möj lighet till ett bättre liv. De strävade efter en 
drägligare tillvaro även om de kanske inte brydde sig så mycket om nationalis-
mens idéer, eller hade något större förtroende för den medel klass som ledde 
den nationalistiska rörelsen.

De visade att de var beredda att slåss för bättre livsvillkor och de startade 
ett gerillakrig mot de franska styrkorna. Deras stri dan de förband var små 
och få, men tillräckligt starka för att 1952 ha tvingat fransmännen att sätta 
in 70.000 man mot dem.

I sin kamp för att återta kontrollen insåg fransmännen att det skulle vara 
klokt att försöka träffa en uppgörelse med de le d an de nationalisterna. Nu var 
de nämligen rädda för en annan sak — de unga männen i gerillaförbanden 
kunde rycka undan den politiska grunden för Bourguiba och andra moderata 
Néo-Des tour-ledare. Om det inträffade riskerade fransmännen att gå miste 
om en överenskommelse som lämnade utrymme för dem att styra och ställa 
bakom kulisserna. I mars 1954 frigav de Bourguiba ur fängelset och började 
manövrera sig fram till det slags överenskommelse de ville ha.

Men ett annat händelseförlopp tvingade dem att gå längre. Det utspelades 
långt borta, i Vietnam. Där hade en stor fransk armé sedan länge kämpat 
för att återta franskt kolonialt herra välde över vietnameserna, ett herravälde 
som de hade förlorat till Japan under andra världskriget. Nu visade det sig 
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att viet na meserna var för starka och i maj 1954 besegrade de frans männen i 
en avgörande strid vid Dien Bien-Phu.

Kraftigt omskakad av denna katastrof, och följaktligen tvingad att tänka 
om beträffande omfattningen av sina koloni a la åtaganden, beslöt en fransk 
regering ledd av liberalen Pierre Mendès-France att förhandla om fred i Tuni-
sien. I augusti blev Néo-Destour under Bourguibas ledning lagligt och tilläts 
verka öppet. Fransmännen gick också med på tunisisk självständig het. Efter 
detta lade gerillastyrkorna ned sina vapen. I april 1955 kunde tunisierna bilda 
en egen regering och i mars 1956 ledde Bourguiba landet till självständighet. 
Det var en seger för de utbilda de män som ledde Néo-Destour, men det var 
också en seger för massorna, ty utan deras påtryckningar skulle Frank rike 
inte ha givit vika.

I stort sett samma slags tvåfrontsverkan ledde till en lik nande seger i 
Marocko. Också här hade den ekonomiska de pressionen ökat stödet för anti-
koloniala och följaktligen natio nalistiska krav. De skärptes ytterligare från 
och med 1934 av den franska poli ti ska taktiken som sågs som ett försök att 
splitt ra de ma rockan  ska muslimerna. Samtidigt som den stora de pres sionen
förde med sig ökad svält och arbetslöshet, upptäckte mer väl beställda ma-
rockanska köpmän och intellektuella att de hade blivit åsidosatta av franska 
nybyggare och affärsmän. Den ma rockanska antikoloniala rörelsen, som vid 
slutet av 1930-ta let ännu inte existerade i någon organiserad form utanför is-
lams religiösa ramar, låg nu i stöpsleven. Då kom andra världs krigets utbrott 
med Frankrikes tillintetgörande nederlag 1940, och 1942 landsättningen i 
Nordafrika av starka brittiska och amerikanska arméer. Detta innebar början 
till slutet för den pronazistiska fran ska admi nistrationen i Marocko, och där-
efter de tyska in va sions styrkornas slutliga undergång.

Under allt detta mognade den marockanska nationalismen. I december 
1943 grundade en infl ytelserik grupp intellektuella och köpmän ett parti 
kal lat Istiqlal (Självständighet). Detta mar kerade två steg framåt. För det Istiqlal (Självständighet). Detta mar kerade två steg framåt. För det Istiqlal
första krävde Istiqlal inte efter gif ter av kolonialadministrationen utan, som 
namnet antyder, ett slut på kolonialstyret. Det hade inte hänt i Marocko sedan 
Abd al-Krims dagar. För det andra såg sig Istiqlals ledare om ef ter stöd från 
mas sorna. De vädjade till människorna att sluta upp bakom dem precis som 
Néo-Destour gjorde (fastän illegalt) i Tunisien.

Också här svarade fransmännen med nya förföljelser. 1953 gick de till och 
med så långt att de avsatte Marockos traditio nelle muslimske härskare, kung 
Mohammed V, och installerade en marionettkung vid namn Ben ArafaMohammed V, och installerade en marionettkung vid namn Ben ArafaMohammed V  på 
tronen. Detta gav ny näring åt den nationalistiska saken. Mass demonstrationer 
ska kade marockanska städer där nygrundade fack föreningar nu gick i spetsen. 
Många dog i sammanstötningar med fran ska trup per. Senare under 1955, i det 



Libyen och Maghreb 123

ögonblick då en gerillaarmé hade de monstrerat sin styrka i Tunisien och ännu 
ett gerillakrig exploderade i Algeriet (som vi snart återkommer till), ut-bröt ett 
tredje gerillakrig i Marocko. Fortfarande inspirerade av Abd al-Krims insatser 
trettio år ti digare, började en folklig gerillaarmé operera i bergen.

I denna situation upptäckte fransmännen att de inte hade några pålit-
liga bundsförvanter i Marocko. De hade räknat med stöd från många anti-
nationalistiska berberhövdingar, i synner het al-Glaoui hövdingar, i synner het al-Glaoui hövdingar i Marrakesh. Men dessa 
män visade sig vara ett bräckligt stöd och deras anhängarskaror krympte 
snabbt. Frans männen kapitulerade, återinsatte kung Mohammed på tro nen 
och öppnade förhandlingar med Istiqlal. Marocko blev självständigt den 2 
mars 1956, precis arton dagar före Tunisien.

Algeriet: den bittraste striden
På samma sätt som britterna i Sydafrika och Rhodesia hade frans männen i 
Algeriet uppfört sig som om hela landet var till för dem som nybyggare. Efter 
att ha tagit makten över Algeriet i ett erövringskrig, som blev långvarigt på 
grund av envist al geriskt motstånd, hade de inga betänkligheter mot att upp-
träda som erövrare. ”Var man än (i Algeriet) kan fi nna bra vatten och land”, 
rådde marskalk Bugeaud det franska parlamen tet redan 1840, ”ska nybyggare 
bosätta sig utan att fråga vem landet till hör”, och det var underförstått att 
dessa nybyggare var frans män eller andra européer.

Detta råd togs emot med öppna armar. 1890 hade omkring 1.600.000 
hek tar av Algeriets bördigaste jord övergått i euro peisk ägo sedan de al-
geriska ägarna hade drivits bort. Expro prier ingen av land var en process 
som fort satte fram till andra världskriget. 1940 ägde nybyggarna omkring 
2.700.000 hektar. Detta var omkring en tredjedel av all odlingsbar jord i 
Algeriet. 1940 ägdes denna tredjedel av omkring två procent av invå narna 
— nästan alla var immigranter från Europa.

Men detta var inte allt. En viktig del av detta beslagtagna land — runt 1953 
omkring 378.000 hektar — användes inte längre till odling av spannmål utan 
där odlades nu istället vin för export, och Algeriets livsmedelsförsörjning skars 
ned i mot svarande grad. Man har räknat ut att den algeriska livsmedels produk-
tio nen vid mitten av 1950-talet hade gått till baka till sam ma nivå som den låg 
på 1880, samtidigt som Algeriets folk mängd hade tredubblats. Följaktligen åt 
algerierna mycket säm re än tidigare. Och denna allt svårare livsmedelbrist var 
yt terligare en struk tu rell konse kvens av de koloniala systemen, som genom 
att fram härda i att utnyttja land och arbetskraft för exportproduktion bar 
ansvaret för den krympande livs medels produktionen.

Och som om det inte räckte med detta var det algeriska sy stemet också 
oerhört repressivt. Nybyggare och kolonialmakt förblev döva för algeriska 
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krav på lika rättigheter och rättvis behandling. I sin allt förlamande rasism 
tillät de inte algerierna att använda sitt huvudspråk, arabiska, annat än i 
koransko lor na. Alla privilegier förbehölls nybyggarna, all regeringsmakt 
för blev i deras händer, eller i Paris och hos franska regeringens repre sen tant, 
generalguvernören i Alger.

Mot denna ordning hade ledare för algerisk nationalism, som t ex Messali 
Hadj, förgäves opponerat sig. De uppnådde ingen ting under de tio åren efter 
1945, det vill säga ingenting utom starkare kolonialt förtryck. Övertygade 
om att inga framsteg kunde göras på fredlig väg beslöt nu en yngre generation 
na tionalister att ta till våld. Efter några misslyckade försök bil dade de en 
hemlig organisation som de kallade Nationella Be frielse fronten, FLN (Front 
de Libération Nationale), och i novem ber 1954 startade de ett befrielsekrig
från de algeriska Aurés-bergen.

Till att börja med hade de inte mer än omkring tre hundra italienska ge-
vär som de hade köpt från överskottslager i Li byen, och deras uppror spreds 
långsamt. Men de hade en dug lig ledning i män som Ahmed Ben Bella, som 
hade kämpat med de allierade mot de nazi-fascistiska styrkorna 1943–45. 
Undan för undan fi ck revolten stöd från befolkningen i alla områden och när 
man väl hade folket på sin sida strömmade frivilliga till.

Under åren 1955–56 tilltog striderna i grymhet och styrka. På det stora 
hela gick det bra för algerierna. Med omkring 15.000 stridande män höll FLN-
armén ställningarna mot en fransk armé på omkring 200.000 män i omkring 
530 garnisoner och be fästa läger. Under tiden hade FLN börjat utarbeta en 
politik för självständigheten.

Men sent 1956 vände stridslyckan till algeriernas nackdel. Delvis berodde 
detta på att fransmännen satte in fl er trupper från Frankrike och att fran ska 
generaler började använda en mer effektiv antigerillataktik. Delvis be rodde 
det på att några av de algeriska ledarna för att undgå att tillfångatas av frans-
männen hade tvingats fl y till Tunisien i september 1956.

På grund av denna fl ykt skadades förtroendet mellan å ena sidan de alge-
riska politiska ledarna och de väpnade styrkorna utanför Algeriet — för det 
mesta i Tunisien — och å andra sidan de stridande förbanden och deras po-
litiska anhängare inom Algeriet. När fransmännen upptäckte denna spricka 
tog de itu med att strypa alla kontaktvägar mellan ”de externa” och ”de 
in terna” i tron att de på så sätt skulle kunna krossa befrielse krigets folk liga 
stöd. De satte upp elektriska stängsel längs den algeri ska sidan av gränsen 
mot Tunisien, grävde ner mer än en miljon landminor längs detta stängsel och 
satte ut starka vakt styrkor för att förhindra män och förrådstransporter att 
ta sig in i Algeriet. Samtidigt upphörde de franska generalerna — som hela 
tiden lärde sig mer om antigerillakrigföring — att försöka kontrollera varje 



Libyen och Maghreb 125

litet område med fasta garnisoner. De för enade sina mycket stora styrkor i 
kommandoenheter som gjorde räder, uppbackade av helikoptrar och rörliga 
understödsgrup per. Dessa enheter var mycket framgångsrika. 

1960 hade fransmännen omkring 700.000 soldater i Algeriet, en jättelik 
armé, och de hade drivit FLN till nära nog nederlag. Men nu tving ades frans-
männen lära sig ännu en hård läxa. De upptäckte att i detta slags krigföring är 
inte en seger på slag fältet avgörande om den inte åtföljs av en politisk seger. En 
så dan politisk seger skulle ha inneburit att FLN förlorade be folk ning ens stöd. 
Detta inträffade inte. Stora demonstrationer i städerna till förmån för FLN 
bevisade att organisationen till och med i detta läge hade folkets förtroende.

På andra sidan Medelhavet pågick under tiden uppslitande dis kussioner om 
kriget. General Charles de Gaulle hade kom mit till makten 1958 och var presi-
dent. Han beslutade sig för att förhandla om ett slut på det krig som Frankrike 
aldrig skulle kunna vinna. Han trodde fortfarande att det var möjligt att på så 
sätt behålla den franska kontrollen. I juni 1959 erbjöd han FLN eldupphör, 
men utan några löften om självständighet. FLN avvisade erbjudandet.

Kriget fortsatte, men nu var nybyggarna i Algeriet över tygade om att 
de Gaulle hade för avsikt att överge dem och deras sak. De organiserade 
ett nybyggaruppror mot Frankrike, på ungefär samma sätt som de rhode-
siska nybyggarna skulle vända sig mot Storbritannien sex år senare. Men 
omständighe terna här var annorlunda, och i motsats till de rhodesiska ny-
byggarna miss lycka des de algeriska. Deras terroristaktioner inom Frankrike, 
där de mördade motståndare och sprängde byggnader, för måd de tvärtom de 
Gaulle att påskynda freds strävandena. Han åter upp tog underhandling arna 
med FLN och accepterade det algeri ska kravet på självständighet.

Eldupphör följde i mars 1962 och Algeriet blev självständigt i juli samma år. 
Mer än en miljon algerier hade dött. Stora delar av landet låg i ry kande ruiner. 
Inte desto mindre vann FLN un der denna julimånad — innan fransmännen 
gav sig av — vad som mycket väl kan betraktas som dess största seger. Hela 
be folk ningen uppmanades att rösta om framtiden. Bland alge ri erna röstade 
exakt 16.478 mot självständighet, men 5.993.754 röstade för.*

* I juli 1989 legaliserade FLN andra politiska partier, bl.a. The Islamic Salvation Front (den The Islamic Salvation Front (den The Islamic Salvation Front
muslimska frälsningsfronten) FIS. Detta parti vann också ett val 1990 men president Chadli 
stoppade valet under stora protester från FIS och upplöste senare parlamentet i januari 1992. 
Hans efterträdare Mohammed Boudiaf mördades i juni 1992 och sedan dess har algerierna 
levt under undantagstillstånd. Högsta ledningen är ett nationellt råd under presidenten, 
sedan 1999 Abdelaziz Boutefl ika. (Red:s anm.)
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Redan innan Sudan, Marocko och Tunisien blivit självständiga hade natio-
nalisterna i Guldkusten och Nigeria kommit en bra bit på väg mot frigörelse. 
Kenya skakades av ”Land-och-fri hets armé ernas” uppror. Vågen av masstryck 
växte i styrka på alla håll. Gång efter annan tvingades britterna och fransmän-
nen skyn da på de eftergifter gentemot afrikanerna som de hade ut fäst. I detta 
kapitel ska vi redogöra för avkoloniseringen inom det franska väldet.

Folken i de franska kolonierna söder om Sahara hade samma problem som 
folken norr om öknen. De utsattes också för den franska assimilerings politiken, 
vilket innebar att kolonierna be handlades som delar av ett ”Storfrankrike”. 
Dessutom fanns det aggressiva europeiska nybyggarminoriteter i Elfenbens-
kusten, Senegal, Kamerun och Madagaskar. och Madagaskar. och Madagaskar

Den afrikanska befolkningen i dessa kolonier var fåtaligare än befolk ningen 
i det brittiska väldet söder om Sahara, men den var ändå stor. Den uppgick till 
omkring 16 miljoner in vånare i de åtta kolonierna i Franska Västafrika, dvs 
Maureta nien, Senegal Sudan (nuv. Mali), Guinea, Övre Volta (nuv. Burkina 
Faso), Elfenbenskusten, Dahomey, (nuv. Benin) Niger, Dahomey, (nuv. Benin) Niger, Dahomey , och omkring 4 miljoner , (nuv. Benin) Niger, och omkring 4 miljoner , (nuv. Benin) Niger
i de fyra kolo nierna i Franska Ekvatorialafrika, dvs Gabon, mellersta Kongo, 
Oubangui-Shari (nuv. Centralafrikanska Republiken) och Tchad. Två före 
detta NF-mandat, som 1946 omvandla des till förvaltarskapsområden under 
FN, ingick också i det franska kolonial väldet: Kamerun, med en befolkning 
på om kring 4 miljoner och Togo på en miljon. Slutligen fanns den stora ön 
Madagas kar, med mer än 4 miljoner invånare 1945, och spridda små -öar i Madagas kar, med mer än 4 miljoner invånare 1945, och spridda små -öar i Madagas kar
Indiska oceanen. Tillsammans blev detta minst 30 miljo ner människor.

Vilken framtid önskade sig nu dessa människor? Vad hade Frankrike för 
avsikt att erbjuda dem? Skulle det komma till strid för att frihet skulle upp-
nås, och i så fall hur skulle ut gången bli? Under åren närmast efter 1945 var 
svaren långt ifrån klara.

Förändring och reaktion

Brazzavilledeklarationen

Så länge kriget varade ville inte Frankrike, och kunde för det mesta inte hel ler, 
visa några tecken till förhandlingsvilja. Fram till 1942 förblev gu vernörerna 
och generalerna i Franska Väst afrika lojala mot den rasistiska Vichyregeringen 
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i södra Frank rike, en marionettregering under de tyska nazistiska erövrarna. De 
ökade användningen av tvångsarbetskraft och de fyllde fäng el ser na med alla 
dem som protesterade. I Franska Ekvato rialafrika var emellertid situationen 
i viss mån annorlunda. Där beslöt ledande fran ska guvernörer och andra att 
gå emot Vichyrege ringen och stödja de fria fran ska styrkorna under general 
Char les de Gaulle, en rörelse som stödde de allierade. Det talades om en ”ny 
giv” för kolonierna efter kriget.

Men det var knappast mer än tomt prat. Med de Gaulles sam tycke hölls i 
Brazzaville 1944 en konferens för de kolonial guver nörer som hade gått över 
till de fria franska styrkorna, och där diskuterade man framtiden. Det resulte-
rade i Brazza ville dekla ra tionen där det talades om behovet av en ny politik 
som er kän de afrikanernas värdighet och deras rättigheter. Men deklara tio nen 
talade också mot alla reella eftergifter. Dess vik tigaste stycke lyder:

Frankrikes koloniseringsarbete utesluter ett accepterande av varje tanke 
på autonomi för kolonierna, eller varje möjlighet till utveckling utanför 
ramar na för det franska väldet. Inte ens i en avlägsen framtid kommer det 
att bli något självstyre för kolonier nas vidkommande.

Där kan ha förekommit en del nytt ordande om ”enande och vän  skap”, men 
det tycktes stanna vid det. I själva verket misstol kade dessa guvernörer, lik som 
de Gaulle själv, verkligheten runt omkring dem. De missuppfattade de ledande 
politiska krafter som nu växte fram; de räknade med andra ord inte med de 
vidare följderna av andra världskriget. 

Afrikaner i det franska parlamentet: RDA och andra partier

När Frankrike återfi ck sin egen självständighet efter att ha be friats av brit-
tiska och amerikanska arméer 1944, var också dess eget folk i behov av en 
”ny giv”. Alla landets gamla mitten- och konservativa partier — de som hade 
skapat kolonialväldet — var besegrade. Många var svårt komprometterade 
genom sitt sam arbete med den nazistiska ockupationsmakten. Liberala och 
vänster-partier kom till makten, och några av dem var mot kolo nialvälde. De 
utformade en ny författning för Frankrike och dess välde.

Denna författning tycktes till att börja med inte ändra mycket, ungefär som 
Brazzavilledeklarationen. Kolonier för blev kolonier i realiteten, bara nominellt 
ändrades deras status så att de blev medlemmar i ett slags samvälde, kallat 
Franska Unionen (Union Française). Dock gick den nya författningen längre 
i ett viktigt av seen de.

Tack vare en liberal Parisregering stadgade denna kom mande författning 
(godkänd i folkomröstning i oktober 1946) att många afrikaner i kolonierna 
skulle ha rösträtt i val till fran ska national församlingen och de kunde välja 
omkring 20 afri kaner till denna församling. Samtidigt blev afrikaner valbara 
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till en annan för sam ling — en mindre viktig men ändå an vändbar plattform 
när det gällde opinionsbildning i Paris — den franska unions för sam lingen.

Dessa afrikanska ledamöter av det franska parlamentet kom från många 
nya partier. Några av dessa partier, dock inte alla, var koloniala förgreningar 
av franska partier och det största par tiet var helt och hållet afrikanskt. Det 
var Rassemblement Démo cra tique Africain, RDA (Afrikansk Demokratisk 
Samling), grun dat 1946 i Bamako (dåvarande huvudstad i Franska Sudan, 
nu Mali) av den afrikanska opinionens föregångsmän från många av de tolv 
kolonierna i Franska Väst- och Ekva torial afrika. Bland dessa män var Elfen-
benskustens Félix Houphouët-Boigny, Mama du Konatés Félix Houphouët-Boigny, Mama du Konatés Félix Houphouët-Boigny  från Franska Sudan
(Mali) och Gabriel d’Arboussier från Senegal. Andra som nu tog ledningen 
var Senegals Léopold Sedar Senghor, Sékou Touré var Senegals Léopold Sedar Senghor, Sékou Touré var Senegals Léopold Sedar Senghor i Guinea och Barthelèmy 
Boganda i Oubangui-Shari (Centralafrikanska Re pub li ken).

Dessa män krävde inte separat nationell självständighet för sina respek tive 
länder. De måste arbeta inom ramarna för de franska idéerna om assimilering
och ”Storfrankrike”. Alltså ar gu  menterade de för utvidgade rättigheter för 
afrikaner och för ett upphävande av de hårdaste koloniala lagarna. De gjorde 
vissa framsteg. En lag från 1946, vars tillkomst till största delen var senega-
lesen Lamine Guèyes förtjänst, avskaffade tvångsar betet i franska kolonier 
och utvidgade kraftigt, åtminstone på pap peret, de rättigheter som följde med 
franskt medborgar skap. De franska afrikanerna söder om Sahara började 
skönja ett ljus vid horisonten.

Kolonialt bakslag

Dessa åtgärder för ökad jämställdhet mellan fransmä och afri kaner i kolo nierna 
motarbetades av franska nybyggare och af färsmän som var rädda att förlora 
privilegier och inkomster. Och nu, efter 1947, stärktes dessa affärsmän och 
nybyggare av en återgång i fransk politik till konservativa idéer och partier. 
Högersinnade franska ministrar drog tillsammans med nä rings livet igång en 
kampanj för att radera ut de landvinningar som afrikanerna hade tillkämpat 
sig.

Det första målet för denna kolonialisternas motrörelse var det star kaste av 
de nya territoriella partierna, Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire, PDCI 
(Elfenbenskustens Demokratiska Parti), lett av Houphouët-Boigny. PDCI hade s Demokratiska Parti), lett av Houphouët-Boigny. PDCI hade s Demokratiska Parti), lett av Houphouët-Boigny
nu massornas stöd, något som också Nkrumahs Convention People’s Party
(CPP) i grann lan det Guld kusten var på väg att få. 1949 skickade den franska 
re geringen i Paris ut en ny guvernör, Laurent Péchoux, med or der att krossa 
PDCI. Han misslyckades, men hans regim var sko nings lös.

Laurent Péchoux hade en effektiv administrationsapparat till sitt förfogande 
för att genomdriva de direktiv han fi ck från Paris. Men stämningen var inte 
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densamma som under 1930-talet och han fann det tillrådligt att, på samma 
sätt som andra kolo nialguvernörer vid den här tiden, legitimera förtrycket 
genom att påstå att han hade att göra med något slags kommunistin spirerad 
sammansvärjning. Hans stab informera de således sina brittiska kolleger i 
grannlandet Guldkusten (Ghana) om att RDA i Elfenbenskusten arbetade på 
att för vand la kolonin till ett ”kom mu nistiskt Elfenbenskusten i en kommu-
nis tisk Union Française”. Detta var rena påhittet även om det var sant att 
nå gra av RDA-ledarna hade förbindelser på re ge rings nivå med det franska 
kommunistpartiet, vid den tiden medlem av den franska koalitionsregeringen. 
Återigen använ des ankla gelser för kom mu nism som förevändning för att 
hindra framsteg.

Nu förlorade dussintals afrikanska PDCI-medlemmar livet och hundra tals 
sattes i fängelse. Också på andra håll gick myn dig heterna fram med samma 
våldsamma metoder. Ett tag såg det ut som om nybyggare och affärsintressen 
hade gått se g rande ur striden. Men så var inte fallet.

Ty den utveckling som nu hade kommit igång visade sig vara för livs kraftig 
för att den kolonialistiska motrörelsen skulle kunna rå på den. De rättigheter 
som afrikanerna hade erövrat — med hjälp av sina nya politiska partier och 
fackföreningar, i sina egna tidningar, på andra kulturella och sociala områden 
— des sa rättigheter försvarades. De upphörde inte att gälla. Nu såg också 
de ”franska afrikanerna” att andra afrika ner gjorde nya fram steg, i syn-
nerhet i Guldkusten och Nigeria. Deras ledare som omsorgs fullt höll sig till 
Franska Unionens spelregler fatta de nytt mod. RDAs le dare arbetade hårt 
för in rättandet av två självständiga statsförbund, det ena omfattande de åtta 
om rådena i Franska Västafrika och det andra de fyra områdena i Franska 
Ekvatorialafrika. De ville att de två för bunden skulle ha en förbundsreger-
ing vardera och på så sätt bilda två stora stater inom ra marna för Franska 
Unionen. De ansåg att som två stora stater skulle de ha större möjligheter att 
bestämma över sin egen framtid.

Men fransmännen var emot detta av samma skäl som afri kanerna var för 
det: de trodde att tolv små stater skulle vara mycket lättare att kontrollera 
eller påverka än två stora stater. Så fransmännen förordade idén om själv-
styre för tolv svaga stater. Denna idé accepterades då av Houphouët-Boigny, styre för tolv svaga stater. Denna idé accepterades då av Houphouët-Boigny, styre för tolv svaga stater. Denna idé accepterades då av Houphouët-Boigny
som blev minis ter i den franska regeringen 1952. Därmed gick av kolo nia li-
seringsprocessen in i en ny fas.

1956 tog det franska parlamentet ännu ett steg mot uppdel ningen av de 
två kolonialförbunden (Väst- och Ekvatorialafrika) i tolv självstyrande stater 
genom att instifta en ”full makts lag” (loi cadre). Denna lag minskade de två 
stora kolo nial regeringar nas (i Dakar och Brazzaville) maktbefogen heter och 
överförde mak ten till de tolv områdenas regeringar. Dessa befogenheter som 
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sålunda överfördes gällde än så länge bara lokala ange lägen heter. De över-
gripande kolonialregering arna i Dakar och Brazzaville behöll kontrollen över 
fi nanser, utrikes politik, polis och armé. Inte desto mindre visade sig denna 
be gränsade makt överföring vara avgörande för framti den.

I själva verket hade de koloniala tankegångarna av gammalt snitt ersatts 
av ett franskt program för indirekt kontroll. Detta program utvecklades mot 
bakgrund av stora förändringar. Sam ma år som fullmaktslagen trädde i kraft, 
dvs 1956, blev Marocko och Tunisien självständiga. Guldkusten var på väg 
att bli Ghana och liknande planer i riktning mot självständighet var långt 
fram skridna i Nigeria. I Kenya var det slut på det un dan tags tillstånd som hade 
införts i kampen mot Mau-Mau-rö relsen och Kenyas nationalister hade gott 
hopp om framtiden. Så kom den franska interna kri sen i Algerietfrågan och de 
Gaulles återkomst till makten 1958. Innebar den franska stra tegin för indirekt 
kon troll i Afrika att franska intressen kunde räddas söder om Sahara?

Begränsad självständighet

de Gaulle och Sékou Touré

de Gaulle insåg genast att fransk direkt kontroll över områ dena söder om 
Sahara inte längre var möjlig och att han skulle tvingas vidta snabba åtgärder 
om Frankrike skulle lyckas be hålla in direkt kontroll. Han accepte rade tanken 
på självstyre för de tolv områdena. Vart och ett, sade han, skulle bli en delstat
inom en ny sorts union, denna gång under namnet Franska Gemen ska pen
(Communauté Française). Varje stat skulle ha stora lokala maktbefogenheter, 
men Frankrike skulle fort farande vara ”moder landet”, med beslutanderätt över 
fi nanser, utrikespolitik och militärfrågor. Varje stat skulle ha sitt parlament, 
regering, fl agga och nationalsång, men de skulle samtliga lyda Frankrike i alla 
stora beslut. Hästen skulle utan tvivel vara afri kansk men ryttaren skulle, lika 
självklart, vara fransk.

de Gaulles taktik lyckades. Vid det här laget var de afrikan ska ledarna 
splittrade när det gällde handlingsprogram. Ett få tal var benhårt mot pro-
grammet som de inte ansåg kunde ge full självständighet, och de var beredda 
att motsätta sig det. Ett fåtal tog emot programmet med öppna armar ty det 
gav afri kanerna lokal makt, något som en del kunde dra fördel av. Andra 
ogilla de programmet men kände att de och deras partier var för svaga för 
att motsätta sig det. Alla började nu tänka som nationalister utanför assimi-
leringspolitikens ramar. Men många trodde att det inte var möjligt att främja 
nationalismen annat än i sam arbe te med fransmännen inom ramarna för 
Franska Ge men skapen under ledning av Frankrike.

de Gaulle tog itu med att isolera och bekämpa motståndarna till pro-
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grammet. Han erbjöd alla tolv kolonierna folkomröst ning. De befolkningar 
som röstade ja accepterade programmet, och de som röstade nej skulle bevil jas 
full nationell självstän dighet, men i så fall skulle Frankrike genast stoppa allt 
bistånd. de Gaulle själv reste på valturné i kolonierna och värvade jaröster. 
Han var säker på att var och en av kolonierna skulle rösta ja eftersom de alla 
var beroende av franskt bistånd. Na turligtvis hade frans män nen full kontroll
över röstningsproce duren, något som de alltid kunde falla tillbaka på. Emel-
lertid behövdes det inte eftersom utpressningen lycka des. I alla stater röstade 
majorite ten ja — i alla utom en.

Det var Guinea. Under Sékou Tourés beslutsamma ledar skap hade Parti 
Démocrate de Guiné, PDG (Guineas Demokra tiska Parti), inte bara vunnit 
brett folkligt stöd, utan också lyck ats undergräva de hövdingars in fl ytande 
som var utnämnda av frans männen. Inte ens den franska kon trollen över 
röst nings proceduren kunde hjälpa de Gaulle här. Bestört och ra san de såg han 
att 95 procent av rösterna gick emot hans pro gram. Han skar omedelbart 
av allt bistånd, men det förändrade inte be slu tet. Guinea blev självständigt 
under en regering som leddes av PDG. 

I en annan koloni höll det på att gå likadant. Det största lo ka la partiet 
i Niger, i Niger, i Niger Sawaba, lett av Djibo Bakary, pläderade ock så för ett nej. De miss-
lyckades, men det råder knappast nå gra tvivel om att administrationen hade 
förfalskat röstresulta tet. Det resul tat som offentliggjordes visade att omkring 
100.000 hade röstat nej medan 370.000 hade röstat ja. Men inte mindre än 62 
procent av de röstberättigade påstods ha avstått från att rösta, ett på stående 
som det är svårt att tro på.

I och med Guineas självständighet 1958 hade framtidsutsik t erna hur som 
helst dramatiskt förändrats. Det stod klart att de övriga elva kolonierna nu 
skulle vilja följa samma väg, och att det skulle bli mycket svårt att hindra dem. 
Men även om de Gaulles förbundsstatsprogram nu låg i spillror gällde detta 
inte de bakomliggande tankarna på fransk indirekt kontroll.

1960: en ny start?

Med undantag av Guinea som redan var självständigt blev år 1960 alla 
ko lonierna i Franska Västafrika och Ekvatorialafrika, inklusive förvaltarskaps-
områdena Kamerun och Togo, natio nel la republiker och alla (med undantag av 
Guinea) måste ac cep  tera fransk indirekt kontroll. Det innebar bl a att mycket 
av landets tillgångar utnyttjades för franska in tressen. Bara det re la tivt rika 
Elfenbenskusten, samt Gabon och i viss ut sträckning Senegal klarade av att 
betala priset och ändå göra framsteg över hela linjen.

Alla dessa neokoloniala stater måste ingå överenskommel ser med Frank-
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rike som ställde deras fi nanser, utrikespolitik och till och med deras nationella 
försvar under strikt fransk över vakning. Genom Franska riksban ken fortsatte 
det gamla ”mo der  landet” att sköta sina affärer med hjälp av den så kal lade
”kolo niala francen”. Genom näringslivet fortfor Paris att styra den ekonomiska 
politiken. Genom militära överenskom melser stannade franska arméer kvar 
inom ländernas gränser. Genom en mängd förbindelselänkar och sedvanor inom ländernas gränser. Genom en mängd förbindelselänkar och sedvanor inom ländernas gränser
förblev Frank rike för dem ”civilisationens hjärta”.

Den storslagna visionen av två starka förbund, grundvalen för en panafri-
kansk framtid, hade vittrat bort. Den gamla kolo niala taktiken att härska och 
söndra kom åter till heders, fast nu i ny förklädnad.

Togo och Kamerun

Trots att Togo nominellt var ett förvaltarskapsområde och inte en koloni, 
styrdes det av Frankrike på samma sätt som resten av Franska Västafrika. Togo 
följde samma väg mot självständighet och 1960 blev Sylvanus Olympio landets 
förste president. Dess för in nan hade en folk omröstning 1956 i Brittiska Togo 
(den västra delen av den tidigare tyska kolonin) visat att majoriteten önska de 
att landet skulle integreras med Ghana, och det skedde också 1957. 

Kamerun omvandlades 1946 till förvaltarskapsområde un der FN efter att 
tidigare ha skötts som mandat under Nationernas Förbund, men be handlades 
i likhet med övriga förvaltar skaps områden som en koloni: i detta fall en fransk 
koloni. Ändå var dess speciella status inte utan fördelar för de afrika ner som 
kämpade mot kolonialväldet. Den gav dem möjlighet att hävda att Frankrike 
i fallet Kamerun borde fullfölja sitt ”för troende uppdrag” från FN och gå med 
på att bevilja landet själv ständig het. Före andra världskriget kunde naturligtvis 
inte kameruner na framföra dessa åsikter inom landets gränser, åt minstone inte inte kameruner na framföra dessa åsikter inom landets gränser, åt minstone inte inte kameruner na framföra dessa åsikter inom landets gränser
offentligt. Men kameruner i Paris kunde göra det, och de var i full färd med 
detta redan 1933 i den antiko loniala tidningen Cris des Nègres’ spalter:

Kamerun kräver sitt oberoende och ett slut på ett mandat som inte har 
till fört landet någonting av godo.

Med den nya franska författningen av 1946 tilltog kraven på kamerunskt 
oberoende i styrka, men nu hördes de också inom själva Kamerun. Lokala 
nybyggar- och affärsintressen mobilise rade genast sina krafter mot dessa krav. 
På samma sätt som i Kenya på Afrikas motsatta kust stärktes nybyg garna av 
andra världskriget. De hade för avsikt att leda landet i framtiden. Och likt de 
kenyanska nybyggarna hade de starkt stöd från ”moder landet”.

Om den kamerunska majoriteten skulle ha någon möjlighet att hävda sina 
intressen gentemot nybyggarna behövde den helt klart stöd från ett politiskt 
parti. Och för att detta parti skulle ha någon framgång måste det lika klart och 
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tydligt ta ställ ning för nationellt enande mot stammotsättningar. Detta skulle 
bli svårt eftersom det bodde många olika folk i Kamerun, och frans männen i 
likhet med övriga kolonialhärskare hade underblåst ”mo dernt stamtänkande” 
(se kapitel 7).

1948 beslöt en grupp unga nationalister, ledda av en fack före nings-
or ganisatör vid namn Reuben Um Nyobé, att ta itu med denna svåra upp-
gift. De bildade Union des Populations du Ca me roun, UPC (Föreningen för 
Kameruns olika folk). Um Nyobé visade sig vara en förutseende ledare. UPC 
var bland de afrikan ska nationalistpartier som först visade att fi enden som 
de hade att kämpa mot inte bara var kolonialismen i dess direkta form, utan 
också den indirekta neokolonialismen.

UPC blev huvudmålet för den franska koloniala motrörelsen i Kame run, 
precis på samma sätt som PDCI i Elfenbenskusten. Ledarna och medlem-
marna i UPC terroriserades av kolonial myn dig heterna och utsat tes för svåra 
förföljelser. 1954 skicka des guvernör Pré ut för att krossa UPC, på samma sätt 
som Péchoux hade försökt krossa PDCI i Elfenbenskusten några år tidigare. 
Pré förbjöd UPC att hålla möten, beordrade polisen att tra kas sera Um Nyobé
och övriga medlemmar och förklarade slutligen UPC olagligt. Men Um Nyobé 
lyckades bland fl era andra klara sig ifrån arreste ring.

Fredlig politisk verksamhet hade inte fört dem framåt och UPC gick nu 
över till gerillaverksamhet. Befrielserörelsen, som gömde sig i skogarna i söder 
under beskydd av UPC-soldater, trotsade fransmännen och började bygga 
upp en självständig tillvaro. Men stammotsättningar besegrade dem. Medan 
be folk ningen i två stora områden stödde UPC förblev resten overk samma eller 
ställde sig på fransmännens sida. 1958 döda des Um Nyobé av en militärpatrull. 
Två år senare mördades hans efter trädare Félix Moumié av högerextremister 
i Europa. Undan för undan splittrades UPC.

Under tiden fi ck fransmännen kontakt med andra kamerun ska par tier som 
var villiga att acceptera de franska idéerna. Det främ sta av dessa anti-UPC-
partier var Mouvement pour l’Union de Cameroun (MUC) lett av Ahmadou 
Ahidjo. Tillsammans med mindre partier erövrade MUC 60 av 100 parlaments-
platser i valen 1960 och Ahidjo blev president i republiken Kamerun.

På ett fredligt och förnuftigt sätt löste nigerianerna frågan om norra (el-
ler brittiska) Kameruns framtida öde. Befolkningen i detta område — sedan 
1946 förvaltarskapsområde under FN och före det man dat under Natio-
nernas Förbund — röstade för att leva inom Nigerias gränser och bildade 
Sarduana-provinsen i juni 1961. Befolkningen i södra regionen röstade i en 
folkomröst ning i februari 1961 under FNs övervakning för att förbli en del 
av republiken Kamerun.
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Madagaskar och Komorerna

Femtontusen franska soldater hade med hjälp av sjutusen alge riska och so-
maliska bärare invaderat den stora ön Madagaskar 1894. Trots starkt väpnat 
motstånd hade Frankrike gradvis in stallerat ett kolonialsystem. Vid slutet av 
1930-talet fungerade detta system på följande sätt:

1. All politisk makt låg i händerna på franska tjänstemän som styrde ge nom 
madagaskiska underordnade, tolkar, polis och så vidare.

2. Öns ekonomi hade utvecklats till en kolonialekonomi, dvs fl er och fl er 
madagasker arbetade i exportodling där löner och pri ser kontrollerades 
av fransmännen.

3. Utbildning och annan offentlig service förbehölls det fåtal madagasker 
som accepterade delaktighet i den franska kul turen och var lojala mot 
Frankrike.

4. 1939 delades den madagaskiska befolkningen in i en mino ritet på omkring 
8.000 assimilerade och en majoritet på mer än fyra miljoner ”infödingar” 
(indigènes) vilka underkastades ko lo niallagar omfattande tvångsarbete och 
andra förpliktel ser.

Som i övriga nybyggarkolonier tycktes andra världskriget stärka den lokala 
nybyggarmakten i Madagaskar. Vi har tidi gare lagt märke till de vi dare kon-nybyggarmakten i Madagaskar. Vi har tidi gare lagt märke till de vi dare kon-nybyggarmakten i Madagaskar
sekvenserna: det hårdnande för tryck et som gick hand i hand med fördjupad 
fattigdom på lands bygden, och städer som snabbt växte i stor lek. Detta gällde 
också Madagaskar. Men också här skakades kolonialsyste met av det franska 
nederlaget 1940. Hoppet växte om en försvag ning av ko lonialväldet. Detta 
hopp spreds i vidare kretsar när omkring 10.000 mada gaskiska soldater 
återvände hem och för de med sig nyheterna om framgångar för nationalis-
terna i Asien. Till detta kom förändringarna i den nya franska författ ningen 
av 1946.

Fyra män från Madagaskar valdes till den franska national församlingen 
1946. Två var nybyggare. Men de andra två var madagaskiska nationalister. 
De representerade ett nytt parti som hade stöd hos folket, Mouvement Dé-
mocratique pour le Re nouveau Malgache, MRDM (Demokratiska rörelsen 
för ett åter uppbyggt Madagaskar). Dessa två MRDM-medlemmar av den 
franska natio nal församlingen, Ravoahangy och Raséta, fi ck i uppdrag av sina 
väljare att begära madagaskiskt självstyre som ett steg mot självständighet. 
De framställde denna begäran i mars 1946, men den avslogs, delvis på grund 
av de omkring 60.000 franska ny byg garnas infl ytande, delvis genom den ko-
lo niala motrörelsen nämnd ovan. 

Nu kom händelserna slag i slag. I september 1946 gav den franska rege-
ringen sin kolonialregering i Madagaskar order att ”bekämpa MRDM med 
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alla medel”. En ny våg av förtryck tog sin början. Men detta förtryck ledde 
till ett vida spritt stöd för nationalismen, och ett stort uppror mot franskt her-
ravälde bröt ut. Detta uppror som inleddes i mars 1947 spreds snabbt över 
stora områden, men krossades ett år senare med militär makt och av den svält 
som var resultatet av en fransk blockad mot de områden som kontrollerades 
av rebellerna. Tusentals människor dog, enligt samtida franska rapporter 
80.000, om kring 11.000 en ligt senare franska uppskattningar. 1948 befann 
sig omkring 6.000 madagaskiska patrioter i fängelse.

Inte förrän 1956 upphävde fransmännen sin belägring, dvs det direkta mili-
tärstyret. Inte förrän 1957 släppte fransmännen de sista av sina mada gaskiska 
politiska fångar. Men MRDM, och med den mobiliseringen för en starkt obe-
roende nationa lism, var nu krossad. Också i det här fallet hade den franska 
strategin lyckats. I de Gaulles folkomröstning 1958 rapporte ra des om kring 77 
procent av de röstande ha sagt ja till Franska Gemen skapen och Madagaskar 
gavs självstyre inom denna gemen skap i oktober 1958. Direkt fransk kontroll 
övergick i indirekt kontroll 1960 när Madagaskar blev republik.

De fyra bebodda öarna i Komorerna blev fransk egendom vid olika tid-
punkter och samlades ihop i en enda koloni 1912. De styrdes från Franska Ma-
dagaskar fram till 1946. 1961 gavs de ett visst självstyre. I en folk omröstning 
i december 1974 rös tade befolkningen på tre av öarna överväldigande för 
själv ständighet, men på Mayotte (Mahoré), den fjärde och största ön, var 64 
procent av rösterna mot. I juli 1975 bildade de tre öarna en självständig stat, 
Komorerna, medan Mayotte, där fran ska affärs intressen var starka, med stor 
majoritet beslutade att förbli under fransk överhöghet.

En intressant jämförelse?
Under senare år har en debatt pågått som handlar om hur brit terna respektive 
fransmännen lyckades rida ut de antikoloni a la stormarna och ändå behålla en 
del av makten eller åtminstone ett visst infl ytande i de nya nationalstaterna 
som tidigare var deras kolonier. Vem klarade åren av avkolonisering bäst? 
Vilken process, den franska eller den brittiska, har varit att fö redra när det 
gäller de berörda afrikanska folken?

Eller var det, när allt kommer omkring, hugget som stucket?
För de nya nationalistledarna och regeringarna tycktes det till att börja 

med vara en avsevärd skillnad mellan de brittiska och franska meto derna. De 
som levde i de före detta brittiska kolonierna eller åtminstone de i Västafrika 
tycks allmänt ha varit över tygade om att de hade uppnått större valfrihet 
och större ansvar än nationalisterna i de franska kolonierna. Det var på 
goda grunder de trodde det. Afrikanerna hade här större kon troll över sina 
fi nanser och utrikespolitiken. De hindrades inte av mi litäröverens kommelser 
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som tillät brittiska trupp baser på deras territorier. Medlemskap i det brittiska 
samväldet kan ske var av liten praktisk bety delse; det gav å andra sidan ett 
an seende som var större, mer världsomfattande, än något som fransmännen 
kunde erbjuda.

Förutom dessa överväganden hade de stater som utgick från det brittiska 
imperiet större internationellt manöverutrymme än de som utgick från det 
franska imperiet. De förra kunde till exempel lättare skapa väl fun gerande 
affärsförbindelser och poli ti ska relationer med USA. Man kunde höra ameri-
kaner ut trycka åsikten att britterna i denna koloniala nedmonte rings process 
hade blivit överlistade av fransmännen och ”givit bort” mer än nödvändigt, 
eller mer än vad som var klokt.

Detta kanske var sant i ett kort perspektiv. Stämde det också i det långa 
loppet? Afrikanerna i de tidigare brittiska koloni erna har haft en tendens att 
betrakta de före detta franska ko lo nierna som bara halvvägs mot någon form 
av äkta valfrihet i fråga om åsikter och politik, och inte så få afrikaner i de 
före detta franska kolonierna har velat instämma i denna bedöm ning. Under 
1980-talet har det i alla fall varit allmänt accepterat att varken den fran ska 
eller den brittiska avkoloniserings metoden har skyddat någon av de före 
detta kolonierna från de allmänna fattig doms kriserna som nu spreds över 
hela konti nenten. De delade alla samma öde: deras kontinent tappades på 
sina rikedomar till förmån för de industrialiserade länderna, och alla levde i 
större eller mindre utsträckning med samma elän diga villkor under korrum-
perade eller diktatoriska regeringar. De förenades slutli gen alla i ett gemen samt 
sökande efter olika utvägar. Längre fram i boken ska vi återuppta denna 
diskus sion. 
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Avkoloniseringen var inte lika besvärlig i de fyra kolonierna i Brittiska Västa-
frika som på de fl esta andra håll i Afrika. Här fanns inga nybyggarsamhällen 
som kunde sätta sig emot en re formvänlig utveckling. Koloniala rådgivare i 
Storbritannien an såg redan före 1945 att man borde vidta åtgärder för själv-
styre i dessa fyra kolonier. Guvernör Burns i Guldkusten utnämnde till och 
med två afrikaner till biträdande distrikts chefer 1942, ett stort steg tyckte 
många på den tiden. 

Ändå var det långt ifrån enkelt att förmå britterna att accep te ra afrikanskt 
självstyre, och senare självständighet. Ty brit terna var också av åsikten att 
brittiska intressen måste garante ras, men tillvägagångssättet skilde sig ifrån 
det franska som vi har analyserat i föregående kapitel. Britterna förde ingen 
assimile rings politik. De hade ingen tanke på att afrika nerna i deras kolo nier 
skulle bli medborgare i Storbritannien. Inte heller ansåg de att deras kolonier 
borde vara en del av ett ”Storengland”.

Dock ville de mycket gärna behålla ett stort ekonomiskt och strategiskt 
infl ytande över dessa länder också i framtiden. De ras avsikt var emellertid 
inte att etablera fullständig neo kolonial kontroll på samma sätt som frans-
männen i sina före detta kolonier. Britternas tanke var att de fyra ko lonierna 
så småningom skulle söka medlem skap i brittiska samväldet. Detta var vid 
den tiden en brittisk styrd ”klubb” av självständiga stater, grun dad många 
år tidi gare. Dess medlemmar var Stor bri tan niens gamla ”vita besitt ningar”, 
Australien, Kanada, Nya Zee land, Sydafrika, men den utvid gades efter andra 
världskriget till att omfatta det själv ständiga Indien, Pakistan och Sri Lanka 
(Burma hade vägrat gå med).

Men britterna ville att utvecklingen mot självständighet inom samväldet 
skulle gå mycket långsamt och med mycket små steg. De föreställde sig att 
det skulle ta många år innan nå gon verklig överföring av makten behövde 
komma till stånd. ”Låt oss gå långsamt fram”, sade de, ”och lösa problemen 
med avkoloniseringen allt eftersom.” Dessa frågor — på vilket sätt de befriade 
afrikanerna bäst skulle styra sig själva, hur de skulle göra sina länder ekono-
miskt bärkraftiga, hur de skulle lösa sina inbördes rivaliteter och tvister — var 
följaktligen något som britterna inte ägnade många tankar. Nationalisterna 
å sin sida funderade inte heller särskilt mycket på vilka problem som kunde 
uppstå i en självständig och postkolonial framtid. För ögonblicket hade de 

KAPITEL 13  
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bara ett mål för ögonen: att engelsmännen såg till att packa sig iväg. 
Den här bristen på förutseende var kanske oundviklig, men den hade 

sitt pris, och detta pris var ofta högt; det stod klart under de första åren av 
självständighet. Det visade sig att engelsmännen till att börja med var ovilliga 
att dra tillbaka sin imperiemakt — låt vara att de var mindre våldsamma än 
fransmännen i sina försök att hålla sig kvar. Men sedan började de vänja sig 
vid tanken på att släppa imperiet. Utan imperium skulle de spara pengar och 
slippa problem — det kanske var bäst som skedde nu efter andra världskrigets 
påfrestningar. På så sätt fortskred hela den komplicerade avkoloniserings-
processen utan att någon bekymrade sig särskilt mycket om vad som skulle 
hända härnäst.

Olika synsätt och förväntningar
De ”gamla nationalisterna” som tillhörde köpmanna-advokat klas sen i Brit-
tiska Västafrika hade bett om ”koloniala förbätt ringar”. Men det var andra 
tider nu. Nya män och nya partier ledde utvecklingen. Deras krav gällde 
inte förbättringar utan självständighet. Ändå var det fortfarande så att olika 
männi skor ville ha olika saker och detta var något som i allra högsta grad 
gällde alla kolonier. 

En viktig påtryckningsgrupp, de utbildade få, var mycket större nu än den 
hade varit tjugo år tidigare. 1945 eller litet sena re fanns det i Guldkusten om-
kring 10.000 människor med ut bildning, antingen de var advokater, lärare, 
präster eller af färsmän, medan Nigeria trots att gruppen där totalt sett var 
mindre ändå kunde räkna 114 advokater, 38 läkare, 32 journa lister och 435 
präster liksom många affärsmän.

I stort sett alla dessa människor önskade politisk framgång. De såg fram 
emot att styra ett självständigt land. En framstå ende nigeriansk nationalist, 
hövding Obafemi Awolowo, talade för dem alla när han 1947 skrev att de 
var människor som för stod modern politik och att det ”följaktligen en gång 
för alla måste göras klart att denna välartikulerade minoritet är ämnad att 
styra landet”.

Ändå var den stora majoriteten människor, antingen de bodde på landet 
eller i städerna, mindre intresserade av att er övra makten än att få en drägligare 
tillvaro. För dem innebar nationalismen en möjlighet till min skad fattigdom, 
skola för bar nen, bättre vägar, lägre priser och offentlig ser vice. De såg natio-
na lismen som ett sätt att uppnå sociala förbättringar, medan de utbildade få 
för det mesta hade politiska vinster för ögonen.

Senare skulle denna skillnad i förväntningar ge upphov till stora konfl ik ter, 
inte bara i Västafrika (vi återkommer till det i del fyra). Under tiden lyss nade 
majoriteten av män ni skorna till de löften som de nya ledarna och rörelserna 
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gav, och dessa löften var stora och många. De måste vara stora och många, 
ty detta var en tid av spirande förhoppningar efter år av stagnation el ler för-
tryck. Människorna såg självständighe ten som inkörs porten till ett bättre liv 
— och vilka problem de än skulle komma att råka ut för senare misstog de 
sig inte på den punkten. De gick med i kampen för självständighet med stort 
mod och stora förhopp ningar.

Nigeria: jätten vaknar
I själva verket började den nigerianske jätten röra på sig redan innan andra 
världskriget var över. NCNC, som hade bildats 1944 (se kapitel 7), ledde 
utveck lingen i södra Nigeria under ordförandeskap av Nnamdi Azikiwe. Denna 
landsdel var redan av engelsmän nen delad i två, östra och västra regionen. 1950 
växte ett nytt parti fram i västra regionen,  Action Group (Aktionsgruppen, 
AG), under Obafemi Awolowo. Samma år bildades ett fram stegs vänligt parti 
i den väldiga norra regionen, Northern Ele ments Progressive Union (Norra 
framstegsvänliga unionen, NEPU), under ledning av Aminu Kano.

Men norra regionen hade genom kolonialstyret varit mer el ler mindre 
av skuren från de två södra regionerna ända sedan 1922 och nu ville dess 
”indi rekta härskare”, emirerna, försvara sin makt mot varje författningsenligt 
”ut brott av demokrati” som kunde vara på väg. 1951 skapade de ett långt 
mer in fl ytel serikt par ti, Northern People’s Congress (Norra folkkongres sen, 
NPC) under Sir Ahmadu Bello, den mäktige sardaunan av Sokoto. Fler partier 
följde, framför allt United Middle Belt Con gress (Förenade kongressen för 
mellandistriktet, UMBC) 1955, en samman slagning av två tidigare rörelser 
bestående av folken i centrala Nigeria.

Som vi ser av dessa partier började nigeriansk politik redan nu falla in i ett 
utpräglat regionalt mönster. Detta måste natur ligtvis alltid ha varit svårt att 
undvika i ett så stort och mång skiftande land som Nigeria. Men kolonialsty-
ret hade inte gjort någonting för att minska intern splittring. Tvärtom hade 
myn digheterna sedan lång tid tillbaka isolerat norr från söder och förstärkt 
regio nal misstro och rivalitet. Av alla dessa skäl kun de vägen mot nationalism 
och mot all-nigeriansk enhet al d rig bli lätt. Och den blev inte heller lättare 
av att ledarna för de olika regionerna kom att konkurrera med varandra om 
pos ter och infl ytande.

Små steg: från Richards till Macpherson

I enlighet med sin politik att gå långsamt fram, vilket var helt och hållet för-
svarbart ur deras imperialistiska synvinkel, vå gade sig britterna på ett första 
litet steg 1946. Generalguvernör Richards införde en ny författning som för 
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första gången gav ut rymme för ett all-nigerianskt lagstiftande råd. Denna för-
samling var emellertid uteslutande rådgivande, och inte fl er än två nigerianer 
fi ck säte i den. Samtidigt utrustade Richards de tre provinserna, den norra, 
västra och östra (senare kallade re gio ner) med var sitt regionalråd. Detta 
förstärkte ytterligare det re gio nala mönstret.

Richards’ författning möttes omedelbart av kritik från le dan de nationalister. 
Här kan vi upprepa ett uttalande av höv ding H. O. Davies. Han påpekade 
att författningen hade mycket att säga om diskussion men ing enting om med-
verkan. I för fatt ning en, sade H. O. Davies, ”fi nns varken avsikt eller an språk 
på att säk ra någon utvidgad medverkan av afrikaner i skötseln av deras egna 
angelägenheter”.

Till följd av kritik av det här slaget började Storbritannien öka takten mot 
oberoende. Richards’ författning av 1945, som inte skulle revideras förrän 
1955, kunde inte tillfredsställa nå gon. En ny författning presenterades av 
ge neralguvernör Macpherson redan 1951. Denna författning böjde sig för 
kra ven på större decentralisering av makten till varje enskild region. Kraven 
på detta var starka eftersom nigeriansk politik vid det laget i stort sett hade 
utvecklats till en kamp mellan tre parter, nämligen NCNC (till största delen 
igbo), AG (framförallt yoruba) och NPC (främst hausa-fulani). Den nigerianske 
för fattningsspecialisten Kalu Ezera har till och med gått så långt att han har 
sagt att ”från och med den här tiden [slutet av 1940-talet] kom stam natio-
nalism att dominera den nigerianska poli tiska scenen”.

Författningen under Macpherson stadgade en allnigeriansk federal re gering 
med säte i Lagos. Men den omvandlade också de regionala råden till regionala 
parlament, som nu valde sina egna regionala regeringar.

”Stamnationalism” — eller en nigeriansk nation?

Under starka påtryckningar från nationalisterna gick britterna med på att 
skynda på stegen. 1954, bara tre år efter dess infö rande, skrotades Macpher-
sons författning. Ännu en ny författ ning infördes, denna gång upp kallad efter 
Lyttleton, som var brittisk kolonialminister. Denna författning åstadkom en 
liten ökning av det federala parlamentets och regeringens befo gen heter. Men 
konkurrensen mellan regionerna var mycket stark vid det här laget, och det 
var fortfarande regionerna som be härskade situationen. 

I augusti 1957 blev de västra och östra regionerna självsty rande stater, 
medan den väldiga norra regionen som hade an passat sig mindre snabbt till 
tempot i förändringarna gick över till självstyre i mars 1959. Detta föregick 
sista akten i detta drama av kolonialt tillbakadragande. Den 1 oktober 1960 
blev Nigeria självständigt i form av en federation av tre självsty rande stater.
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Innebar detta att Nigeria skulle komma att bli en nation, eller blott och bart 
en sammanslutning av åtskilda stater? Historiker har sagt att de nigeri anska 
ledarnas största förtjänst var att de förmådde hålla ihop detta stora land och 
hålla fast vid tanken att skapa en enda nigeriansk nation, trots den regionala 
struk turen med dess motsättningar. Dock hade det regionala mön st ret av makt 
och privilegier för aktiva nationalister — av Kalu Ezera kal lat ”stamnatio-
nalism” — fortfarande stor destruktiv kraft. Den na kraft skulle komma till 
uttryck på ett våldsamt sätt inom de tio följande åren (se kapitel 18).

Uppror i Guldkusten: Ghana tar form
Guldkusten var också indelat i regioner. Men landet är mindre än Nigeria
och den regionala splittringen hade inte gått så djupt. Också här utvecklades 
stora skillnader mellan idéer och mål hos de utbildade få, inklu sive mäktiga 
traditionella härskare som asantehene (kungen av asante), och grundarna av 
den na tio nalis ti ska massrörelse som snart tog ledningen. De förra var traditio-
na lister och konservativa och ville därför försvara sina posi tio ner medan de 
senare arbetade för de vidare målen i en demo krati baserad på majoriteten, 
en demokrati som de i sin tur skulle leda.

Men de utbildade få arbetade fortfarande hårt för att få till stånd en 
försvagning av kolonialmakten. Under erfarna tales män som J. B. Danquah
(1895–1965) skapade de 1947 United Gold Coast Convention (Förenade Guld-
kustförbundet UGCC) som ett redskap för politiska påtryckningar. Avsikten 
var att an vända UGCC för att förmå britterna att gå med på en ut veck ling 
mot självständighet, men de skulle använda den försiktigt och utan att söka 
stöd hos massan. Händelserna fi ck ett annat för lopp.

På jakt efter en duglig sekreterare till UGCC erbjöd Danquah posten till 
Kwame Nkrumah (1909–1972), som då levde i Lon don efter många års högre 
studier i USA. Nkrumah accepte rade erbjudandet och återvände ge nast hem. 
Men han började arbetet med idéer som påtagligt skiljde sig från UGCC-
ledar nas. Han ansåg att massaktioner var nödvändiga och började bygga 
upp en organisation för detta. Unga nationalister arbe tade på hans sida och 
uppmanade till en landsomfattande kampanj för att få till stånd förändringar. 
Snart uppmanade Nkrumah till mass aktion genom strejker och bojkotter av 
im porterade varor.

Vid det laget började UGCC-ledarna ångra sitt val av sekre terare. Men 
massaktioner genomfördes nu utan uppmaning av partiet. En lägre hövding 
och handelsman född i Sierra Leone, Nii Bonne, organiserade en bojkott 
av eu ropeiska varor i huvud staden Accra den 28 januari 1948. Den blev en 
framgång och kolonialregeringen gick med på att sänka priserna på euro peiska 
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varor. Men den 28 februari 1948, den dag då priserna skulle sänkas och 
regeringen hoppades att bojkotten skulle av blåsas, inträffade av en slump en 
av dessa händelser som skulle ändra historiens gång. 

En grupp hemförlovade soldater marscherade den dagen upp till gu-
vernörens slott i en fredlig demonstration för att framlägga sina klagomål 
beträffande pensioner och arbete. Kolonialpolisen spärrade vägen för dem. Det 
hela utvecklades till slagsmål och stenkastning. En brittisk offi cer sköt och dö-
dade två av de före detta soldaterna och sårade fyra eller fem av de andra.

Fastän det inte var avsikten blev effekten förödande. I åratal hade brit terna 
betraktat Guldkusten som sin ”mönsterkoloni”, alltid fredlig och tålmodig. 
Nu plötsligt exploderade den. Längs gatan som ledde från slottet mitt i Accra 
började rasande folk massor plundra och bränna ned europeiska affärer. Från 
Accra spred sig upploppen till andra städer. Armén och polisen åter ställde 
ordningen till slut, men då hade upploppen varat i fyra dagar. Många män-
niskor hade dött och mycket egendom hade förstörts.

Den brittiske guvernören som hade tagits på sängen arreste rade de ”sex 
stora” ledarna för UGCC, däribland Danquah och Nkrumah, trots att ingen 
av dem hade det minsta med upplop p en att göra. Som så ofta på den tiden 
ville polisen helst tro att de hade uppdagat en kommunistisk sam mansvärjning 
trots att UGCC var känt för att vara emot alla vänster orienterade idéer och 
i synnerhet allt som hade någon likhet med kommunism. Denna ”upptäckt” 
hade polisen ingenting för. Samtliga sex le da re måste snabbt släppas i brist på 
bevis. Men fem av dem kom ut ur fängelse fast beslutna att göra sig av med 
den sjätte, som var Nkrumah. De gav honom skulden för att de höll på att 
få dåligt rykte hos myndigheterna. Nu var de mer än villiga att gå lång samt 
fram. Men det var inte Nkrumah.

Nkrumah och CPP: ett genombrott

Utsparkad ur UGCC bildade Nkrumah tillsammans med sina me ningsfränder 
ett eget parti, Convention People’s Party (CPP) i juni 1949 och förberedde sig 
för att söka folkligt stöd för att snarast möjligt uppnå självständighet. Deras 
första åtgärd var att ut lysa generalstrejk genom fackföreningarna. Denna 
strejk bör jade den 8 januari 1950 och många del tog. Guvernören mötte den-
na fredliga aktion med våld, något som kom att få avgö ran de bety delse, dock 
inte på det sätt som guvernören hade tänkt sig.

Tre dagar efter det att strejken hade inletts införde guvernö ren undan-
tagstillstånd. Arresteringar och sammanstötningar följ de. Två poliser dödades. 
Arresteringarna fortsatte. Den 21 januari satte polisen Nkrumah och hans 
närmaste medarbetare i fängelse.

Men nu när det jäste i landet började britterna inse att det vore klokt att 
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ändra taktik. Sju år innan de Gaulle skulle komma att göra detsamma, började 
de försöka återta kontrollen genom att söka samförstånd med nationalistle-
darna och fram för allt med Nkrumah. Pressade av folkopini onen förberedde 
de nya allmänna val. Detta skulle leda till en författning, som i sin tur skul le 
bana väg för en vidare utveckling mot självstyre och självständighet.

I dessa allmänna val som hölls i februari 1951 fi ck CPP-kan didaterna en 
klar majoritet av platserna. Trots att Nkrumah fortfarande satt i fängelse 
fi ck han nästan alla röster i centrala Accra. Den nye guvernören, Sir Charles 
Arden-Clarke, erkände genast som han senare sade att ”Nkrumah och hans 
parti hade folkmassorna bakom sig”. Han släppte Nkrumah och bad honom 
bli ledare för en afrikansk regering med bety dande interna maktbefo genheter. 
Detta innebar ett visst mått av själv styre; självständighet skulle komma 
senare, lovade Arden-Clarke. Under de omständigheter som rådde var detta 
ett genom brott. Nkrumah accepterade och hans parti, stött av mas sorna, gav 
sitt entusiastiska bifall.

När man ser tillbaka inser man att detta inte var mer än ett begränsat ge-
nombrott. Det var tillräckligt för att till slut säkra självständigheten, men CPP 
måste kämpa under ytterligare sex år innan Guldkusten blev det självständiga 
Ghana. Liksom i Nige ria var det under de här åren som många av den kom-
mande självständighetens problem växte till konfl ikter. Nkru mah och CPP
mötte mycket starkt motstånd från hövdingar och deras allierade i UGCC och 
dess efterföljare. De måste över vinna den starka regionala utbrytarrörelsen i 
Asante och de måste vinna muslimernas förtroende i norra delen av landet.

Bakom dessa problem, som hörde ihop med den politiska struk turen, fanns 
andra problem av ekonomiskt slag och de var inte mindre svåra. Många misstag 
begicks som bara de nya le darna kan beskyllas för, mycket strunt pratades 
och mycken få fänga kom i dagen. 

Men de konfronterades också med verkligt stora problem. Få av dem hade 
de nödvändiga förutsättningarna för att analy sera ekonomiska frågor, ännu 
färre hade någon erfarenhet av ekonomiska realiteter. De tvingades lita till råd 
och ledning från de koloniala tjänstemän, som stannade kvar för att arbeta 
för den nya regeringen (något som också var vanligt på andra håll). Dessa 
tjänstemän från kolonialtiden, liksom andra infl yt tade, kunde vara bra och 
hederliga män. Dock var de män som för det mesta förblev genomsyrade av 
eurocentriska förhåll ningssätt och fördomar i en tid då det fanns ett starkt 
be hov av ny skapande. Djärvt nytänkande krävdes och gamla tänkesätt måste 
förkastas. Men få nyskapande förändringar skulle kom ma att genomföras.

Med tanke på stötestenarna var det förvånansvärt mycket som uträttades, 
även om mycket av det som åstadkoms under dessa sex år var föremål för 
upprörda debatter. Men det var Ghanas folk som vann den största segern när 



144 Britt iska Västafrika

de 1957 som första koloniserade folk söder om Sahara — det som seder mera 
all mänt kom att kallas det svarta Afrika — kämpade sig fram till självständig-
het. Deras genombrott 1951 hade gett nationalis ter vida om kring nytt mod, till 
och med i de avlägsna och mycket isole rade portugisiska kolonierna. Ty deras 
seger spred ett mycket uppskattat bud skap: hur höga och starka de kolo niala 
hindren på vägen mot frihet än var, kunde de ändå rase ras. 

Sierra Leone och Gambia
Efter 1950 liknade utvecklingsmönstret i dessa vitala små kolo nier i mångt 
och mycket skeendet i Nigeria och Guldkusten. Sierra Leone hade också sina 
interna skiljelinjer och de viktigaste av dessa var en följd av slavhandeln och 
ko lo nialtiden. De be stod i en uppdelning mellan kreoler i och runt Freet-
own — av vilka många var ättlingar till befriade fångar från andra delar av 
Västafrika — och folken i det inre av landet, under kolonialti den kända som 
”stammarnas inland”. Detta var samma strukturella problem som i Liberia
(se kapitel 9), om än mindre skarpt uttalat. 

Britterna anpassade sina ”små steg” efter denna interna skilje linje. En ny 
författning av 1947 gav den inhemska befolk ningen i Sierra Leone ”inoffi ci-
ell majoritet” i den koloniala lag stiftande församlingen. De sierraleonier som 
valdes in i denna församling var fl er än de koloniala tjänstemännen, men ko-
lo nial tjänste män nen behöll makten. Denna författning gynnade ”stammarnas 
inland” eftersom befolkningen där var mycket större än den i det angränsande 
kreolska kustlandet.

1951 överlät en omarbetad författning lokala maktbefogen heter på afri-
kanska ministrar som rekryterades ur det största partiet i parlamentet. Detta 
var det nygrundade Sierra Leone People’s Party (Sierra Leones folkparti, SLPP) 
under ledning av en läkare som hade övergått till politik, Sir Milton Margai
(1895–1964). Han kom från ”stammarnas inland” men lyckades få le darna 
för kreolerna i Freetown att göra gemensam sak. 1960 gick SLPP ihop med 
andra grupper i en koalition, kallad United National Front (Förenade natio-United National Front (Förenade natio-United National Front
nalfronten), och denna lotsade Sier ra Leone till självständighet i april 1961.

Det här var ännu ett rejält genombrott, som också var sam manlänkat med 
framväxten av en effektiv fackföreningsrörelse, under ledning av främst Siaka 
Stevens (född 1905 och landets president från 1971). Redan 1946 blev han den 
förste sekretera ren i Sierra Leones fackförbund. Som så ofta löste självständig-
heten problemet med kolonialstyre men lämnade andra pro blem olösta till 
senare. Bland dessa andra problem fanns här, liksom på andra håll, de väldiga 
skillnaderna i det utbildade få talets och folkfl ertalets förväntningar.*

Fastän Gambia bara hade en befolkning på omkring 300.000 var landets 
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nationalister fast beslutna att inte komma på efter kälken. Deras första par tier 
växte naturligtvis fram bland grup per av utbildade i huvudstaden Bathurst (nu 
Banjul). Dessa partier var Gambia Democratic Party (Gambias demokra tiska 
parti) och Gambia Muslim Congress (Gambias muslimska kon gress), båda 
grundade 1945, och United Party (Förenade partiet, UP) från 1951. För det 
mesta hörde partiledarna till ge nerationen efter de som hade varit verksamma 
i den gambiska delen av National Congress of British West Africa tjugo år 
tidi gare (se kapitel 4). 

Men varken i Gambia eller på andra håll kunde nationalis mens poli tik 
lyckas utan masstöd. Detta måste till största delen komma från ”stammarnas 
inland”. De började organisera sig 1959, när Sir Dawda Jawara och andra 
grundade People’s Pro gressive Party (Folkets framsteg parti, PPP). PPP vann en 
jord skreds seger i de allmänna valen 1960, en seger som ledde till att britterna 
presenterade en ny författning 1962. Denna för fatt ning beviljade Gambia 
internt självstyre 1963. Efter att ha gått sam man i koa lition med UP, under 
ledning av P. S. Njie, förde PPP Gambia till självständighet i februari 1965. I 
decem ber 1981 ut ropa de de två regeringarna konfederationen Sene gambia, 
mel lan Gambia och Senegal, men detta ledde till protester och konfederatio-
nen upplöstes. 

* Efter upprättandet av ett fl erpartisystem och en ny författning 1991 skulle allmänna val 
hållas 1992. Men en invasion av Charles Taylors rebellband från Liberia som snart behärs-
kade mer än hälften av Sierra Leone ledde också till en statskupp 1992, ledd av Valentin 
Strasser. Den interna konfl ikten mellan Taylors rebeller, och vad som kallades den förenade 
revolutionära fronten (the Revolutionary United Front, RUF) och allsköns rövarband fort-
satte dock. I val 1996 blev Alhaji Ahmad Tejah Kabbah president men efter en ny arméledd 
statskupp fortsatte den kaotiska situationen och våldet ökade. ECOWAS-styrkor och FN-
styrkor från Nigeria och andra länder ockuperade Freetown 1998. Kabbah och RUF skrev 
på ett eldupphöravtal i juli 1999 vilket dock föll samman i maj 2000 då RUF tillfångatog 
500 soldater från de fredsbevarande styrkorna. Situationen är nu (november 2000) oklar. 
Den huvudsakliga bakgrunden till konfl ikten är förekomsten av de stora diamantfyndigheter 
som fi nns i Sierra Leone. Diamantsmugglingen via Liberia, Guinea och andra grannländer 
har föranlett förnyade kontrollmekanismer inom den internationella diamanthandeln. Landet 
har idag ingen egentlig ledning och ingen fungerande ekonomi. (Red:s anm.)
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Om britterna avvecklade sitt kolonialvälde i Västafrika med ett minimum av 
våld och ofta med god vilja, var händelseförlop pet i Öst- och Centralafrika 
desto mer våldsamt. Inte på grund av att öst- och centralafrikanerna krävde 
förändringar som var annor lun da eller svårare att genomföra och inte heller 
för att de i grunden var en annan sorts människor. Det fanns många his to-
riska, kulturella och ekologiska skillnader mellan dessa två stora afrikanska 
befolkningar i väst och öst, men det var inte des sa skillnader det handlade 
om nu. Det hätska och ofta våld samma avkoloniseringsförloppet i Öst- och 
Centralafrika hade sitt ursprung i en allt överskuggande skillnad. I Östafrika 
fanns det stora vita nybyggarminoriteter. I Brittiska Västafrika fanns det inga 
nybyggare.

För att få en inblick i dessa år och leta oss fram ge nom snårigheterna kan 
vi dela in dessa länder i två grupper. Den första gruppen är de länder som 
tillhör Brittiska Östafrika: Kenya, Tanganyika, Uganda och Zanzibar. Den a och Zanzibar. Den a och Zanzibar
andra länderna i Brittiska Centralafrika: Nordrhodesia (nu Zambia), Nyasa-
land (Malawi) och Sydrhodesia (Zimbabwe). Varje land skulle följa sin egen 
väg, trots att historien om deras kamp mot ko lonial väldet i mångt och mycket 
var densamma.

Bakgrunden till konfrontationen
Med undantag av Uganda med dess mycket få nybyggare och Zanzibar med 
nästan inga alls, utgjorde var och en av de brit tiska öst- och centralafri kanska 
kolonierna skådeplatsen för ofta hårda konfrontationer mellan nybyggare 
och afrikaner. På den ena sidan stod de vita nybyggarminorite terna som var 
fast be slutna att hålla sig kvar på toppen och överta kontrollen från kolo-
nialregeringen. På den andra stod den afrikanska majorite ten som från och 
med 1945 avancerade från kolonialt stamtän kande till modern nationalism. 
Och det var en utveckling som ledde till grundandet av nya partier eller för-
eningar som på sitt program hade nationellt enande, och som strävade efter 
självständighet under majoritetsstyre, vilket naturligtvis var det samma som 
afrikanskt herravälde. 

KAPITEL 14  

Öst- och Centralafrika: 
brittiska nybyggarkolonier
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Vi har tidigare undersökt hur denna politiska utveckling var beskaffad (se 
kapitel 7). Den inträffade överallt och visade sig vara av avgö rande betydelse. 
I Kenya, till exempel, grundades 1945 För ening en för kikuyer och Luoföre-
ningen. 1947 tillkom Bara African Union för att ta tillvara andra ”moder na 
stammars” intressen. Men dessa stamföreningar och välfärds organisatio ner, 
som verkade för ett begränsat enande och som hade sitt ur sprung i gamla 
historiska traditioner, fi ck redan vika för nya idéer om nationellt enande, dvs 
nationalism.

Sålunda uppstod 1944 Kenya African Union (Kenyas afrikan ska union, 
KAU). 1960 ledde den vidare utvecklingen mot mo dern nationalism till 
grundandet av Kenya African National Union (Kenyas afrikanska nationella 
union, KANU) och Kenya African Democratic Union (Kenyas afrikanska 
de mokratiska union, KADU). Utvecklingen gick åt samma håll överallt. Så 
småning om blev det de stora nationella partierna, som Kenyas KANU, som 
gick segrande ur striden mot de vita nybyggarna och kolo nial regeringarna.

Imperiepolitik

Konfrontationerna mellan brittiska nybyggarminoriteter och afrikanska 
majoriteter var plågsamma överallt. Men de var våld sammast i Kenya och 
Sydrhodesia där nybyggarna var många. Det var samma sak i det franska 
imperiet. Överallt där det fanns stora franska nybyggarsamhällen, framför 
allt i Alge riet och Mada gaskar, dränktes vägen till självständig het i blod. Vi  och Mada gaskar, dränktes vägen till självständig het i blod. Vi  och Mada gaskar
kom mer att fi nna liknande drag i det portugisiska imperiet.

Men nybyggarna och afrikanerna i dessa östra och centrala kolonier var 
inte de enda maktfaktorerna i sammanhanget. Där fanns också kolonialrege-
ringen som tog order från London. Vil ken sida fi ck stöd av imperiet, ny-byg-
garna eller afrikanerna?

I Öst- och Centralafrika påstod britterna gärna att deras po li tik i koloni-
erna var att stödja båda sidor, de gjorde gällande att de försökte ”upprätthålla 
jämvikten”. Å ena sidan lovade de hög tidligt att ta till vara majoritetens in-
tressen — det vill säga afrikanernas — och hävdade att de kom i första hand 
när en in tressekonfl ikt uppstod. Å andra sidan krävde starka ekono miska och 
politiska intressen i Storbritannien att nybyggarna skulle sättas i första rum-
met. I praktiken innebar detta att ny byggarna vanligtvis förr eller senare fi ck 
som de ville. Och detta gällde mer än någonsin i efterdyningarna till andra 
världs kriget.

Innan vi närmar oss skeendet i detalj bör ytterligare en kom plikation 
uppmärksammas.
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Asiater i Östafrika

Asiaterna var få i Centralafrika, men utgjorde en betydelsefull minoritet i Öst-
afrika. En del var sedan länge etablerade i hamn städerna i de swahilitalande 
områdena och kunde blicka tillbaka på århundraden av fred och välstånd före 
européernas ankomst, då handeln över Indiska oceanen blomstrade. För det 
mesta var dessa sedan länge bofasta asiater östafrikanska ätt lingar till arabiska 
folk. Men andra asiater kom från Indien un der kolo nial tiden, antingen som 
arbetskraft på uppmaning av kolo nial förvaltningen, eller på eget initiativ för 
att de såg möj ligheter till ett bättre liv.

Immigranterna från Asien växte i antal efter andra världs kriget. I Kenya
ökade de från omkring 50.000 1939 till 170.000 1960, de ökade också i 
Tanganyika (omkring 87.000 1960) och i Uganda (omkring 75.000 1960). 
De tillhörde olika asiatiska sam fund. I Kenya var omkring två tredjedelar 
hinduer, i Tangan yika utgjorde hinduerna mindre än hälften. Utom ett litet 
sikh- och jain-samfund på omkring 32.000, av vilka de fl esta bodde i Kenya, 
tillhörde alla asiater något av följande tre shia-samfund: ismaili khoja, ith-
na’ashri eller bohra.

En del av dessa immigranter kunde läsa och skriva engelska vid en tid-
punkt då få afrikaner hade haft möjlighet att lära sig läsa och skriva. Därför 
kunde kolonialregeringen dra nytta av dem i underordnade befattningar i 
statsförvaltningen. Andra asiater gjorde bruk av sin skicklighet som handels-
män — något som de hade utvecklat i Indiens ekonomi, som var större och 
inte så kolonialt begränsad — för att skaffa sig en position mitt emellan den 
storskaliga europeiska handeln och de afrikanska samhällenas detaljhandel. 
De välkomnades av kolonialrege ringen i sin egenskap av mel lanhänder i han-
deln. De spelade en viktig och ofta till och med nödvändig roll i de koloniala 
han dels  systemen.

Inte desto mindre ledde deras ställning och verksamhet till ständigt större 
konfl ikter med afrikaner. I sin egenskap av statstjänstemän var de inte anhäng-
are av afrikansk antikolo nial verksamhet. I sin egenskap av mel lanhänder i 
handeln var de ofta de enda handelsmännen. Afrikanerna kom att avsky deras 
priser, detaljmonopol och kontroll över kreditgivningen i byar na. Det var 
olyckligt för dessa asiater att de och deras le dare var oförmögna att anpassa 
sig efter önskemålen och beho ven hos den överväldigande afrikanska majo-
riteten under denna avkolo nise ringsperiod. Asiaterna var inte ensamma om 
att misslyckas med det, och det skulle utan tvivel komma att skapa problem 
för dem. 
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Nybyggarna förenar sina ansträngningar 

Vi ska ta en titt på ännu ett skeende, som bildar en del av bak grun den. Det 
ägde rum under 1930-talet.

Nybyggarpolitiker började vid den tiden arbeta för en union mellan Kenya
och Tanganyika och också, om möjligt, Uganda. Därigenom trodde de att de 
skulle kunna förena sina minorite ter och öka chanserna att ta över regerings-
makten över hela regio nen.

De kenyanska nybyggarna, fl er till antalet och obesvärat själv säkra, tog 
ledningen. Deras bönder i de så kallade vita hög län derna (White Highlands), 
en del av kikuyernas land, var redan 1934 om kring 2.000 och de ägde nå-
got över två miljoner hektar bra land. Snart skulle andra nybyggare starta 
in dustrier i Kenya, hävdade de på 1930-talet. Sedan skulle ett Kenya, styrt 
av vita, dominera hela den östafrikanska regionen. Deras förhoppning var 
att det skulle bli det viktigaste landet i en ny dominion, styrd av vita, i det 
brittiska samväldet.

De fi ck aldrig sin union, delvis beroende på att kolonial myndigheterna hade 
förbundit sig att sätta afrikanska intressen i första rummet (även om detta 
löfte i praktiken sällan hölls), delvis på grund av att den stora depressionen
gjorde britterna ovil liga att ge sig in på några större förändringar. Ändå var 
tan ken på en union under vit överhöghet inte glömd, den skul le dyka upp 
igen efter andra världskriget.

Nybyggarna i de tre centralafrikanska kolonierna försökte sig också på 
en federation under 1930-talet. Deras argument var att om fyra områden i 
Sydafrika kunde förenas under vitt styre, som de hade gjort 1910, så kunde 
tre områden i Centralafrika göra detsamma. Men inte förrän 1953 lyckades 
dessa nybyg gare ska pa Centralafrikanska federationen (Central African Fe-
deration),  Den upp löstes, som vi ska se senare, slutligen under trycket av en 
stark afrikansk nationalism.

Tanganyika och Zanzibar (Tanzania): vägen mot 
själv ständighet
I Tanganyika och Zanzibar var motsättningarna mindre allvar liga av två 
orsaker. För det första var nybyggarna inte fl er än omkring 20.000 på 1950-
talet — de i Kenya var tre gånger så många — dessutom var många av dem 
inte av brittiskt ur sprung och hade inte lika stort stöd från brittiska poli tiska 
in tressegrupper. Guvernörerna hade sedan första världskriget i allmänhet 
bemödat sig om att skydda afrikanskt land och ar betskraft från vita nybyg-
gare på jakt efter land att beslagta och arbetare att utnyttja. För det andra 
omvandlades Tanganyika 1946, dvs efter andra världskriget, till ett förvaltar-
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skapsområde under FN. Som sådant kunde det knappast tillåtas att landet föll 
i nybyggarhänder, antingen det skedde direkt genom ny byg garna i Tanganyika
eller indirekt genom nybyggare i Kenya.

Efter 1945 utvecklades nationalismen. Fram till dess hade lan dets många 
folk och samhällen ofta accepterat den koloniala indelningen i ”mo derna stam-
mar”, och de hade inte deltagit i någonting annat än den rent lokala politiken. 
Trots det var fö re gångaren till en all-tanganyikansk förening, Tanganyika 
African Association (Tanganyikas afrikanska förening, TAA), verksam re dan 
1929 i form av  en diskussionsgrupp, bestående av utbildade personer. Därefter 
kom, med alla nya idéer och infl ytanden under andra världskriget och åren 
därefter, utvecklingen mot nationellt enande, mot nationalism.

Männen i TAA rörde sig med denna nya ström. De blev mer och mer 
enga-gerade i den all-tanganyianska frågan. 1953 om organiserades TAA under 
Julius Nyereres kompetenta ord för an de skap till ett politiskt parti, vilket 
omedelbart ledde över till grundandet av Tanganyika African National Union
(Tangan yikas afrikanska nationella union, TANU) 1954.

Andra händelseförlopp stärkte TANU. Fackföreningar blev mer aktiva, 
liksom starka producentkooperativ bland kaffe- och bomullsodlande bönder. sodlande bönder. sodlande bönder
Med den lilla nybyggarminorite ten på politisk reträtt fi ck TANU-kandidaterna 
snart överväl digande majoritet i de allmänna valen, och i många valkretsar 
hade de nu inte några motkandidater. Denna nationella enhet fi ck sin be löning. 
1961 blev landet självständigt med britternas goda min ne, under en TANU-
regering som hade landsomfat tande stöd.

Två år senare, i december 1963, blev också ön Zanzibar (till sammans 
med den mindre ön Pemba) självständig i en fred lig process men, i motsats till 
Tanganyika, under en rege ring som saknade landsomfattande stöd. Det var en 
regering ledd av sultanen av Zanzibar och en minoritet landägare av arabiskt 
ur sprung. Dessa uppgick till omkring 50.000, medan resten av be folkningen, 
som bestod av jordlösa shirazi (swahili-talande öbor) och ny infl yttade im-
migranter från fastlandet, uppgick till omkring 230.000. 

Två månader efter självständigheten, i januari 1964, störta des sultanens 
regering av lokala poliser och makten överfördes till icke-arabiska partier. 
Stora våldsamheter följde och enligt upp gift förlorade många tusen araber 
li vet. Den nya regimen pre senterade ett handlingsprogram för att genomföra 
social re volution och fi ck hjälp från Östtyskland och Kina. Men Zanzi bars nya 
ledare ville också behålla sina nära förbindelser med fastlan det. De gick med 
på Tanganyikas förslag om en lös union. I april 1964 gick Tanganyika och 
Zanzibar samman i Förenade Re pub liken Tanzania. Men de båda länderna 
hade också i fort sättningen var sin regering.

Under hela detta händelseförlopp glömde inte TANU-le dar na, och fram-
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för allt inte Nyerere, tanken på en östafrikansk fede ra tion som skulle bildas 
så snart kolonierna var fria. Till sammans med Kenyas och Ugandas ledare 
började de verka för detta mål. Panafrikanismen fanns kvar på dagordningen 
ännu ett tag (se kapitel 20).

Motsättningar i Uganda: självständighet för vem?
Den enighet som TANU hade lyckats uppnå bland Tanganyi kas många olika 
folk visade sig vara omöjlig att komma fram till i Uganda. Liksom i Tanganyika 
fanns här starka lojaliteter till forn tida kungadömen och andra förkoloniala 
auktoriteter. Men kolonialregeringen i Uganda hade kraftigt förstärkt dessa 
skilje linjer, framför allt genom att ingå kompanjonskap med kunga dömet 
Buganda som underordnad partner. 

Bugandas ledare, inklusive deras kung (kabaka), välkomnade denna 
möjlighet att arbeta med och för britterna. Det gav dem privilegier. De fi ck 
bättre positioner än ledarna i andra gamla kungadömen, särskilt Bugandas 
traditionella konkurrent, Bu nyoro. Allmänt kan sägas att bagandafolket*  
hade större möjligheter än andra ugandiska folk till skolgång, bra arbeten 
och större inkomster. Detta var av skytt av de andra som inte hade det lika 
väl förspänt.

Vid sidan av detta fanns också djupgående religiösa skillna der. Många 
ugandier i norra delen av landet var muslimer, men de fl esta av de utbil dade 
nationalisterna var kristna, framför allt i de södra delarna. Dessutom var 
en del av de kristna pro tes tan ter och andra katoliker och dessa två kristna 
samfund hade se dan länge konkurrerat med varandra. Inte alla dessa kristna 
hade ”älskat varandra”.   

Rivalitet och antagonism av det här slaget motverkade na tionellt enande 
nästan från första stund. Ledda av konkurre rande grupper av till största 
delen utbildade män, började två stora partier under 1950-talet kämpa om den 
makt som brit terna snart skulle överlämna. Dessa partier var Uganda National Uganda National Ugand
Con gress (Ugandas nationalkongress, UNC), grundad 1952 med stöd av folk 
från norr och protestanter och Democratic Party (Demo kratiska partiet, DP), 
grundat 1956 med övervägande stöd av folk i söder och katoliker.

Denna rivalitet mellan DP och UNC — och UNCs efterföl jare, Uganda 
People’s Congress (Ugandas folkkongress, UPC), grundad 1960 — rörde sig 
mindre om bästa sättet att erövra självständighet än om vem som skulle få 
största fördelarna av denna själv ständighet. Istället för att bygga sin nya na-
tion i samarbete, motarbetade de varandra. De skapade oenighet istället för 
enig het. Denna oenighet skärptes genom att kungen av Buganda (Kabaka 
Mutesa II) och hans hövdingar starkt hävdade sin egen bagandanationalism. 

* Förstavelsen Bu- betyder land, Ba- syftar på landets invånare.
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1960 gick de till och med så långt att de kräv de att Buganda skulle bli en 
självständighet stat. Britterna avvisade deras krav, men bagandas separatism 
levde vidare i allra högsta grad.

Mot dessa alltmer skärpta konfl ikter fanns det inte mycket som kunde 
ena Ugandas massor förutom ekonomiskt missnöje, framför allt ett missnöje 
mot europeisk och asiatisk kontroll av försäljningen och förädlingen av 
bomull odlad i Afrika. Alltså fortsatte den interna maktkampen.

Utan att någon av dessa meningsskiljaktigheter hade lösts blev Uganda 
självständigt i oktober 1962. Den dåvarande rege ringen utgjordes av UPC, 
under ledning av Milton Obote och ett nationalistparti bestående av baganda, 
kallat Kabaka Yekka, vilket betyder ”kungen ensam”, med DP i oppositions-
ställning. Detta ledde till problem. Kabaka Mutesa var inte bara president 
över denna Ugandarepublik, hans kungadöme Buganda åtnjöt dess utom en 
särställning inom republiken. Och Bugandas separatis ti ska ambitioner ledde 
snabbt till större problem.

Här kommer vi till en fråga av allmän betydelse, en fråga som det är 
mödan värt att diskutera.

Vi har sett att den enda utvägen ur kolonialvälde gick genom nationsbyg-
gande. Men måste därför nationalisterna skapa sina nya nationer inom de 
gränser som den koloniala delningen hade stakat ut? Skulle det då vara bättre 
att bygga efter andra ritningar? Skulle Uganda ha lyckats bättre som ett halvt 
dussin skilda småstater, som en separat banyoro-stat och en baganda-stat och 
så vidare?

Om så vore, vilken sorts oberoende kunde dessa småstater vänta sig? Eller 
för att igen vända på frågeställningen, skulle det ha varit bättre för Uganda 
om det hade blivit en delstat i en öst afrikansk federation, unionen som t ex 
Tanzanias Julius Nyerere ville skapa?

Dessa svåra frågor hamnade med nödvändighet i bakgrunden under kam-
pen för frihet från kolonialmakt och utländsk styre. Den första och viktigaste 
uppgiften var trots allt att uppnå självständighet inom de gränser och struk-
turer som kolonialmakterna, främst England och Frankrike, hade infört eller 
förstärkt. Det var nästan alla ledande nationalister överens om. Åsikterna om 
tillvägagångssättet skilde sig, men alla var eniga när det gällde själva målet. 
Och om det inte förekom någon nämnvärd diskussion angående de politiska 
åtgärder som borde genomföras efter det att självständigheten hade erövrats, 
så berodde det på att männen och kvinnorna som deltog i kampen var fullt 
upptagna av vardagens slit. Framtiden fi ck vänta. Som vi ska se i denna boks 
slutkapitel skulle det dröja ända till 1980-talet innan denna nationalism, vars 
mål var att omvandla kolonialstater till nationalstater, på allvar blev föremål 
för diskussion. Det var då politiska tänkare i Afrika började ifrågasätta det 
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berättigade i den ”nationalism enligt status quo”, som var ett arv från den 
koloniala delningen. Fram till dess hade kampen oundvikligen kommit i 
första hand. 

Kenya: en svår väg till frihet
Afrikansk nationalism i Kenya visade sig vara en mäktig kraft i kampen 
för uhuru (frihet), mot inhemsk splittring, mot nybyg garvälde och mot ko-
lonialstyre. Men vägen var svår.

Kenya var hemvist för många olika samhällen som länge hade levt till-
sammans och handlat med varandra, men inte känt någon närmare sam-
hörighet. Några av dessa samhällen var stora, som kikuyu och luo, andra 
var små, några mycket små. Många kulturella skillnader fanns mellan dem. 
Men trycket från nybyggarna, kombinerat med starkt afrikanskt le dar skap, 
gav dem en gemensam plattform och efter andra världs kriget stod de fastare 
enade än någonsin.

När kriget var över upphävde kolonialregeringen förbudet mot afrikansk 
politisk verksamhet. Nu började en utveckling mot modern nationalism, en 
utveckling som omedelbart stötte på starkt motstånd från nybyggarna.

Nybyggarna hade fått större makt under kriget. Deras kärn trupp, vid 
den här tidpunkten mer än 3.000 bönder som till sammans ägde omkring 2,6 
miljoner hektar av Kenyas bästa jord, hade gjort stora ekonomiska förtjänster. 
Deras talesmän hade mycket att säga till om i kolonins lagstiftande församling, 
och kolonialregeringen i Kenya lyssnade nu hellre till dem än de lyssnade 
till London. Dessa nybyggare var fast beslutna att upp nå politisk såväl som 
ekonomisk kontroll och att behålla bådadera. De beslöt att de måste bryta 
denna nya afrikanska nationalisms makt.

Den förste ordföranden i Kenya African Union, grundad 1946, var 
den Harry Thuku som vi har hört talas om tidigare (se kapitel 3). Men nu 
krävdes nytt och mer effektivt ledarskap. Detta fann man i Jomo Kenyatta
(1891–1978) som återvände hem 1946 efter en lång vistelse i England och 
tog över ledningen för KAU 1947. I sina tal till massorna, på turnéer genom 
landet, visade Kenyatta vägen till befrielse från nybyggar- och kolonialdiktatur. 
Andra framstående män, som Oginga Odinga (1911–1994) gjorde det samma. 
De och deras budskap om frihet togs emot med öppna armar, framför allt 
bland alla de människor, och de var vid det här laget många, som var utan 
land och utan arbete eller levde på svältlöner.

När nybyggarna blev medvetna om KAUs och dess ledares populari tet 
blev de ännu våldsammare. Istället för att försöka komma överens med KAU 
eller minska anledningarna till afri kanernas missnöje, fördubblade de sina 
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ansträngningar att uppnå full kontroll över landet. 1950, när deras antal var 
om kring 60.000, var detta nybyggarsamhälle faktiskt redo för en sam man-
drabbning. De till och med önskade en, eftersom de trodde att de på så sätt 
skulle kunna krossa det afrikanska po litiska motståndet. Kolonialregeringen 
gav efter för trycket från ny byggarna och gjorde ingenting för att förhindra 
en sam man stötning. 

Sammanstötningen kom 1952. Som svar på sporadiska ut brott av våld 
och hårt pressad av nybyggarna införde kolonial rege ring en undantagstillstånd 
och arresterade Kenyatta och övriga KAU-ledare. I skräck för nybyggar nas 
reaktioner fl ydde tusen tals unga män och kvinnor från Nairobi upp i Aberdare-
bergen och Mount Kenya. Där skapade de ”land- och frihets arméerna” som 
de själva kallade sig, fast britterna framhärdade i att kalla dem Mau-Mau. 
Deras beväpnade grupper började angripa polis stationer, nybyggarfarmer 
och andra mål.

Fyra års hätska strider följde. Fastän de var kraftigt under lägsna i antal 
höll land- och frihetsarméerna ut till 1956; på slu tet tvingades britterna sätta 
in 100.000 soldater och beväpnad polis mot dem. Omkring 10.000 afrikaner 
dödades i detta krig eller dog i sviterna av det.

I en bemärkelse misslyckades detta stora och smärtsamma uppror. Av 
Kenyas olika folk var det bara delar av ki kuyu och deras grannar embu och 
meru som ställde sig på land- och frihetsarméernas sida. Mer än tre fjärde-
delar av de kolonial styrkor som sattes in mot frihets arméerna utgjordes av 
afrikaner från andra delar av Kenya, och dessa backa des upp av omkring 
30.000 kikuyer, organiserade i hemvärn.

Men i en annan bemärkelse, som var viktigare för framtiden, misslyckades 
inte upproret. Trots att det krossades, raserade upproret själva grund-valarna 
för nybyggarmakten. Den brit tiska opinionen var svårt skakad av striderna 
— inte minst av  kost na derna — och började nu svänga till förmån för afri-
kanskt majo ritetsstyre. De nybyggare som sysslade med industri och han del 
började äntligen inse det kloka i att gå med på vissa fram steg för afrikanerna 
och började vända sig mot de styvnackade bonde nybyggarna.

Kraven på självständighet växte sig allt starkare. En omfat tande nationell 
sammanslutning grundades 1960, Kenya African Nation al Union (KANU) 
liksom en mindre, Kenya African Demo cratic Union (KADU). 1961 när Ke-
nyatta hade släppts ur fängel set och blivit dess ledare ingick KANU en koali-
tionsregering med KADU. Nybyggarna var nu politiskt misskredite rade och 
splitt ra de, och Kenyatta och hans medarbetare kunde gå vi da re. I december 
1963 utverkade de självständighet för Kenya. Här var ytterligare ett fall där 
nationalisternas enhetssträvan den kröntes med framgång.
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En nybyggarfederation i Centralafrika
Samma slags förändringar och dramatik upplevde de tre brit tiska kolonierna 
i Centralafrika. Här gick utvecklingen i samma riktning: från idén om stam-
föreningar till idén om nationellt enan de. Här fanns samma motstånd från 
vita nybyggarsamhäl len, något som i Rhodesia (Zimbabwe) gav upphov till 
ett långt krig.

Innan den afrikanska nationaliströrelsen kunde avgå med se gern måste 
emellertid dessa kolonier genomlida ett tioårigt ny byg garförbund. Ledarna 
här var Sydrhodesias nybyggare som 1950 var fl er än 200.000 (i Nordrhodesia
och Nyasaland var de färre). Storbritannien hade givit dem full kontroll över 
Syd rhodesia 1923 och därefter var Sydrhodesia en ko loni bara till namnet. 
De fortsatte att beslagta den bästa jorden. De fort satte att tvinga afrikanska 
bönder att arbeta för dem genom be skatt ning i pengar eller med andra 
metoder. De nekade afrika nerna alla politiska rättigheter. Deras system kän-
netecknades av för tryck och rasism och det påminde i mångt och mycket om 
det sydafrikanska systemet.

Dessa nybyggare hade länge försökt få till stånd en union med nybyg garna 
i de andra två kolonierna, men misslyckats. 1953 lyckades de emellertid ef-
tersom Storbritannien då gav sitt samtycke till en centralafrikansk fede ration. 
Avsikten var att ska pa en nybyggarfederation med målet att behålla regerings-
mak ten i vita händer. De sydrhodesiska nybyggarna skulle leda det hela, något 
som nybyggarsamhällena i Nordrhodesia (Zambia) och Nyasa-land (Malawi) 
gick med på eftersom de helt riktigt såg förbundet som ett sätt att hejda den 
växande vågen av svart oberoende. 

De sydrhodesiska nybyggarna hade övertaget redan från bör jan. Det nya 
systemet som dominerades av gruvbolag från Syd rhodesia och Sydafrika, kunde 
mjölka det kopparrika Nord rhodesia på största delen av dess gruvinkomster. 
Dessa upp gick efter skatt till inte mindre än 260 miljoner pund under de tio 
år som unionen varade (1953–63). Det var en mycket större sum ma än alla 
pengar som Nordrhodesias kolonialregering to talt gjorde av med under samma 
tid. Inte mycket av dessa vinster investera des i Nordrhodesia, däremot gick en 
stor del till de vita nybyggarnas ut veckling i Sydrhodesia och Sydafrika.

Ändå hade nybyggarna fortfarande inte den totala kontroll de strävade 
ef ter. De två nordliga kolonierna styrdes fortfa ran de av kolonialregeringar. 
Dessa regeringar måste nu ta med i beräk ningen nya och starka afrikanska 
nationalistiska rörel ser. I Nord rhodesia startade dessa sin verksamhet 1948 
med bildan det av Northern Rhodesian African National Congress och där-
efter 1959 med uppkomsten av dess starkare efterföljare United Nation al In-
de -pendence Party (UNIP) lett av Kenneth Kaunda. Organiserad nationa lism 
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kom igång ännu tidigare i Nyasaland (Malawi) med skapandet av Nyasaland 
African Na tional Congress 1944. Detta parti hade målmedvetna le dare och 
1958 stärktes det ytterligare i och med återkomsten — efter många år utom-
lands — av en kraft full och självständig banbry tare, läkaren Hastings Kamuzu 
Banda. Dessa rörelser för natio nellt enande utmanade nu nybyg garna och 
kolonialstyret.

Malawi och Zambia — nybyggarnas makt bryts
I Malawi och Zambia var nationalisternas krav inte utmanande. Det viktigaste 
målet var demokratiska val till parlamentet och regeringen. Om alla vuxna 
gavs rösträtt skulle man automa tiskt få afrikanskt majoritetsstyre. Nybyggarna 
skulle få sin del av makten, i proportion till antalet röstande, men det skulle 
bli en mindre del eftersom de var färre.

Varken nybyggarna eller till att börja med kolonialregering arna ville lyssna 
till denna begäran. Sammanstötningar följde, även om de var mindre omfat-
tande än i Kenya. Både Kaunda och Banda fängslades tillsammans med många 
andra. 1959 in fördes undantagstillstånd i Nyasaland, 52 afrika ner dödades 
och många arresterades. Två år senare dödades 27 afrikaner och om kring 
3.000 arresterades under sammanstötningar i Nord rhode sia.

Men 1961 förändrades kolonialpolitiken. I London började ledande politi-
ker, som premiärminister Harold Macmillan, inse att Storbritannien måste 
följa med sin tid. Under starka afrikan ska påtryckningar tillät Storbritannien 
en stegvis utveckling mot demokratiska val. I augusti 1961 fi ck det nybildade 
Malawi (Nyasaland) Congress Party, med Banda åter vid rodret, en ma jori tet 
av platserna i det lokala parlamentet. I januari 1963 fi ck Malawi internt själv-
styre och i juli 1964 blev det en självständig stat. Under tiden pågick samma 
process i Nordrhodesia där UNIP i januari 1964 med Kaunda i ledningen fi ck 
det överväl digande antalet platser i det lokala parla mentet. I oktober samma 
år blev Nordrhodesia den självständiga staten Zambia.

Redan vid slutet av 1963 hade nybyggarfederationen full stän digt slagits i 
spillror och den upplöstes.

Rhodesia: nybyggarrepubliken
Söder om Zambesifl oden, i Sydrhodesia (Rhodesia efter det att Nordrhodesia
hade blivit Zambia), hade den afrikanska majori teten och nybyggarminoriteten 
var för sig iakttagit vågen av antikolonial förändring när den kom rullande 
söderut mot dem. Afrikanerna fi ck nytt mod. Men ny byggarna, som redan 
hade all makt och alla privilegier i Rhodesia och var fast be slutna att behålla 
dem, var mycket oroade.
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1960 begärde nybyggarna hos brittiska regeringen regeringen att få bli 
självständiga formellt eftersom de redan var det i praktiken. På så sätt trodde 
de att denna våg av förändring aldrig skulle nå dem över Zambezi. Men 
brit tiska regeringen vägrade, upp skrämd av det stora upproret i Kenya. Den 
fruktade fl er svåra sam man stötningar och  svarade att Rhodesia skulle få sin 
självständighet först när nybyggarna hade accepterat afrikanskt majoritesstyre 
någon gång i framtiden. 

Några av de mindre fanatiska nybyggarna gick faktiskt med på detta. Deras 
regering accepterade en ny författning 1961, som gav afrikaner en liten del av 
regeringsmakten. Denna del var inte stor, men för de fl esta nybyggare var det 
för mycket. En ny nybyggarregering kom till makten 1963, samman satt av 
före trädare för ett extremt rasistiskt parti kallat Rhodesia Front. Detta partis 
medlemmar var kraftigt och ödesdigert påverkade av det som ut spelades i 
Sydafrika med framgångsrikt vitt makt ut övan de.

Denna regering krävde ånyo full självständighet, London väg rade fortfa-
rande. Konfronterade med denna vägran tog de mest fanatiska nybyggarna 
ledningen. Under en regering ledd av Ian Smith gjorde de uppror mot Stor-
britannien i november 1965. De förklarade att Rhodesia var självständigt 
under deras minoritets regering. Detta förfarande kallas för ensi dig oav hängig-
hetsförklaring (på engelska: Unilateral Declaration of In de pendence, UDI).

Trots att det var ett svårt slag mot britternas anseende blev reaktionen 
från London inte mycket mer än verbala protester, och därefter tveksamma 
och ofullständiga ekonomiska sank tioner mot Smithregeringen. Dessa brit-
tiska sanktioner följdes upp av FN, men blockaden var tandlös. I motsats till 
sanktio nerna mot det fascistiska Italien 1935 omfattade denna blockad också 
olja, dock bara i teorin eftersom oljeleveranser fort farande tog sig igenom 
till Rhodesia. Dessutom vägrade Syd afrika och Portugal (som på den tiden 
kontrollerade grann landet Moçam bique) att tillämpa sanktionerna. Båda 
dessa länder ställde sig bakom nybyggarupproret, liksom en del storföretag i 
Stor britan nien och på andra håll.

 Ännu ett befrielsekrig

Ian Smiths regering kunde fortsätta. Det gjorde den genom att slå hårdare än 
någonsin mot varje afrikansk protestyttring. Sam tidigt mångdubblade den 
lagarna för att garantera och öka ny byggarnas maktbefogenheter och privi-
legier. För merparten afrikaner blev Rhodesia en polisstat.

Frågan som de afrikanska nationalisterna måste ställa sig var förstås: vad 
gör vi nu? De och deras organisationer var allvar ligt skadade genom nybyg-
garnas övergrepp och hade svårt att fi nna ett svar. Också här hade kolonialt 
stamtänkande skapat splitt ring och det gjorde det svårt att ena majoriteten av 
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shona och minoriteten av ndebele. Dessutom ansåg en del nationalis ter fort-
farande att fredliga protester var enda sättet, trots de dåliga utsikterna. Men 
vid det här laget fanns det andra som var av av vi kande mening och som ansåg 
att man måste övergå till väpnat motstånd som man hade gjort i Algeriet, och 
som man nu gjorde i de portugisiska kolonierna (se kapitel 15). 

Det första masspartiet, African National Congress of Southern Rhodesia
(bildat 1957) hade misslyckats, till stor del beroende på bristande politisk er-
farenhet. Ett mer beslutsamt parti, Zim babwe African People’s Union (ZAPU) 
hade dykt upp 1961. Två år senare splittrades ZAPU, en stor del bröt sig ut 
och tog nam net Zim babwe African National Union (ZANU). Det uppma nade 
till hand ling av effektivare slag. Nästan omgående arresterade Smith-regimen 
så många ledare i de båda partierna som det gick att fi nna, medan andra som 
lyckades komma undan gick i exil (fram för allt i Zambia som blev självstän-
digt i slutet av 1964).

Nu fanns det inget alternativ till väpnat motstånd. Ändå var det svårt att 
bjuda väpnat motstånd med någon framgång in nan de afrikanska mas sorna 
i Rhodesia (Zimbabwe) stod fär diga att stödja kampen och delta i striden. 
Man behövde tid för att fi nna detta stöd och denna medverkan. Zimbabwe-
gerilla som skickades in från Zambia genomförde sina första väp nade attacker 
1966–67. De misslyckades då, och under en tid framöver.

Den avgörande förändringen inträffade först 1972. Zimbabwe-gerillan 
hade vid det laget fått erfarenhet av strid ge nom att kämpa sida vid sida med 
Frelimo-gerillan i nordvästra Moçambique mot samlade portugisiska och 
rhodesiska styrkor. Och när Frelimo besegrade portugiserna 1975 kunde 
Zimbabwes gerilla utöver Zambia också använda Moçambique som bas och 
vidga sin operationsradie. Under tiden började den afrikanska opinio nen i 
Rhodesia inse att krig var oundvikligt. Stora skaror frivilliga anmälde sig 
som soldater.

Gerillan, till största delen medlemmar av ZANU, kontrolle rade en stor 
del av Rhodesia 1978. Nybyggarna stod inför ne der lag. De försökte vinna 
sympatier hos den afrikanska opinio nen genom att bilda en samlingsreger-
ing bestående av Rhodesia Front och ett afrikanskt parti under biskop Abel Rhodesia Front och ett afrikanskt parti under biskop Abel Rhodesia Front
Muzorewa. Men förvandlingsnumret lurade inte någon, trots stöd både från 
Storbritannien och USA. ZANU, och i mindre omfattning ZAPU, fortsatte 
kampen.

Segern kom 1980. När nybyggarna var besegrade gick Stor britannien med 
på ett ”en-man-en-röst”-val. ZANU vann en jord skredsseger, partiet fi ck den 
övervägande delen av de afri kanska platserna i parlamentet, medan ZAPU tog 
resten. Denna stora majoritet bildade en ny regering under Robert Mugabe, 
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ZANUs ledare och Rhodesia förvandlades till den självständiga republiken 
Zimbabwe.

Vad denna regim, präglad av afrikansk nationalism, åstadkom skall vi 
diskutera i del fyra, liksom även andra regimers resultat.
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En lång rad folk var genom den koloniala uppdelningen inne slutna i de 
väldiga kolonier som tillhörde Belgien och Portugal och de mindre spanska 
kolo-nierna. Hit kom befrielserörelsens idéer senare än till andra ställen. Det 
fanns olika orsaker till det.

Belgiskt förtryck: svåra följder
Belgierna hindrade framväxten av ett utbildat fåtal som kunde visa vägen 
till en förståelse för den moderna världen och dess idéer och möjligheter, så 
helt olika det traditionella Afrikas värld. De vägrade tillåta några av ”sina 
afrikaner” att studera i Europa eller ens gå i läroverk, med det fullt rik tiga 
antagandet att alla sådana erfarenheter skulle leda till ”olydnad” mot ko-
lo nial makten. Portugiserna var något mer tillåtande på detta om råde, men 
repressivare på andra sätt.

Alltså var det extra svårt för afrikaner i dessa kolonier att ta stegen från 
kolonialt stamtänkande till modern nationalism. När de började, sent på 
1950-talet, visade det sig att den väg som låg framför dem var exceptionellt 
svårframkomlig.

Från Belgiska Kongo till Zaire

Till ytan var Belgiska Kongo jättelikt, många gånger större än Nigeria eller 
Kenya eller Tanganyika. Men landets be folkning, en sjättedel av Nigerias, 
var glest utspridd över stora skogar och gräsmarker och hade bildat många 
samhällen och kulturer.

Dessa folk hade ingen möjlighet att gå samman för att för svara sina ge-
mensamma intressen. Tvärtom såg kolonialrege ringen nogsamt till att de 
splittrades. En ”stam” spelades ut mot en annan ”stam”. Män från ett om-
råde rekryterades till kolo nialarmén, Le Force Publique, och skickades ut för 
att ”pacifi cera” folken i andra områden. Många revolter mot ko lo nial styre 
före kom under 1920- och 30-talen, till och med på 1940-talet. Ingen av dem 
gav upphov till något omfattande mot stånd eftersom varje revolt var iso lerad 
och lätt att slå ned.

KAPITEL 15  

Belgiska, portugisiska, spanska imperier
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Men också här orsakade andra världskriget förändringar. Utökat tvångs-
arbete och utökad exportodling ledde till att by arna blev fatti gare. Omkring 
1942 startade ”fl ykten från lands bygden”. Som vi tidigare har sett växte små 
kolonialstäder som Léopoldville (Kinshasa) och Elizabethville (Lubumbashi) 
ut till stora koncentrationer av byfolk på jakt ef ter mat och arbete.

Belgierna gjorde stora ansträngningar för att stoppa denna fl ykt. Men 
de lyckades inte bättre än andra kolonialregeringar. Människorna i byarna
fortsatte att ge sig av till städerna. Ofta lyckades de inte hitta vare sig mat 
eller arbete. Men något som de faktiskt lyckades fi nna var nya tankar om 
samverkan, och var för samverkan kunde hjälpa dem. Snart var stamförening-
arna talrika. Och tidigt på 1950-talet letade sig idéerna om na tio nalism och 
nationellt enande in i landet från de brittiska och franska kolonierna. 

Till att börja med avvisade belgierna alla sådana tankegångar och fängslade 
var och en som försökte lägga dessa idéer till grund för politisk verksamhet. 
Men tiderna förändrades i andra ko lo nier och efter 1955 retire rade belgierna 
något. De började till åta politiska partier. De fl esta av dem utvecklades ur 
stamför e ning ar, som t ex Bakongo Alliance, Bakongo alliansen, ABAKO, och 
varje parti hade en liten anhängarskara och begrän sat re gionalt infl ytande 
inom den vidsträckta kolonin. 

Bara två av de nya partierna, grundade sent på 50-talet, byggde verkli-
gen på en all-kongolesisk enhetstanke. Av dessa två nationella partier eller 
rörelser var den långt viktigaste Mouvement National Congolais, Nationella 
rörel-sen för Kongo, MNC, grundad 1959 under Patrice Lumumbas led ning 
(1925–1961). 

Nu växte den antikoloniala rörelsen snabbt. År 1959 beslöt sig belgierna 
efter kolonialfi entliga upplopp i Léopoldville slutligen för att vika för opinio-
nen. Hitintills hade de trott att ”deras Kongo” skulle förbli deras under lång 
tid framöver, kanske ytterligare hundra år. Plötsligt ändrade de strategi. I 
ja nuari 1960 erbjöd de självständighet bara sex månader senare. Vilken än 
av sikten var, kunde detta inte leda till annat än för virring och katastrof. De 
nya partierna hade ingen erfarenhet av politisk verksamhet. De fl esta var inte 
mycket mer än stam grupperingar. Statsförvaltningen hade inga afrikaner i 
högre befattningar. Force Publique hade inte en enda afrikansk offi  cer.

I juni 1960 blev landet självständigt med Lumumba som premiär minister. 
Men med självständigheten kom förvirring och katastrof. De fl esta av de 
belgiska statstjänstemännen reste omgående hem. Soldater ur Le Force 
Publique gjorde myteri. Se para tistiska stampartier i provinserna Katanga 
(numera om döpt till Shaba) och Kasai förlorade ingen tid i sina strävanden 
att upprätta egna, självständiga regeringar. Utländska bolag, i syn ner het de 
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som var verksamma i det mineralrika Katanga, insåg att denna separatism 
sammanföll med deras intressen och understödde den.

Som landets enda enande kraft vädjade Lumumba och hans regering (MNC
och några mindre partier) till FN om hjälp att be kämpa myteri och separatism. 
Denna hjälp anlände i form av FNs militärkontingenter. Till dessa bidrog fl era 
afrikanska län der, men också länder från andra håll i världen. Dessa hjälpte 
till att sätta stopp för den regionala separatismen, men de miss lycka des med 
att ge premiärminister Lumumba och hans rege ring stöd och beskydd. Proble-
men var många och förvärrades av det faktum att före detta Belgiska Kongos 
(nuvarande Demokratiska Republiken Kongo) angelägenheter nu snärjdes in 
i den inter nationella storpoliti ken.

I september 1960, bara tre månader efter självständigheten och under 
mycket förvirrade omständigheter, greps makten av Joseph Mobutu en ar-
méoffi cer uppbackad av USA. Han fi ck starkt stöd från västerländskt håll, 
framför allt amerikanskt, med motiveringen att han var ”proväster ländsk”, 
medan Lu mumba antogs vara fi entligt inställd mot väst. Men fakta visar att 
Lumumba endast ville driva en politik som var alli ansfri och så långt det var 
möjligt självständig.

Lumumba som var rädd för vad som skulle hända efter Mo butus mili-
tärkupp bad om skydd hos FN i Léopoldville (Kin shasa) och fi ck det. Men 
i december lämnade han sin till fl yktsort och försökte ta sig till Stanleyville 
(Kisangani) där han hade starkt stöd. Han greps på Mobutus or der och i ja-
nuari 1961 fl ögs han som fånge till Elizabethville (Lubumbashi), vid den tiden 
fortfarande katangaseparatisternas (Shabas) huvud stad. Av dessa separatister 
blev Lumumba genast mördad.

På detta följde upplopp och till och med inbördeskrig. MNC-ledarna 
bildade regering i Stanleyville för att bekämpa den nya Léopoldville regering 
som hade bildats efter mordet på Lu mum ba. 1964 utbröt två stora uppror 
— ledda av Lumumba trogna som Gaston Soumialot och Pierre Mulele — mot 
Mo bu tu och hans regering i Léopoldville. Dessa uppror spreds över stora 
om råden, men det gick dåligt för dem, och innan året var tillända hade de 
slagits tillbaka av general Mobutus armé, som hade hjälp av amerikanska 
och belgiska fallskärmstrupper och vita legotrup per. Efter detta upplöste 
Mobutu regeringen i Léo pold ville 1965 och utropade sig själv till landets 
enväldige härskare. Mobutu behöll den personliga mak ten medan landet föll 
allt djupare i korruption och blev alltmer beroende av lån från västländerna. 
Oppositionen lyckades inte vinna något stör re gehör. Det var emellertid up-
penbart att Lumumbas namn och den patriotism han representerade inte var 



Belgiska,  portugis iska,  spanska imperier 163

glömda. Nya menings skiljaktigheter blossade upp av och till — för kvävdes 
men fortsatte.*

Rwanda och Burundi

Det belgiska förvaltarskapsområdets, Ruanda-Urundis, öde var under lång tid 
inte mindre hårt. 1962 blev Ruanda-Urundi de två oberoende sta terna Rwanda 
och Burundi, men också de bar på ett arv av stora interna motsättningar. 

Här hade belgierna regerat indirekt, till stor del genom tut si hövdingar. Tutsi , till stor del genom tut si hövdingar. Tutsi , till stor del genom tut si hövdingar
räknade omkring en sjättedel av invånarna, medan resten av befolkningen, 
hutu (och omkring en procent twa, eller ”pygméer”) till handahöll det mesta av 
ko lonins ar bets   kraft och skattepengar. Partier, som grundades 1959, av speglade 
dessa splittringar av gammalt och senare da tum. Själv ständigheten föregicks 
av en kort period av snabbt väx ande riva litet mel lan tutsi och hutu.

Rivaliteten övergick i våld. Kort efter självständigheten lyck ades hutu-ma-
joriteten i Rwanda ta makten på bekostnad av tut si minoriteten, men detta 
skedde under stort tumult. I Burundi lyckades tutsiminoriteten behålla kon-
trollen, dock till ett högt pris: ett hutuuppror 1972 slogs ned av tutsi med stor 
grymhet. Tusentals dog. Så sent som på 1990-talet, då många fl yktingar hade 
tagit sig över gränserna in i grannländerna, hade Burundi ännu inte gjort upp 
med detta arv av splittring (se vidare kapitel 20).

Befrielsekrig i de portugisiska kolonierna
Ur afrikansk synvinkel skiljde sig portugisiskt styre inte mycket från belgiskt. 
Det portugisiska var i likhet med det bel giska en ytterligt hård diktatur, under 
vilken afrikanerna dela des upp i ”stamenheter”. Inte ens de vita nybyggar-
minorite ter na tilläts bil da egna politiska partier. Kolonialmyndighe terna 

* President Mobutu som sedan 1960 lett en kleptokratisk administration mötte plötsligt 
1996 ett uppror i Zaires östra delar, samt en invasion av fl yktingar från Rwanda. Upproret 
leddes av Laurent Désiré Kabila, ledare för Sammanslutningen av Demokratiska krafter 
för Befrielsen av Kongo (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, 
AFDZ), en zairisk militia med stöd från Uganda, Angola och Rwanda. Dessa styrkor kom 
inom synhåll för Kinshasa i maj 1997, och Mobutu avgick och fl ydde till Marocko där han 
avled i september samma år.
    Kabila döpte om Zaire till den Demokratiska Republiken Kongo 1997. Hans tidiga 
popularitet tog snabbt slut, mängder av fl yktingar massakrerades, och han förhindrade 
FNs undersökningar av detta både 1997 och 1998. Kriget mot de olika gerillagrupperna, 
stödda av Rwanda och Uganda, pågår fortfarande (november 2000). Kabila stöds här av 
Zimbabwe, Angola och Namibia, alla länder som knappast har en ekonomi som kan under-
hålla militära äventyr i andra länder. Den kongolesiska ekonomin, som med nöd överlevde 
Mobutus massiva underslev är på grund av de ständiga militära konfl ikterna under Kabila 
nu helt undergrävd. (Red:s anm.)



164 Belgiska,  portugis iska,  spanska imperier

härskade oin skränkt.
Vissa olikheter fanns. I motsats till belgierna fortsatte portu giserna ista-

digt att avslå alla afrikanska krav. De var medvetna om att Portugal självt 
var alltför efterblivet och fattigt för att klara av en förändring. Alltså måste 
Portugal hålla fast vid allt, eller förlora allt. Denna uppfattning som troligtvis 
var korrekt, banade oundvikligen väg för ett våld av samma omfattning som 
i det franskstyrda Algeriet.

Portugiserna förde i likhet med fransmännen en assimile rings politik. De 
var inställda på att låta ett litet antal afrikaner bli ”svarta por tugiser”. Dessa 
kunde beviljas vissa medborger liga rättigheter — inga poli tiska däremot 
— men de här män niskorna var få till antalet. 1950 var det färre än en på 
hundra afrikaner i Angola och Moçambique, och färre än en på trehund ra 
i Guinea (Guinea-Bissau) som klassades som ”assimi le ra de” (assimilados). 
Resten var ”infödingar” (indigenas) som tvingades till tvångs arbete och led 
under många former av rasism.

De fl esta av dessa sällsynta assimiladosassimiladosassimil  gick in i det portugi siska sys temet 
och tjänade det. Men en handfull övergick till att i tanke och handling mot-
arbeta kolonialsystemet. Bland dem fanns många modiga och högt begåvade 
människor, framför allt Amílcar Cabral från Guinea och Kap Verde, Agostinho 
Neto från Angola och Eduardo Mondlane från Moçambique. De fi ck säll skap 
av andra från Kap Verdeöarna (där alla invå nare, åt min stone i teorin, hade 
beviljats portugisiskt medbor garskap 1914). Värd att nämna bland dessa 
nationalister från Kap Verde är Aristides Pereira (1924– ).

Dessa män tog steget till modern nationalism. Deras väg var svår, ofta gick 
den genom hårda förföljelser. Men de arbetade på att skapa nationalistiska 
rörelser. Detta arbete tog sin början i Guinea (Guinea-Bissau) genom att PAIGC 
(Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, Afrikanska partiet 
för själv ständighet åt Guinea och Kap Verde) i hemlighet grundades i Bissau 
i september 1956. I Angola grundades i de cember 1956 MPLA (Movimento 
Popular de Libertação de Angola, Folkrörelsen för Angolas befrielse) och i 
Moçambique 1962 föddes Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique, 
Folkfronten för Moçam biques be frielse).

Till att börja med hoppades dessa underjordiska rörelser på en fredlig 
lösning. De vädjade till portugiserna om förbätt ringar. De skickade bud till 
FN med bön om hjälp. Men portu giserna sva rade med att trappa upp våldet, 
och FN slog döv örat till eller vidtog verkningslösa åtgärder. Snart insåg befriel-
serörelsernas ledare att detta våld från kolonialmakten bara kunde bemötas 
effektivt med motvåld. De förberedde sig för väpnad kamp.

Tre befrielsekrig bröt ut: i februari 1961 i Angola, i januari 1963 i Guinea
och i september 1964 i Moçambique. De pågick under många år och koloni-
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almakterna gjorde allt som stod i deras makt för att på det mest barbariska 
sätt krossa gerilla armé erna och den politiska rörelsen. Liksom fransmännen 
i Algeriet skydde por tugiserna inga medel i sin förödande kamp, och deras 
förtryck var fruktansvärt. Trots det vann befriel se armé er na fullständiga segrar 
1974–75. De befriade sina länder: Guinea-Bissau 1974, Angola, Moçambique, 
Kap Verde och São Tomé 1975. Men ge nom att befria sina egna folk hjälpte 
dessa befrielserörelser också det portugisiska folket att göra sig av med sin egen 
diktator, och Portugal blev åter en parlamentarisk re pub-lik. Vid detta tillfälle, 
hittills enastående, ledde en revolu tion i Afrika till revolution i Europa.

Det var en lång och hjältemodig kamp. Här ska vi lägga mär ke till två 
avgörande faktorer.

För det första måste de underjordiska befrielserörelserna bör ja som 
”nationalister utan nation”. De måste organisera sin rörel se och kämpa på ett 
sätt som spred och fördjupade idéerna om utvecklingen mot nationell en het 
bland folk som sedan länge hade levt åtskilda genom sin egen historia och 
genom kolo nialvälde. De upptäckte att deras befrielsekamp var till stor hjälp 
i detta enande. Fler och fl er människor insåg att valet stod mel lan att gå sam-
man eller gå under, och att nederlag vore en fruk tans värd katastrof. Denna 
framväxande enhet — i Angola, Guinea-Bissau och  Moçambique — gav 
styrkan att vinna dessa hätska krig.

För det andra hade nationalisterna ett problem som skiljde dem från de 
fl esta av de övriga koloniserade folken. Ty portu gi serna sade: ”Acceptera vårt 
system eller också krossar vi er.” De hade alltså ingen möjlighet att överta, 
reformera eller förbättra det portu gisiska systemet; när de väl hade börjat sin 
kamp måste de krossa systemet eller krossas av det. Om de ville vinna måste 
de göra en total revolution mot det portugisiska systemet. De måste konstruera 
ett eget alternativt system.

Och detta måste genomföras mitt under brinnande krig. Ty nationalis terna 
befriade stora områden ur portugisiskt herravälde, och män niskorna som levde 
i dessa befriade områden be hövde ett nytt, eget system. De behövde ledning på 
sin väg mot själv styre. Den nya typ av ”folkmakt” (poder popular) som växte 
fram i de befriade områdena blev sedan det politiska mönstret i de självständiga 
republikerna. Detta skapade en ny och hoppfull ansats i afrikansk praktisk 
politik, och det var mot denna fri görande kraft som det vita Sydafrika och 
dess meningsfränder gick i krig 1975 och senare, ge nom att invadera Angola
och Moçambique (se kapitel 16). Dessa sydafrikan ska inva-sioner fort satte 
ända fram till 1988 och orsakade extremt stor skade görelse.
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Arvet efter Spanien
Under de första åren av andra världskriget hoppades den pro-nazistiska 
Francoregimen i Spanien att utöka sin makt till Nige ria och de franska ekva-
torialkolonierna, förutsatt att de allie rade blev besegrade. Men nazister nas 
nederlag satte stopp för dröm mar av det slaget, och för Spaniens del upphörde 
kolo nial väldet.

När Frankrike drog sig tillbaka från Marocko 1956 måste Spanien göra 
detsamma. Spaniens koloni i norra Marocko blev en del av den nya själv-
ständiga staten. Så det blev den afrikan ske befriaren Abd al-Krims dröm som 
besannades, och inte Spaniens diktator general Francos.

1975 avslutade Spanien sin ockupation av Västsahara. En konfl ikt om 
detta territoriums framtid utbröt mellan invå narna å ena sidan och Marocko
och Mauretanien å andra (se kapitel 20).

Spaniens övriga besittningar var ön Fernando Póo (Bioko) utan för Nige-
rias kust och en liten bit av det ekvatorialafrikan ska fastlandet, Rio Muni. 
1959 döptes dessa om till ”spanska pro vinser” och deras invånare an togs ha 
förvandlats till ”svarta spanjorer”. Nybildade nationalistpartier började då 
ar beta för obe roen de. De uppnådde ett visst mått av självstyre 1963. 1968 
blev de två områdena självständiga som Republiken Ekvatorial guinea. Dess-
värre föll republiken nästan omgående i händerna på en sko ningslös diktator, 
Francisco Macias Ngu e ma.

Denne man utövade absolut personlig makt från juli 1972 fram till dess 
han blev avsatt i augusti 1979, och han åstadkom stor skada. Han följdes 
av en brorson, Obiang Mbasogo, som fortsatte att härska med auktoritära 
meto der. Genom allt detta har landets ekonomi knappast förbättrats. Dess 
utlands skuld tre dubblades mellan 1980 och 1985, medan räntekostnaderna 
för denna skuld ökade med 800 procent.*

* President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo legaliserade politiska partier 1993, men har 
sedan dess vunnit ett fl ertal val och omröstningar, senast 1996 då han fi ck 99% av rösterna. 
Franska infördes som ett andra offi ciellt språk 1997. Ekonomin baseras på oljefyndigheter 
och på import av avfall från andra länder, så t ex sopor från New York City. En tio år lång 
gränskonfl ikt med Nigeria löstes genom ett avtal den 1 september 2000. (Red:s anm.) 
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Den långdragna process som det europeiska återtåget från kolo nierna innebar 
hade inletts med tillkomsten av kunga dömet Libyen 1951. Nära trettio år se-
nare, i och med Zim babwes själv ständighet, var processen nästan avslu tad.

Under tiden hade också tre andra brittiska kolonier längst nere i söder 
erövrat sin självständighet. Det var de brittiska skydds områdena (High Com-
mission Territories) Botswana (tidi ga re Bechuanaland), Lesotho (Basutoland) 
och kungadö met Swazi land. Deras situation var svår eftersom de var mycket 
beroende av det rasistiska Sydafrika och Lesotho dess utom, som framgår av 
kartan, ligger mitt inne i Sydafrika. Dock var deras ledare fast beslutna att 
inte komma på efterkälken. Botswana och Lesotho blev självständiga 1966 
och Swaziland 1968.

Ändå var kolonisationen inte något avslutat kapitel längst nere i söder. 
Namibia var fortfarande ofritt. Och framför allt fanns det rasistiska Syd-
afrika.

Sydafrika: nya rasistiska mål
Som vi har sett tidigare blev Sydafrikanska Unionen en obero ende brittisk 
dominion 1910 för att 1961 bli en republik som stod utanför samväldet. 
Under hela den tiden utövade de vita i Syd afrika all makt och behöll alla pri-
vilegier trots att de svarta var fyra gånger så många. Dessa vita, som var lika 
arroganta som rika, exploaterade afrikansk jord och arbetskraft på samma 
sätt som de utnyttjade de färgade och asiaterna. 

Vid slutet av andra världskriget byggde deras rasistiska sy stem inte längre 
på en ren kolonialekonomi. Det betyder att ekonomin i stort sett hade upp-
hört att generera sina huvud sakliga inkomster från exporten av mineraler 
eller andra råva ror, med import av fabrikstillverkade varor i utbyte. Landets 
mine ralexport, framför allt guldet, var fortfarande viktig men nu hade denna 
ekonomi börjat lita till sin egen tillverkningsin dustri. Tidigare hade det rasis-
tiska Sydafrika varit en beroende kolonialekonomi, nu hade det byggt upp 
sitt eget kapitalistiska system.

Fram till 1948 hade detta system administrerats av rege ringar i vilka de 
engelsktalande vita hade det största infl ytan det. De var rasister i alla frå-
gor som rörde deras intressen och privi legier, annars kunde de ibland vara 
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KARTA 6.  Arbetsmigration till Sydafrikas  gruvor 1905, 1956 och 1986s  gruvor 1905, 1956 och 1986s  gruvor

(Observera att detta omfattar endast arbetsmigration från andra länder. 1905 kom 

85% av gruvarbetarna från andra länder, 1956 65 % och 1986 40 %.)
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”mo derata” i sitt dis kri mi ne rings system. Men 1948 inträffade en plötslig 
förändring. Ett allmänt val för enbart vita gav Nationalistpartiet, dvs de afri-
kaans-talande vita, makten och detta parti företrädde en i alla bemärkelser 
extrem rasism. 

Detta markerade höjdpunkten på en långvarig vit diktatur i Sydafrika. Det 
fullföljde uppbyggnaden av det som nu i realite ten var ett internt sydafrikanskt 
kolonialsystem. Samtidigt in spirerade systemets nya eko nomiska styrka dess 
härskare till mer vidsträckta ambitioner. De började fun dera över att bygga 
upp ett indirekt kolonialsystem som skulle sträcka sig över söd ra och centrala 
Afrika. Tanken var att Sydafrika inte skulle be höva invadera de nyligen själv-
ständiga afrikanska länderna norr över, utan genom ekonomiska påtryckningar 
och militära hot förmå alla dessa länder att accep tera indirekt kontroll.

1964 presenterades denna plan för allmänheten av då varande premiär-
ministern H. F. Verwoerd. Han pläderade för in rät tan det av en ge mensam 
marknad för södra Afrika under sin rege rings ledning. De fl esta av OAUs 
medlemsstater av visade denna plan. Men ett fåtal hörsammade uppmaningen, 
i synnerhet Mada gaskars nykoloniala regering (som bestod till 1972) och 
Malawi. 

Sedan vände befrielsens ström söderut igen. 1975 blev de två stora län-
derna Moçambique och Angola fria från portugisiskt styre. Båda vann sin 
frihet under starkt patriotiska regeringar, som var fast beslutna att avvisa allt 
indirekt utländskt makt utövande och att bidra till den fortsatta be frielsen av 
den södra delen av kontinenten. 1980 kollapsade så det rasistiska Sydafri kas 
marionettstat Rhodesia, som sedan 1965 hade styrts av Smith  regimen och 
dess allierade, och istället uppstod den själv ständiga afrikanska republiken 
Zimbabwe — ännu ett stort bak slag för Sydafrika.

Men det skulle ta ytterligare några år innan regeringen i Pretoria kunde 
förmås att överge sina planer på att behärska södra Afrika. Att sydafrika-
nerna så envist framhärdade i sin samhällsomstörtande verksamhet och sina 
inva sionsförsök be rodde delvis på den uppmuntran som landet fi ck från infl ytel-
serika grupper, och till och med regeringar, i väst. Länge efter 1975 fortsatte 
Sydafrikanska republikens väpnade styrkor att invadera och trakassera sina 
svarta grannar i norr i sina försök att krossa dem. Sydafrikanerna använde 
svarta trupper som till handa hölls av marionettrörelser, som UNITA i Angola
och MNR i Moçambique. Dess trupper och utsända ombud sabo terade, 
ödelade och dödade med alla till gäng liga medel. Men alla dessa an grepp miss-
lyckades. Lik som Kuba kom till Angolas undsätt ning mot sydafrikanerna (se 
nedan) ryckte Zimbabwe och Tanzania ut till Moçambiques för svar. 

Under tiden trotsade Pretoria världsopinionen genom att behålla sitt fasta 
grepp om Namibia som i realiteten var en kolo ni. Pretoriaregimen var fast 
besluten att behålla Namibia under sydafrikansk kontroll.
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Kampen i Namibia
Afrikanska ledare i Namibia började strax efter andra världs kriget vända sig 
till FN för att få hjälp i sin kamp för att förän d ra Namibias koloniala si tua-tion 
och avveckla de sydafrikan ska rasi stiska lagarna. De vädjade förgäves.

Då började en grupp unga män, på samma sätt som tidigare i andra kolo-
nier, starta politiska rörelser som utfäste sig att ar beta för självständighet. 
De tidigaste av dessa nya rörelser var South West African National Union
(SWANU), grundad 1959, med med lemmar från framför allt herero-, damara- 
och namafolken. Mycket större och beslutsammare var South West African 
Peo ple’s Organ is ation (SWAPO) som grundades 1960, med stöd främst från 
ovambofolket i norra Namibia.

SWAPO som snart insåg att väluppfostrade vädjanden om för ändringar inte 
ledde någonstans övergick 1966 till väpnad kamp. Dess gerillastyrkor anföll de 
sydafrikanska ockupations styr korna. De nami biska nationalisterna fi ck folkets 
stöd för sin antikoloniala verksamhet, och på samma sätt stöddes arbe tarna i 
sina strejker när de protesterade mot de utländska bola gens låga löner.ens låga löner.ens låga löner

Alla dessa kampmetoder fi ck stöd från OAU och FN, och 1971 med delade 
Internationella domstolen att Sydafrikas ockupation av Namibia var illegal och 
uppmanade Sydafrika att dra sig ut ur landet. Den sydafrikan ska regeringen 
ignore rade denna upp maning och slog åter dövörat till mot världsopinionen. 
De ar bet ade nu på att dela in Namibia i tio ”hem länder”, ett för varje ”stam”, 
för att därefter fundera ut ett listigt sätt att ge detta sönderdelade Namibia 
nominell själv ständighet. Planen gick kort sagt ut på att besegra modern na-
tionalism med hjälp av modernt stamtänkande, och det kunde mycket väl ha 
fungerat om den namibiska nationaliströrelsen med SWAPO som drivan de 
kraft hade varit mindre handlings kraftig och mindre beslut sam. Under hela 
1980-talet väntade man på att omvärldens ledande makter, i synnerhet USA
och Storbritannien, skulle välja sida och sätta in hela sin auktoritet bakom 
den namibiska natio na listiska rörelsen. Men inte förrän 1988 efter ett stort 
syd afrikanskt militärt nederlag i Angola ver kade det som om frihet för Na-
mibia alls vore möjlig

Vid det laget var det tydligt att Sydafrika inte skulle klara av att fullfölja 
sina förödande invasionsförsök i Angola. Den angolanska armén höll ställ-
ningarna med starkt stöd från det allierade Kuba. Apartheidregimen tvingades 
på reträtt. Sydafrika hade misslyckats i sina försök att infoga Angola i sin 
maktsfär. Dessutom råkade den mäktiga grannen ut för ytterligare ett bak-
slag, om än politiskt, denna gång i Namibia. Kuba hade nämligen kopplat 
en överenskommelse om att upphöra med fi entligheterna till ett avtal om 
självständighet för Namibia. Efter diverse turer ledde detta till allmän upp-
slutning kring en FN-plan rörande Namibias självständighet. Kuba drog till-
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baka sina väpnade styrkor som sedan 1975 på ett avgörande sätt hade hjälpt 
till att försvara Angola mot sydafrikanska invasionsförsök. Med Sydafrikas 
motvilliga medgivande genomfördes förberedelserna för ett allmänt val inför 
självständigheten i Namibia. Vissa av de värsta apartheidlagarna i Namibia 
avskaffades. Det fredliga valet av en regering i det självständiga Namibia ägde 
sedan rum i november 1989.

Efter att ha valt en konstituerande församling med Sam Nujoma som förste 
president förklarades Namibia självständigt den 21 mars 1990, och landet 
hälsades välkommet till världssamfundet. Många problem återstod att lösa, 
inte minst framtiden för hamnstaden Walvis Bay, som Sydafrika gjorde anspråk 
på. Men nu var fredliga lösningar åtminstone möjliga. För första gången under 
nästan ett halvt århundrade var apartheidpolitikens Sydafrika på defen-siven. 
Världsopinionen hade nu defi nitivt vänt sig mot landets politik av förtryck. 
Hur det gick till är ett viktigt kapitel i Afrikas moderna historia.

Motstånd i Sydafrika
Händelserna under andra världskriget och segern över den nazi-fascistiska ra-
sismen hade förvisso fört med sig förnyat hopp om en demokratisk ut veckling 
för de svarta folken i Sydafrika på samma sätt som på andra håll. Men den 
här sk ande vita mino riteten, både boer och engelsktalande, var fast beslutna 
att hind ra en sådan utveckling. De var inställda på att behålla sin dikta tur 
över svarta människor för att också i fortsättningen kunna ut nyttja svart
arbetskraft och land.

De svarta människorna svarade med fredliga protester. 1946 gick de 
afrikanska gruvarbetarna i guldgruvorna i Transvaal i strejk för höjning av 
sina mycket låga löner. Polis tvingade dem med vapenmakt till baka till deras sina mycket låga löner. Polis tvingade dem med vapenmakt till baka till deras sina mycket låga löner
arbeten. Tretton gruvarbetare dödades och många sårades. I andra protester 
samlades afri kan ska bönder för att demonstrera mot dis kriminerande lagar 
som skadade dem. Dessa protester slogs också ned.

Undan för undan blev livet hårdare. Hittills hade de rege ringar som var 
sammansatta av den engelsktalande minoriteten konstruerat ett system för 
diskriminering mot de svarta som var hårt, men som dock hade kryphål. 
Efter valet 1948 då Nationa list partiet kom till makten täpptes kryphålen till 
och sys temet blev ännu strängare. Från och med 1948 hittade regeringen hela 
tiden på nya sätt att förfölja svarta människor, sätt som upphöj des till lagar, 
beslu tade av det vita parlamentet och hänsynslöst omsatta i praktiken av 
polisen. Detta skedde med hjälp av fl er ”pass lagar” utöver de som redan fanns 
och som krävde att alla svar ta alltid måste bära på sig ett antal uppehålls-, 
arbets- och rörelse tillstånd. Det skedde också genom tvångsfl yttningar av svarta 
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fa miljer från områden som reserverades för vita, genom bann lysning av också 
den mildaste form av politisk handling eller protest och mycket annat. Denna 
mycket hårdare form av rasis tisk diktatur kallas apartheid.

Svarta organisationer genomförde passiva (icke-vålds-)pro tester. 1952 
samlades ANC (African National Congress, Afrikan ska Nationalkongressen) 
och South African Indian National Congress i en serie massdemonstrationer 
mot passlagarna. Omedelbart sva ra de regeringen med att genomdriva nya 
la gar som tillät polisen att använda piska mot fredliga demonstranter och 
också fängsla dem.

Apartheid påstods innebära att de två ”raserna”, den svarta och den vita, Apartheid påstods innebära att de två ”raserna”, den svarta och den vita, Apartheid
skulle ”utvecklas åtskilda”. I realiteten betydde det bara att de vita fortsatte 
att härska och exploatera som de be ha ga de, medan de svarta fortsatte att vara 
deras tjänare. Efter de passiva protestkampanjerna mot passlagarna förkla-
rades alla svarta protestyttringar automatiskt illegala. Alla svarta po litiska 
handlingar, hur försiktiga de än var, bannlystes.

Till och med fredliga demonstrationer möttes nu med vapen. 1960 sköt 
polisen rakt in i en folkmassa som i den lilla staden Sharpeville genomförde 
en protest mot passlagarna, ledd av Pan-Africanist Congress (PAC, bildad 
1959). 67 män, kvinnor och barn dödades och 186 sårades. Av dessa hade 
många blivit skjut  na i ryggen när de försökte fl y.

Denna massaker chockerade världen, och till de afrikanska ledarna i 
Sydafrika förde den en ny övertygelse: fredliga pro tester av det slaget kostar 
liv men medför inga segrar. De mest beslutsamma tog nu till motvåld. De 
började or ganisera sabo tage, men till att börja med förråddes de och togs till 
fånga. Några av deras fram stående män, som ANC-ledaren Nelson Mandela, 
fängs la des på livstid. 

Med dessa bakslag upphörde tillfälligt det afrikanska poli tiska mot ståndet 
inom apartheidstaten. Under en tid triumfe rade de rasistiska härskarna, i tron 
att deras repressiva system hade avlivat alla vidare protester. 1960-talets sista 
år tycktes vara en tid av tystnad. I Sydafrika var ledarna för anti-apartheid-
rörel sen antingen fängslade, satt bannlysta i sina hem förbjudna att yttra sig 
eller var döda. Utanför Sydafrika blev de som hade lyckats undkomma i exil 
bortglömda av den all männa opinio nen. Det såg ut som om apartheid hade 
segrat. Men skenet bedrog. Under vardagens yta, fördold för fi entliga ögon, 
såg nya demokratiska krafter dagens ljus.

Storstrejker, svart medvetenhet och pro-apartheidbanditism

Det var industriarbetarna som tog nästa steg och gjorde sina röster hörda. 
1972–73 genomförde de masstrejker mot svältlö ner, men denna gång var de 1972–73 genomförde de masstrejker mot svältlö ner, men denna gång var de 1972–73 genomförde de masstrejker mot svältlö ner
för många för att polisen med va pen skulle kunna tvinga tillbaka dem till 
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ar betet. Tusentals fi ck högre löner. Samma förtryck rådde som förut, men nu 
möttes förtryckarna av en ny motståndsanda.

Denna nya motståndsanda uppträdde också bland svarta studenter i gym-
nasier och högskolor. Dessa skolor grundades av regeringen på ”stambasis”, 
en för zulustudenter, en annan för sothostudenter och så vidare. Student-
ledare som Steve Biko (senare dödad i fängelse) insåg hur viktigt det var att 
arbeta för enhet i detta härska-och-söndra-system av ”stamskolor”. 1969 
skapade studenterna South African Students’ Organisation (SASO). Sedan 
såg de sig om efter möjligheter att verka poli tiskt trots de repressiva lagarna 
och det ledde till grundandet 1970 av en rörelse som fi ck namnet Black Con-
sciousness, svart med veten het. De framgångsrika strejkerna 1972–73 gav 
dem nytt mod.

Rörelsen för svart medvetenhet var inte ett svart rasistiskt svar på den vita 
rasismen. Dess mål var att öka afrikanernas självförtroende efter nederla gen 
under 1960-talet. Liksom SASO, men inom ett vidare område, innebar rörelsen 
ett poli tiskt sätt att arbeta för enhet mot rasistiskt förtryck.

Då, 1975, gick de afrikanska rörelserna som kämpade för be frielse från 
det portugisiska kolonialväldet segrande ur stri derna. Först kom Amílcar Ca-
bral och hans PAIGCs seger i Guinea-Bissau med självständighet i september 
1974, därefter följ de Moçambique, Kap Verde, São Tomé och slutligen Angola
1975. Dessa imponerande bedrifter förändrade makt balansen i om rådet till 
det rasistiska Sydafrikas nackdel. Sydafrika reage rade genom att skicka in sin 
armé i Angola, till och med före självständighetsförklaringen, för att förhindra 
inrättandet av en självständig angolansk regering. Men invasionen slogs till-
baka, till stor del beroende på att militärstyrkor anlände från Kuba alldeles i 
början av detta sydafrikanska anfall. Tack vare Kuba räddades Angola från att 
bli en lydstat till Sydafrika. Illa till tygade måste de syd-afrikanska inkräktarna 
dra sig tillbaka i mars 1976. 

Men apartheids företrädare i Sydafrika, och många andra vita med dem, var 
övertygade om att de kunde fortsätta att härska genom att trappa upp våldet 
mot den svarta befolkningen. Under en tid fi ck de också  stöd från grupper 
som var för apartheid i USA och vissa andra västländer. Efter det misslyckade 
invasionsförsöket 1975–76 fortsatte trupper och fl ygvapen från Sydafrika att 
anfalla mål i södra Angola. De lade städer i ruiner och dödade civila. Men 
fortfarande nådde de inte några bestående militära framgångar. Samtidigt 
drabbades Angola och Moçambique av fortsatta härjningar från subversiva 
grupper och beväpnade banditer. De fl esta av dem stöddes av Sydafrikas re-
gering, fortfarande med viktiga västländers tysta medgivande. I Angolas fall 
gällde detta framför allt organisationen UNITA. Andra rövarband uppstod i 
takt med att lag och rätt upphörde att existera
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* Den långa konfl ikten mellan Frelimo och Renamo (Restistencia Nacional Moçambicana) 
bilades i och med att Renamo erkändes som legalt oppositionsparti 1992. I val 1994, över-
vakat av FN, blev Joaquin Chissano återvald som president. Valen 1999 resulterade i att 
Chissano omvaldes som president. Han fi ck 52% mot 47% för Afonso Dhlakama, Renamos 
ledare. Svåra översvämningar har de senaste åren orsakat brist på baslivsmedel. Ekonomin 
dras med en ökad skuldbörda och korruption och våldet på landsorten är fortfarande ett 
problem. (Red:s anm.)

Vad UNITA och dess ”systerrörelse” RENAMO i Moçambique åstadkom 
var mord på civila, samt en omfattande förstörelse. Syftet med terroraktioner-
na var att ”destabilisera” — ett fi nt ord som betyder att ställa till kaos och 
förstöra  — det juridiska och konstitutionella systemet i dessa två tidigare 
kolonier. Mellan 1981 och 1988, till exempel, ödelade banditgäng i Moçam-
bique — inledningsvis med uppmuntran och stöd från Sydafrika — hundratals 
vårdkliniker och plundrade många fl er, trots att moçambikierna var i skriande 
behov av all den sjukvård de kunde få.

Omkring hälften av Moçambiques lågstadieskolor tvingades stänga på 
grund av banditattacker. Många lärare dödades. FN beräknade 1989 att det 
politiskt motiverade våldet, eller kanske bara de rent kriminella dåd som var 
ett direkt resultat av detta våld, hade lett till att omkring 494.000 barn under 
fem års ålder hade dödats i Moçambique och att cirka en miljon moçambikier 
hade tvingats i landsfl ykt. Kanske dog så många som en miljon moçambikier 
som ett resultat av banditernas övergrepp. Därmed omintetgjordes många av 
de samhälleliga framsteg som den långa kampen mot kolonialmakten hade 
lyckats åsadkomma. Fortfarande under början på 1990-talet var det oklart 
hur våldet skulle hejdas.*

Soweto

Dessa bakslag för rasismen i grannländerna gav Sydafrikas svarta folk nytt 
hopp, framför allt den yngre generationen. Un der tiden hade strejkrörelsen 
från 1972–73 vuxit i styrka; 1974 genomfördes till exempel 374 strejker av 
totalt 57.656 arbetare och nya framgångar kunde registreras. Ännu större 
protester exploderade nu, först i miljonstaden Soweto, förstad för svarta nära 
Johannesburg i Transvaal.

I april–maj 1976 utlyste skoleleverna i Soweto en bojkott mot sina skolor 
i protest mot diskriminerande undervisning, en boj kott som de själva or ga-
niserade. Polisen svarade med att skjuta dem på gatorna. Många dödades och 
skadades, men ele verna höll stånd under sina egna unga ledare och vägrade 
att gå till sko lan. Inte på grund av att de var ointresserade av un der vis ningen 
utan på grund av att de inte ville lära sig sina läxor på sina förtryckares språk, 
och en ny regeringsförordning hade just bestämt att hälften av undervisningen 
skulle vara på boernas språk afrikaans.
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Detta var den omedelbara anledningen till protesterna. Så småningom 
märktes det att grundtankarna i den svarta medve tenhetsrörelsen och det 
bannlysta ANC höll på att slå igenom. Snabbt spreds skolstrejkerna också 
till andra städer. De fort satte under fl era månader, och det var en massiv till andra städer. De fort satte under fl era månader, och det var en massiv till andra städer
demonstra tion mot apartheid och förtryck.

Många elever fl ydde utomlands hellre än att ge upp. De gick över gränserna 
i hemlighet. De anslöt sig till ANC. De utbil dade sig för gerillastrider mot 
rasistsystemet. Efter 1976 började de i hemlighet återvända över gränserna. 
Tillbaka i Sydafrika ge nom förde de sabotage: at tacker mot polisstationer och 
järn vägs linjer, oljeraffi naderier — med an dra ord mot verktygen för det stat-
liga förtrycket eller mot mål som var viktiga för systemets ekonomi. Denna 
gerillaorganisation, som var en gren av ANC, kallades Umkonto we Sizwe,
Nationens spjut.

Samtidigt hade strejkrörelserna förutom bättre löner vunnit andra se grar. 
Svarta fabriksarbetare hade i sin kamp för enhet för första gången lyckats skapa 
större grupper av oberoende fackföreningar. Den största av dessa grupper, 
Federation of South African Trade Unions (FOSATU), hade en medlemsskara 
på 200.000 arbetare 1981. Och regeringen, ännu en gång tvingad till reträtt, 
medgav att föreningar skapade av svarta ar betare offi  ciellt fi ck regis tre-ras som 
”icke-rasbaserade” föreningar, öppna för medlemmar av alla ”ra ser”.

Belägrad men fortfarande farlig
Under hela 1980-talet hade det sydafrikanska dramat utspelats i den ena 
grymma akten efter den andra. Dock övergick hela tiden initiativen och 
framgångarna allt mer till antirasisternas sida. Gäckade i sina planer på att 
bli stormakten i södra och cent rala Afrika har de afrikaanstalandes nationa-
listparti och de ras regering funnit nya metoder att förstärka her raväldet över 
de icke-vita folken inom sin egen republik. Trots att de svarta (dvs afrikaner, 
färgade och indier) i antal nu över steg de vita med 22 miljoner mot 5 skulle de 
inte beviljas någon jäm ställdhet och inga maktbefo genheter. Men de regerande 
vita ansåg nu att tiden var mogen för vissa åtbörder i den rikt ningen.

Trots starka protester från extremister inom boersamhället införde pre-
sidenten P. W. Botha i slutet av 1984 en ny författ ning, som stadgade tre 
lagstiftande kamrar istället för en. Fort farande representerades dock de 
olika ”raserna” åtskilda i re spektive kammare. Den vita kammaren behöll 
all beslu tande makt över nationella angelägenheter. De färgade och indiska 
kamrarna, som hur som helst röstades fram av mindre än en femtedel av de 
indiska och färgade väljarna, kunde inte bli mer än diskussionsklubbar. Och 
den afrikan ska majoriteten var fort farande inte representerad; det fanns inte 
någon kammare av något slag för svarta.
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KARTA 7. Sydafrikas ”reservat för infödingar” 1913 och ”svarta hemländer” 1936
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Men redan innan denna till största delen kosmetiska förän d ring hade 
ge nomförts, hade apartheidregimen i ytterligare ett strategiskt konstgrepp döpt 
om de gamla ”infödings reserva t en” till ”hemländer” eller ”bantu stans”. Dessa 
var i realiteten reservoarer för arbetskraft till de plane rade ”vita områdena”. 
För tvivlat fattiga och överbefolkade, med en jordmån som sak nade alla förut-
sättningar för odling på grund av långvarig erosion, gavs dessa ”hemländer” 
ett visst lokalt självstyre, och presen tera des i den of fi ciella propagandan som 
”självständiga stater”. Ingen ting hade ändrats i verklighe ten. Omvärlden väg-
rade ock så att erkänna denna falska själv ständighet.

Under tiden hade de rörelser som kämpade för demokrati börjat återhämta 
sig efter de förkrossande nederlagen under 1960-talet. En bred sammanslut-
ning av många antiapartheid grup per och organisationer ge nomförd i augusti 
1983 bar vitt nes börd om detta på det politiska området. Afrikanska Natio-
nalkongressen, bannlyst och tvingad under jorden men fort fa rande handlings-
kraftig, gav sitt godkännande och sitt stöd till denna sam manslutning som tog 
namnet Förenade Demokra tiska Fronten (United Democratic Front, UDF)United Democratic Front, UDF)United Democratic Front, UDF . 

UDF var klart och tydligt förebilden för ett sydafrikanskt demokra-
tiskt parti för alla, och blev i den egen skapen omedelbart föremål för rege-
ringsförföljelser. I sin stän diga jakt på åt gär d er för att konso li dera förtrycket 
införde re geringen undan tags tillstånd 1985 och beordrade polisen att skjuta på 
allt som rörde sig. Detta undan tags tillstånd varade 229 dagar: 757 människor 
förlorade livet och mer än 8.000 kas tades i fängelse. Det löste inga problem. 
Den svarta kampen fortsatte.

”Det fi nns ingen lätt väg till frihet”
Det inhemska motståndet mot apartheid fi ck i allt högre grad stöd av händelser 
i grannländerna. Som vi redan har sett led de sydafrikanska inkräktarna i Ang-
ola ett svidande nederlag mot de angolanska och kubanska förvarsstyrkorna 
1988. Slaget utkämpades i närheten av staden Cuito Cuanavale i sydöstra 
Angola. Sydafrikanerna tvingades till en reträtt som var så förödmjukande 
att de aldrig gjorde några fl er invasionsförsök. Olika banditgrupper fortsatte 
att härja i Moçambique, men även här lyckades den sittande regeringen hålla 
stånd. Namibia var snabbt på väg att frigöra sig från direkt syd-afrikansk 
överhöghet, och landet kunde inte längre räknas in under apart-heidpoliti-
kens maktsfär. Historiens dörrar höll på att stängas mot hela det ondskefulla 
systemet.

Detta till största delen interna tryck mot systemet förstärktes nu även genom 
påverkan från externa källor. Starka krafter inom den politiska opinionen i 
väst, och framför allt i USA, började inse att någon stabil fred i Syd-afrika 
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inte kunde garanteras — och därmed ingen säkerhet för investeringar och 
avkastning — så länge en apartheidregim hade makten. Och eftersom apart-
heidsystemet helt klart var ur stånd att reformera sig självt måste alla initiativ 
till förändring komma utifrån. Det innebar framför allt fi nansiella och andra 
ekonomiska sanktioner.

De krafter som verkade för apartheid försökte hindra dessa sanktioner 
från att tillämpas. Det lyckades bara delvis. I USA krävde kongressen att om-
fattande sanktioner skulle införas, och presidentens veto upphävdes. Enbart 
under 1986 hörsammade ett femtiotal stora nordamerikanska företag den 
allmänna opinionens allt starkare krav och upphörde med sin verksamhet 
i Sydafrika. Samtidigt ökade effekten av de ekonomiska sanktionerna. Den 
sydafrikanska regeringen upptäckte att den hade akuta svårigheter att betala 
av på utlandsskulden.

Även andra väststater, delvis med undantag av Margaret Thatchers kon-
servativa regering i Storbritannien, var överens om att det var omvärldens 
skyldighet att hjälpa till att begränsa de tragedier som apartheid gav upphov 
till. Under 1980-talets sista år var apartheidregimen allt hårdare ansatt, även 
om den på intet sätt var besegrad. En verkligt löftesrik förändring inträf-
fade 1989. De externa och interna påtryckningarna började ge resultat. Den 
hårdföre presidenten, afrikanden P.W. Botha, tvingades av sina medarbetare 
att avgå och ersattes med den mer diplomatiske F.W. de Klerk. Till att börja 
med hände ingenting. Ett förlamande ”undantagstillstånd” kvarstod, och 
utvidgades till och med — en åtgärd som genomfördes för att ge polisen och 
armén fria händer. Men skriften på väggen var tydlig; något måste hända. Och 
någonting hände verkligen, närmare bestämt i februari 1990. Då tillkännagav 
nämligen de Klerk att förbudet mot alla större och många mindre antiapart-
heidrörelser skulle hävas, däribland African National Congress (ANC), den rö-
relse som majoriteten stödde, samt Pan-Africanist Congress, det sydafrikanska 
kommunistpartiet och 33 andra organisationer. Den här plötsliga frigörelsen 
av politiska krafter nådde sin kulmen några veckor senare när ANCs ledare 
Nelson Mandela frigavs ur sin 27 år långa politiska fångenskap.

Nu skulle en ny era kunna börja. Det bekräftades när några av regimens 
hårdaste raslagar upphävdes 1991. Samtidigt började det gå upp för allt fl er 
att det inte var så lätt att bara göra sig kvitt så många decennier av hårt ra-
sistiskt förtryck. Giftet hade trängt på djupet. Extremistiska krafter inom det 
härskande vita afrikandersamfundet hade fortfarande ett starkt infl ytande, 
eller rentav kontroll, över polisen och armén. Snart kunde personer inom po-
lisen och armén rapportera att dessa extrema rörelser inom det vita samhället 
aktivt verkade för att omintetgöra varje demokratiskt framsteg som gjordes. 
Det blev dessutom allt tydligare att de Klerk och hans regering var ur stånd,  
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eller till och med ovillig, att vidta några verkligt effektiva åtgärder gentemot 
de här rörelserna.

De extremister som verkade inom polisen och armén hade under tiden 
börjat leta efter personer eller grupper bland afrikanerna som skulle kunna 
köpas och användas för apartheidpolitikens syften. 1991 medgav man offi ci-
ellt att man hade funnit sådana personer och grupper inom olika ”utbrytar-
grupper”, främst en organisation som kallades ”Inkata”. Regeringen hade i 
hemlighet betalat ut pengar till dessa organisationer. Dessutom hade polisen 
och armén hjälpt dem att utöva sitt subversiva våld. Hundratals människor i 
de svarta förstäderna skulle mista sitt liv till följd av dessa gruppers destruktiva 
verksamhet. Många år tidigare hade Nelson Mandela i ett av sina modiga tal 
till sitt folk hävdat att det inte fanns någon lätt väg till frihet. Även här skulle 
det visa sig att han hade rätt.*

Sammanfattning: självständighetskampen
Framgång i kampen mot kolonialväldet berodde på många fak torer. Bland 
dessa var följande:

1. Nationalistiska massrörelser uppstod i alla kolonier. Dessa krävde en 
utveckling i riktning mot självständighet.

2. Storbritannien och Frankrike försvagades — fast av olika an led ningar 
— genom andra världskriget.

3. Den afrikanska opinionen påverkades av kriget.

4. USA utvecklades till en supermakt till följd av andra världs kriget. Detta nya 
Amerika var inte intresserat av att hjälpa till att upprätthålla de europeiska 
kolonialsystemens mono pol utan ställde sig bakom afrika nernas krav på 
dessa systems upphörande.

5. Storbritannien och Frankrike drevs på reträtt (i de kolonier som sak nade 
nybyggare) och gick med på att dra tillbaka sin politiska kontroll och 
sina kolonialregeringar. Men sam tidigt hade de för avsikt att bevaka sina 

* Nelson Mandela efterträdde 1991 Oliver Tambo som ledare för ANC. Efter svåra för-
handlingar enades man 1993 om en provisorisk grundlag. I valet i maj 1994 valdes Mandela 
till president. En kommitté — The Truth and Reconciliation Commission — tillsattes under 
ledning av den anglikanske ärkebiskopen Desmond Tutu för att sortera upp anklagelser 
om svåra brott mot mänskliga rättigheter under apartheidregimen. Arbetet har inte varit 
fritt från allvarliga motsättningar. 1999 avgick Mandela och vicepresidenten i ANC, Thabo 
Mbeki tog över. ANC och Thabo Mbeki vann Sydafrikas andra demokratiska parlaments-
val med stor majoritet i juni 1999. Arbetslösheten är fortfarande stor bland den afrikanska 
befolkningen. (Red:s anm.)
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KARTA 8. Självständighetsprocessen
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långsiktiga intres sen, ekonomiska och andra. De utveck lade en politik som 
går under namnet neokolonialism eller indirekt ko lonialism. I synnerhet 
fransmännen arbetade aktivt för detta.

6. Afrikanska nationalister drog fördel av denna brittiska och franska reträtt. 
De tryckte på för att få politiskt oberoende, i tron att ett sådant skulle 
öppna dörren för vidare utveckling.

7. Men i alla kolonier med större vita bosättningar visade sig fredlig kamp 
vara förgäves. Afrikanerna tvingades tillgripa våld som svar på nybyg-
garnas och kolonialsystemets våld. Långa gerillastrider följde. Striderna 
var mödo-samma, men till slut gick gerillan segrande ur stri derna.

8. I de fl esta kolonier använde afrikanska organisationer andra former av 
påtryckningar. Dessa innefattade strejker och boj kotter. Överallt där 
ko lonialsystemet tillät det växte fackför eningar i styrka under denna tid 
av kamp för självständighet.

I början på 1990-talet hade nästan hela den svarta kontinenten gjort sig fri 
från kolonial överhöghet, ofta till ett smärtsamt högt pris. Och omvärlden har 
givit sitt vederbörliga erkännande av denna stora historiska bragd.

I den här boken fortsätter vi nu med åren efter självständigheten. Hittills 
har vi i detalj följt hur den antikoloniala befrielsen har framskridit. Afrika-
nerna har tagit sin egen kontinent i besittning efter nästan ett århundrade av 
hemlöshet. De har börjat visa sig själva och omvärlden vad de kan uträtta med 
sin återvunna frihet. Det är ett storslaget kapitel i berättelsen om mänsklig 
framgång i den moderna världen.

Men nuet är det förfl utnas barn, och historien kan aldrig reduceras till en 
enkel redovisning av vinster och förluster. Direkta former av utländskt eller 
kolonialt välde eliminerades, men den indirekta kontrollen kvarstod. Denna 
indirekta utländska kontroll visade sig nu vara svår att komma till rätta med. 
Den tillgodosåg enbart utländska intressen och utövades i form av påtryck-
ningar från de industrialiserade så kallade ”utvecklade länderna”. Förutsätt-
ningar för den indirekta kontrollen var bristen på afrikansk erfarenhet samt, 
naturligtvis, mänskliga svagheter och tillkortakommanden.

Afrikanerna har sedan frigörelsen vunnit många segrar på vägen mot 
framåtskridandet, men de har också drabbats av motgångar. Priset för ett år-
hundrade av kolonial överhöghet var mycket högre än befriarna hade räknat 
med. Omvärlden, som oftast har varit upptagen av sitt, har varit långt mindre 
hjälpsam än man hade hoppats. På denna ”unga” kontinent, som ju historiskt 
sätt är den äldsta, men nu har en befolkning varav hälften är under 15 år, har 
de unga med sina brinnande förhoppningar tvingats kämpa allt hårdare mot 
problem som det förfl utna har lämnat i arv.
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Vilket har varit det svåraste av alla dessa problem? Varför är Afrika fattigare 
nu än det var tidigare, hungrigare, mer drabbat av konfl ikter? Berättelsen om 
det befriade Afrika är inte någon sorglig historia, men det är förvisso en hård 
och motsägelsefull sådan. Framför allt är det en mycket mänsklig historia där 
mod möter nederlag, uppgivenhet ställs mot enveten optimism och mänsklig 
godhet kämpar mot mänsklig ondska.

Del fyra leder oss genom de senaste årens levande historia och i den delen 
får vi också se hur dessa år, med all sin rikedom på teman och idéer, har fört 
Afrika fram till tröskeln till 2000-talet.
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DEL FYRA tar upp frågor som rör den afrikanska själv ständig heten med dess 
landvinningar och svårigheter, framför allt un der tiden 1960–1985. Några av 
dessa frågor är:

Kapitel 17  – Historien börjar på nytt

• Hur påverkade självständigheten Afrikas plats i världssamfun det?
• Hur förändrades utbildningssystemet efter självständigheten?
• Vad innebar alfabetiseringskampanjerna? Varför var de nöd vändiga?
• På vilka sätt expanderade näringslivet?
• Vilka är självständighetens viktigaste landvinningar?

Kapitel 18  – Frågor om nationell stabilitet

• Vad var, eller är, ”neokolonialism”?
• Hotades den politiska stabiliteten av regionalism? Separatism? Stamtän-

kande? Elitism? I så fall på vilka sätt?
• Hur gick den utländska interventionen till och varför inträffade den?
• Vilka var orsakerna till militärregeringar? Var alla militärrege ringar av 

samma slag? Om inte, hur skilde de sig åt?
• Vilka partisystem tog form under självständigheten?
• Vad är ”folkmakt”?

Kapitel 19  – Frågor om utveckling

• Vad innebar det koloniala ekonomiska arvet? Vilket var eller är dess kon-
trollmekanism?

• Är den fattigdom som de fl esta afrikaner lider under självför vål lad eller 
orsa kad av omvärlden?

• Varför har livsmedelsimporten ökat?
• Vad innebar Afrikas skuldkris?
• Vilka var grundförutsättningarna för nationell utveckling?
• Hur fungerade den privata företagsamhetens (kapitalismens) strategi?
• Vilka alternativa strategier uppträdde på scenen?
• Vilka var de grundläggande svårigheterna med landsbygds utvecklingen?
• Vilka var fördelarna och nackdelarna med utländskt bistånd?
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Kapitel 20  – Frågor om enhet

• Hur utvecklades tankarna om panafrikanism efter självstän dig heten?
• Vad var Mali-federationen och Ghana-Guinea-unionen?
• Vilka var Casablanca-, Monrovia- och Brazzaville-grupperna?
• Vad är OAU? När grundades organisationen och av vem? Vad föreskriver 

stadgan?
• Vad var OCAM?
• Hur löste OAU gränstvister?
• Vilka nya åtgärder vidtogs för att befrämja regionalt samar bete?



186 Historien börjar på nytt

1990 var det nästan fyrtio år sedan den första afrikanska kolo nin lösgjorde 
sig ur det europeiska kolonialsystemet. Det landet var Libyen, och den själv-
ständighet som landet uppnådde kunde inte bli annat än begränsad. Många 
förändringar och oroligheter väntade oundvikligen i framtiden, men detta 
gällde, och gäller fort farande, varje land på den svarta kontinenten. Dess befolk-
ning har tvingats ge sig i kast med stora problem fyllda politiska an passningar, 
liksom ekonomiska svårigheter. Dessa svårigheter har sitt ur sprung i arvet från 
det förfl utna, men också i mot sätt ningar i nuet — och på en kontinent med 
så mångskiftande kul tu rer och erfarenheter är det inte konstigt att mänskliga 
kata strofer har lagts till naturkatastrofer.

Dock har inga av dessa bakslag och besvikelser kunnat min s ka det oskatt-
bara värdet av frihet från kolonialvälde. Kampen för självständighet och 
möjligheterna till framåtskridande har givit afrikanerna vad kolonialsystemen 
förvägrade dem: nyckeln till den egna framtiden och friheten att använda 
denna nyckel. De har kunnat studera och lära sig förstå sin egen kontinent. 
De har kunnat göra en uppskattning av sina egna förmågor och möj ligheter, 
söka sina egna lösningar, stå fria gentemot och jäm ställ da med resten av 
mänskligheten.

Självfallet är det så att tiden av självständighet, det må sedan handla om få 
eller många år, har varit en tid av prövning och för nyelse, ibland framgångsrik, 
ibland inte. Det har varit en tid av utveckling i det lilla liksom i det stora, en 
tid när afrikanerna har kunnat upptäcka sig själva på den mo derna världens 
arena. När självständigheten inföll var läsning och skrivning, bilar och lastbilar 
och cyklar, ja till och med skor och radioapparater nå got som var förbehållet 
ett utvalt fåtal. Nu är dessa företeelser delar av det dag liga livet, på samma 
sätt som den industri och veten skap som har gjort dem möjliga.

Få afrikaner gav sig iväg på några längre resor före själv ständigheten. Nu 
reser oräkneliga människor ut varje vecka. De har för första gången blivit 
världsmedborgare. De har knutit personliga och yrkesmässiga kontakter och 
funnit vänner på alla kontinenter.

Dessa år har därför varit den mest omvälvande perioden i Afri kas långa 
historia, och de förändringar som har skett under den här tiden har inträffat 
med förbluffande hastighet. Afrikas nya generationer lever redan i en värld 
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som är vitt skild från deras farföräldrars. 1985 var till exempel varje nigerian 
som var född under självständigheten fortfarande under 25 år, varje kenyan 
under 22, varje zambier under 21, varje angolan under 10. Aldrig tidigare 
har unga afrikaner — under 1980-talet var omkring hälften av Afrikas hela 
befolkning under sexton år — haft förmånen att leva i en tid av så stora och 
utmanande för ändringar.

I denna del ska vi ta upp svårigheterna och problemen un der självständig-
heten, ännu inte ens ett halvsekel gammal. Men först ska vi ta upp någonting 
som är mycket viktigare, nämli gen för delar na med självständigheten. Dessa 
fördelar var stora och de var många.

Världsmedborgare
När självständigheten inföll kunde den tidens män och kvinnor inte ta några 
av framstegen för givna. De hade fått kämpa för des sa framsteg, ofta hade 
de mötts med våld eller förföljelser och nu, när de var självständiga, måste 
de kämpa för att behålla sina landvinningar. De betraktade med all rätt den 
uppnådda själv ständigheten som en seger för framåtskridandet.

I varje skede av livet hade kolonialhärskarnas rasism hållit dem i sitt grepp. 
Som vi har sett använde alla kolonialsystem rasis men som vapen. De använde 
den för att hålla afrikanerna nere, längst ned på utvecklingsstegen. De använde 
den för att lära afrikanerna att botten på stegen var deras rätta plats. Vi ska 
ännu en gång närmare betrakta vad detta verkligen inne bar.

I Zambia hade ingen afrikan före självständigheten tillåtits köra tåg, han 
fi ck bara skyffl a kol åt lokföraren som var vit ny byggare. Under många år 
förvägrades afrikanerna i Kenya att dela förtjänsterna från kaffeodlingen, det 
var den ”vite mannens skörd”. Ingen ugandier fi ck själv förädla den bomull
han hade odlat. I Belgiska Kongo fi ck en afrikan inte fl ytta från ett ställe till 
ett annat utan polisens tillstånd. I de portugisiska koloni er na fi ck bönderna 
inte bestämma vilken gröda de skulle odla. Till och med i mer framstegsvänliga 
kolonier, som Nigeria, var alla bankaffärer och all storskalig handel stängda 
för afrikansk före tag samhet, och i de få fall i Västafrika där afrikaner tilläts 
delta var deras handlingsfrihet kraftigt kringskuren. Inte mer än en handfull 
afrikaner, sak samma hur begåvade de var, kunde hoppas på en hög-re befatt-
ning inom den offentliga sek torn eller den akademiska världen. Förutom allt 
detta fi ck en afrikan inte vara med och besluta i frågor som rörde det egna 
landets rege rings politik. Även om de hade lyckats skaffa sig den nöd vän diga 
utbildningen, något som bara var ett fåtal för unnat, undan hölls de fakta av 
avgörande betydelse. 
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Detta allt överväldigande rasistiska vapen från kolonialtiden kunde för-
intas när självständigheten kom. Fria från förtryck kunde afrikanerna börja 
utveckla sina förmågor och göra bruk av sin handlingskraft. En ny tillförsikt 
och en ny självrespekt växte fram ur denna frihet, och också möjligheter till 
alla slags arbetsuppgifter eller uppdrag. Det revolutionerade Afrikas möj lig-
heter, Afrikas ställning i världen.

Afrikaner kunde nu börja lära känna sin egen kontinent. Före självständig-
heten visste inte ens de få afrikaner som gick i läro verk mycket om länderna 
utanför den koloni de befann sig i. ”Franska afrikaner” fi ck lära sig något litet 
om ”Franska Afrika” och mycket mer om Frankrike. Men de fi ck inte lära sig 
någon ting om resten av Afrika. Afrikaner i Brittiska Västafrika kanske lärde 
sig något om brittisk historia eller geografi , men litet eller ingenting om sina 
egna länders historia eller geografi .

Nu öppnades kunskapens portar. Nu kunde afrikaner skaffa kunskaper 
om andra kontinenter och folk. De kunde bli världs med borgare likaväl som 
medborgare i sina egna länder. De kunde ta plats i världens olika rådsförsam-
lingar, däribland För en ta Nationerna och dess organisationer. På samma sätt 
kunde de delta i möten över hela världen med den alliansfria rörelsen och 
andra liknande organisationer.

Utbildningsrevolutionen
Kunskap är vägen till insikt, och insikt är vägen till makt. Ko lo nial systemen 
blockerade båda dessa vägar. Avsikten med sy stemen var just att ge koloni-
alhärskarna all makt.

Det fanns missionsskolor och statliga skolor före självstän digheten. Men 
de fl esta av dem var kolonialskolor, de lärde ut kolonialmaktens värderingar 
och som vi har sett tidigare var dessa värderingar rasistiska. Den sortens skolor 
gav undermå lig undervisning till människor som påstods vara underlägsna, 
och skolorna var dessutom få. Till och med i de minst efter blivna kolonierna 
kunde inte fl er än tio barn av hundra hoppas på plats i folkskolan 1960. I 
de mest efterblivna kolonierna kunde bara en på hundra, ibland inte ens det, 
hoppas på plats i skolan.

När självständigheten kom behövde därför undervisningen revolutione ras. 
De självständiga regeringarna måste sörja för mycket fl er skolor och lärare. 
Denna utbyggnad var desto nöd vändigare som Afrikas befolkning nu ökade 
snabbt. Från och med 1950-talet har Afrika varit en ungdomens konti nent 
jäm fört med Europa eller Nordamerika. 1975 var till exempel 442 afri ka ner 
på 1.000 under 15 år, medan proportionerna för de indu stria li serade länderna 
bara var 260 på 1.000.
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Men kvantitet var inte det enda. Det var också nödvändigt med en ny 
kvalitet i undervisningen. Här följer tre uttalanden att begrunda angående den 
sorts utbildning som kolonialsy stemen erbjöd. Det första är av den nigerianske 
historikern J. F. Ade Ajayi. Han skrev att den svarta elevens undervisning un-
der koloniperioden hade styrts;

inte bara av den vita lärarens och den vita skolboksförfattarens fördomar 
utan ibland även genom direkta påbud från administra tionen i form av 
la gar som påstods vara utformade för att tillvarata den svarte mannens 
in tres sen.

Tanzanias president Julius Nyerere skrev 1967 om samma ämne:

[kolonial undervisning] var inte utformad för att förbereda unga män ni skor 
för att tjäna sina länder. Istället var den motiverad av en önskan att hos 
eleverna inpränta kolonialsamhällets värderingar och förbereda dem för 
att tjäna den koloniala staten ... Detta innebar att kolonial under visning 
knä satte principen om ojämlikhet, samt i praktiken den starkares rätt över 
den svagare, speciellt på det ekonomiska området.

Detta innebar i praktiken att kolonial utbildning för afrikaner var avsedd att 
skapa underlägsenhet. I sina mer uppriktiga ögon  blick tillstod de koloniala 
härskarna detta. Följande är vad patriarken av Lissabon, kardinal Cerejeira 
sade till ”portugisi ska Afrika” i en julhälsning 1960:

Vi behöver skolor i Afrika, men skolor i vilka vi visar infödingen vägen 
till människans värdighet och den nations ära (Portugal) som beskyddar 
honom. Vi vill lära infödingarna att skriva, att läsa och att räkna, men inte 
för att göra dem till lärda människor.

Efter självständigheten visade det sig vara svårare att förbättra innehållet i 
undervisningen än att öka antalet skolor. Och över allt där länder blev självstän-
diga under indirekt utländsk kont roll, som oftast i det franska väldet, höjdes 
knappast un der visningens kvalitet. Madagaskar var ett exempel. Det blev 
själv ständigt under indirekt fransk kontroll 1960 och fi ck full själv ständighet 
1972. Landets nya ledare sade då att Madagaskars under visning dittills hade 
varit helt och hållet otillräcklig. Det var:

ett undervisningssystem som är gammaldags och utan kontakt med det 
verkliga livet och med landets behov, som inte har åstadkommit något 
annat än en ökning av arbetslöshet och under sysselsättning.

Konfronterade med dessa behov av förbättringar, både i inne håll och omfatt-
ning, handlade starka och självständiga rege ringar med kraft och framgång. Åt-
minstone vad gäller omfatt ningen förbättrades situationen på hela konti nenten. 
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I 44 afrikan ska län der steg antalet skolelever på alla tre nivåer — lågsta dium, 
mellan stadium och högre stadier — från 17,8 miljoner till 37,6 miljoner. Tolv 
års ansträngningar hade mer än fördubblat an ta let skolelever.

Ytterligare en del av det koloniala utbildningsarvet var fl ick or  nas un derläge, 
vilket i sin tur avspeglade kvinnornas under läge. Långt färre fl ickor än pojkar 
gick i skolan, men vissa åt gärder började vidtas för att rätta till detta. Andelen 
afrikanska fl ickor och unga kvinnor mellan 6 och 19 år som fi ck utbildning blev 
något större. 1960 utgjorde de 33,7 procent av alla skolele ver, år 1972 var de 
37,6 procent av dubbelt så många elever. Andelen fl ickor som fi ck utbildning 
i Afrika var fortfarande läg re än i Asien och mycket lägre än i Latinamerika. 
Ändå hade faktiskt antalet fl ickor och unga kvinnor som gick i skolan mer 
än fördubblats sedan 1960.

Samtidigt avkoloniserades innehållet i undervisningen. I allmänhet afrika-
niserades studieplanerna och skolböckerna vil ket innebar att de om-ar betades 
för att tillgodose Afrikas, inte Europas, verklighet och behov. För att uppnå 
detta mål gick man, med stor framgång, tillväga på två sätt: för det första 
tog man itu med innehållet i undervisningen, för det andra erbjöd man olika 
typer av utbildning efter den grundläggande under visningen.

Vad beträffar studieplanen fi ck eleverna nu börja studera sina egna folks 
historia istället för de europeiska folkens histo ria. Som aldrig tidigare fi ck 
eleverna nu lära sig hur deras egna länder och områden hade utvecklats i det 
förfl utna, istället för att lära sig att all utveckling kommer från Europa. Vad 
beträf far olika typer av utbildning öppnades nya skolor och högsko lor med 
specialutbildade lärare: yrkesskolor för praktisk ut bildning, jordbruks skolor, 
skolor för utbildning av läkare, hög skolor av olika slag. Nya universitet
grundades för att ge afri kanska stu den ter större möjligheter att mäta sig med 
högutbil dade på andra håll i världen. Fler afrikanska forskare kunde delta i 
oräk ne liga möten och konferenser med lärda personer på andra kon ti nen ter. 
Också på det här sättet blev afrikanerna världs med borgare.

Målen för undervisning, detta viktiga område i det själv ständiga Afrika, 
utstakades 1965 vid en konferens med före trä dare för afri kan ska utbild nings-
myndigheter, som hölls i Addis Abeba i Etiopien. Den utarbetade en deklaration 
för vidare ut veckling och fastslog följande villkor:

1. Grundskolan ska vara allmän, obligatorisk och avgiftsfri.

2. Gymnasieundervisning ska erbjudas trettio procent av de barn som fullföljer 
grundskolan.

3. Högre utbildning, huvudsakligen förlagd till Afrika, ska er bjudas tjugo 
procent av dem som fullföljer gymnasieskolan.
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4. Höjningen av kvaliteten i afrikanska skolor och universitet ska vara en 
ständig strävan.

Om vi sammanfattar de framsteg som hade gjorts till och med 1970-talet 
kommer vi att se att de var av stor betydelse. I alla län der hade man uppnått 
en väldig kvantitativ ökning, utom i de allra fattigaste, men till och med 
där ökade antalet skolor. Denna ökning gick ofta hand i hand med en ”kul-
turrevolution” vad beträffar innehållet i undervisningen. Eleverna i de nya 
skolorna undervisades om värdet och värdigheten i afrikanska tradi tioner och 
trosföreställningar. De kunde öppna sina sinnen för den moderna världens 
vetenskap. De kunde öka sin förstå else för behovet av nationell en het när de 
ställdes inför gemen samma problem.

Kenya hade många folk som hade formats av en lång histo ria, vart och ett 
med sina egna traditioner och trosföreställ ningar. Det nya Kenyas utbildnings-
system förnekade inte dessa skill na der. Men det strävade efter att förse alla 
kenyanska ele ver med en gemensam plattform att utgå ifrån: alla kunde lära 
sig samma läxa om nationell enhet, alla kunde känna sig del aktiga i samma 
nation. Och på samma sätt gick man ofta till väga också i andra länder.

Vid sidan av dessa landvinningar fanns andra. I de mest ut vecklade län-
derna gjorde man viktiga framsteg inom hälso vår d en och ökade tillgången på 
sköterskor, läkare, kliniker och sjuk hus.

De mest framstegsvänliga av de oberoende regeringarna in såg till fullo att 
denna expansion måste fortsätta. På 1970-talet hade antalet skolor och lärare 
ökat, i de stabilare länderna till och med kraftigt. Men befolkningen ökade 
fortfarande snab bare. Det blev en kapplöpning mellan det ökande anta let unga 
männi skor och antalet skolplatser. Bristande resurser eller då liga re ge ring ar i 
de svagare länderna innebar att folkökningen avgick med segern.

Afrikanska föregångsmän inom utbildningsområdet såg detta problem. 
Mellan 1960 och 1972 inrättade självständiga re ge ringar mer än 16 miljoner 
nya platser i grundskolan. Men under just dessa år innebar befolkningstill-
växten i samma län der näs tan lika många barn mellan sex och elva år, och 
denna folk ök ning accelererade. Snart insåg man att målet för gymnasie under-
visningen enligt deklarationen från 1965, dvs att trettio pro cent av alla barn 
som hade gått ut grundskolan skulle kunna fort sätta, inte skulle vara nått 
1980. Endast inom den högre un der visningen nåddes målet och överträffades 
till och med. I hela Afrika hade antalet studerande i högre utbildning ökat 
med femtio procent sedan 1965.

Det fanns stora skillnader mellan länderna. Vid mitten av 1970-talet hade 
till exempel Ghana berett plats i grundskolan för omkring sjuttio procent av 
alla landets barn i grundskoleåldern, medan grannlandet Övre Volta (som 
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ändrade namn till Bur kina Faso 1984), som var mycket fattigare och hade 
ett mindre mått av oberoende, bara hade plats för tio procent. Dessutom var 
det så i några av länderna, kanske i de fl esta, att standarden i under vis ning 
och examensprov blev alltmer lidande under denna snab ba expansion. Det 
kunde inte undvikas, men mer tid och för nyade ansträngningar krävdes för 
att rätta till detta miss för hål lande. Ytterligare en följd av den mycket snabba 
ut bygg na den var att antalet elever som hoppade av i förtid, un der el ler efter 
grundskolan, blev oroande högt och förblev så.

Som överallt annars i världen drogs slutsatsen att framsteg och nya pro blem 
gick hand i hand. Stora förbättringar gjordes i en omfattning som tidi gare 
hade varit fullständigt otänkbar. Men obönhörligt uppstod svårlösta problem 
parallellt med den na process. Dock fanns det ännu en skillnad här, jämfört 
med det koloniala förfl utna. I de i verklig mening självständiga län derna och 
ibland i de bara till namnet självständiga (i syn nerhet de som hade tillhört det 
franska imperiet) kunde dessa problem nu förstås, diskuteras och angripas.

Språk och alfabetisering: swahili- och somaliexemplen

Afrika har mer än 700 språk. Många talas av små samhällen. Någ ra talas av 
stora befolkningar, ofta uppdelade i olika dia lek ter: yorubaspråket i Nigeria är 
exempel på det, liksom de olika grenarna av akan eller twi i Ghana. Ett fåtal 
språk talas av några eller många angränsande folk. Viktiga i den sistnämnda 
grup pen är arabiskan i Nordafrika och Sudan, swahili i Östafrika och hausa
i Västafrika.

Ett antal afrikanska folk hade vid självständigheten länge använt ett 
ge mensamt språk, som arabiska, swahili eller hausa för handel och diskus-
sioner. Men eftersom de fl esta länder hade många språk måste de nya staterna 
i allmänhet fortsätta att använda de europeiska språken, som deras forna 
härskare hade introducerat. Kanske denna situation kommer att förändras i 
framtiden. Men än så länge måste de fl esta ele ver, åtminstone efter de första 
skolåren (och ofta under dem) läsa sina läxor på något europeiskt språk. I 
några fall kunde man dock börja arbeta för en annorlunda lösning, som till 
ex em pel när det gällde swa hili och somali.

Swahili, som har varit i bruk under århundraden längs Afri kas östkust, 
är ett stort och fl exibelt afrikanskt språk med inslag av arabiska former och 
ord. Själva namnet visar detta — ’swa hili’ härleds ur det arabiska ordet för 
kustland. Undan för undan spreds swahili in över landet och blev ett andra 
språk hos många folk i Kenya och Tanzania. När självständigheten kom 
kunde de nya regeringarna i dessa länder nästan genast besluta sig för att 
välja swahili till nationalspråk, och man kunde börja övergå till swahili som 
undervisningsspråk i sko lorna.
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I likhet med arabiskan i Nordafrika (och i övriga islamska områden) hade 
swahili länge haft ett eget skriftspråk. Det ara bi ska skriftspråket date rar 
sig från islams första år. Swahili bör ja de skrivas för åtskilliga århundraden 
sedan med en form av arabiska bokstäver, men under kolonialtiden började 
det skrivas med det västerländska (latinska) alfabetet. Använd ningen av 
swa hili som nationalspråk skapade alltså inte några problem när det gällde 
skriftspråket.

Somali skilde sig på ett intressant sätt från swahili. Kolonial härskarna 
hade för det mesta ignorerat det somaliska språket. Italie narna hade härskat 
på italienska och britterna på engelska. När Somalia blev självständigt 1960 
var det inte svårt att be stämma sig för somali som national språk, ty nästan 
alla invånare i Somalia är somalier. Svårigheterna infann sig när det gällde 
sättet att skriva somali.

Lärda somaliska muslimer hade försökt skriva sitt språk med arabiska 
bokstäver, men det gick dåligt på grund av de språkliga skillnaderna mellan 
somali och arabiska. Men hur skulle man då kunna skriva det? Slutligen, 
1972, kom Somalias regering och landets akademiker överens om att utforma 
ett skriftspråk ut ifrån det västerländska (latinska) alfabetet. De fann att detta 
funge rade bra. Somali blev nationalspråk, i tal såväl som skrift, och också i 
det här fallet kunde man börja an vända somali som undervisnings språk.

Dock har man inte stor användning av ett språk om inte många människor 
kan läsa det. Förmågan att läsa och skriva var sällsynt under kolonial-tiden, 
bara de utbildade ägde den. Med självständigheten kom behovet, och också 
möjligheterna, att änd ra på detta förhållande. Många alfabetiseringskam panjer 
drogs igång, ofta i förening med undervisning i elementär ma te matik.

Med tanke på alla besvärligheter var resultaten av dessa kampanjer impo-
nerande. Mellan 1961 och 1970 sjönk stadigt an delen analfabeter, dvs män-
niskor som varken kan läsa eller skri va, över största delen av kontinen ten. Men 
naturligtvis förblev antalet analfabeter högt. Ty problemet med alfabetise ring 
in skrän ker sig inte till hur man går till väga för att lära människor skriva och 
läsa. Det handlar också om att skapa så dana om stän digheter att människorna 
utvecklar en vana att läsa och skriva, och sedan fortsätter med det.

1970 var det troligtvis bara omkring 27 procent av afrika nerna som hade 
utvecklat en varaktig läs- och skrivkunnighet. Stora områden som Angola och 
Moçambique väntade fortfa ran de vid den tiden på att befrias ur kolo nialtidens 
mörker. Där efter börja de befolkningstillväxten överfl ygla alfabetise rings-
kampanjerna och förnyade ansträngningar krävdes.
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Utbildning: en sammanfattning

Redan i början av 1980-talet hade man nått längre inom under visning och 
alfabetisering än någonsin tidigare. I vissa fall, som i Nigeria och Ghana, eller 
i Öst- och Centralafrika, hade man nått uppseendeväckande bra resultat. I 
Angola, för att ta ett annat exem pel, gick färre än 350.000 afrikaner i folk-
skola före själv stän digheten 1975. 1980 gick omkring 1.500.000 angolaner i 
grund skola med ny kursplan och nya läroböcker.

Vi kan sammanfatta framstegen inom utbildningsområdet på föl jande 
sätt. 1960 när självständighetsvågen började rulla in över större delen av 
kon tinenten uppgick andelen afrikanska barn i folkskolan söder om Sahara 
till omkring 36 procent av alla afrikaner i skolåldern. Den siffran är naturligt-
vis en grov upp skatt ning, antagligen för hög, och andelen i några kolonier 
var mycket mindre än i andra. Men det ger oss en ungefärlig ut gångs punkt. 
Vi kan använda den när vi mäter framgångarna på utbildningsområdet. Ty 
1981, runt tjugo år senare, uppgick den andelen till 78 procent. Samtidigt 
hade grundskoleunder vis ning en innehållsmässigt förbättrats. Unga afrikaner 
behövde inte längre lära sig sina forna herrars historia, nu fi ck de i stället 
lära sig sitt eget folks historia. Gymnasieundervisningen och den högre ut-
bildningen hade på motsvarande sätt förbättrats och byggts ut. Det koloniala 
Afrika hade nästan inga universi tet; i det oberoende Afrika fanns det många, 
liksom också yr kes skolor.

Har fl ickor givits sämre möjligheter än pojkar att tillgodo göra sig denna 
förbättrade undervisning? Svaret är ja. Kvinnor i Afrika har alltid utsatts för 
männens förtryck och det har fort satt efter självständigheten. Men det har blivit 
bättre. 1960 vi sade siffror för Afrika söder om Sahara att bara 24 procent av 
fl ickor i skolåldern fi ck gå i skola, men 1981 var denna andel 64 procent.

Återigen var arvet från det förfl utna en svår belastning. I allmänhet har 
kolonialtiden försvårat de fl esta kvinnors situa tion, både i det dagliga livet 
och i arbetet. De utnyttjades ännu hårdare än tidigare. När männen och brö-
derna tvingades ge sig av hemifrån på tvångsarbete, eller som migrantarbetare, 
för att tjäna ihop pengar till skatter och för att köpa nödvändiga saker som 
jordbruksredskap, lämnades deras fruar och systrar kvar med en större ar-
bets-börda i trädgårdarna, på åkrarna, i hem men. Genom hela den utdragna 
sociala krisen under den stora depressionen och andra världskriget var det 
kvinnorna som bar de tyngsta bördorna i form av fat tigdom och förtryck.

De grova orättvisorna mellan män och kvinnor har i allmän het bestått. 
Men man har arbetat och arbetar fortfarande på att förbättra situationen. Inte 
bara fl ickor och unga kvinnor har fått möjlighet att utbilda sig, också vuxna 
kvinnor deltar i utbild ningskampanjerna. De lär sig läsa och skriva och de 
får prak tisk undervisning inom olika områden, samtidigt som fl er arbe ten har 
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blivit tillgängliga för dem i städerna. Dessutom har kvinnor börjat gå sam-
man för att kräva, och i vissa fall få, bättre villkor. På 1980-talet hade fl era 
afrikanska länder livs kraftiga organi sa tioner som arbetade för att förbättra 
kvinnor nas situation, orga nisationer som helt och hållet sköttes av kvinnor 
och som utarbetade sina egna program för att tillvarata kvinnornas in tres sen. 
Allt detta hade varit fullständigt omöjligt under kolo nial tiden.

Nya konstnärer, ny konst och journalistik
Med självständigheten kom en ny och värdefull frihet över hela det kulturella 
fältet. Ett nytt konstnärskap började växa fram och det hämtade näring från 
många källor.

Afrikas konst från gamla tider har länge åtnjutit stor upp skattning över hela 
världen, inte minst i USA. Där, och i vissa andra länder, fi nns stora museer som 
ägnas afrikansk skulptur i trä och metall, vävda tyger, smycken och mycket 
annat som har tillverkats i det förfl utna. Men mycket av denna gamla konst-
ut öv ning dog under kolonialperioden. Och världen utan för Afrika hävdade 
att Afrika inte längre hade några konstnä rer.

Men självständigheten visade att världen utanför Afrika miss tog sig. De 
gamla färdigheterna återupplivades. Förutom trum man det och dansandet 
som naturligtvis aldrig hade upp hört, började Afrikas folk visa nyvunnen in-
spiration och nyska pande. Nya former av skulptur vann uppskattning hemma 
och utom lands: arbeten av hög kvalitet i trä, sten eller metall från Nigeria och 
Ghana, Zimbabwe och Zambia, Tanzania och Kenya och från andra platser. 
Nya former av dramatik uppstod och med dem nya teatergrupper och skåde-
spel, nya danser och rytmer, nya mimföreställningar och komedier. Återigen 
var Afrikas ska pan de ande fri att röra sig och tala.

Många folkliga konstformer blomstrade: man målade skyltar, landskap på 
lastbilar, dekorerade husväggar, vävde kläder i nya mönster och färger. Alla 
dessa konstyttringar sjöng frihetens lov, de vittnade om konstnärernas nya 
frihet att av bilda livet av idag med dess sorger och glädjeämnen.

Andra konstformer, som tillhörde den moderna världen, till kom: man bör-
jade skriva prosa och poesi för publicering. Redan under 1960-talet började 
romaner och dikter av nya afri kanska författare uppmärksammas i många 
länder. Alltefter som läskun nig heten ökade under 1970-talet började dessa 
skrivna verk få en publik hemma på samma sätt som utom lands.

En annan sorts utveckling bidrog till denna kulturella revo lution. Det 
var den snabba tillväxten i informationskanaler för all mänheten i form av 
natio nella nyhetsbyråer, tidningar, ra dio utsändningar, bokutgivning, bio och 
te levision.
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Afrikansk journalistik var långt ifrån någon ny företeelse när självständig-
heten kom. Sierra Leone fi ck sin första afrikanska tidningsägare och redaktör 
så tidigt som 1855, Guldkusten hade också en, Charles Bannerman, redan 
1857. Under kolo nial tiden fanns det i Brittiska Västafrika ett spännande 
utbud av livaktiga afrikanska tidningar, ibland redigerade av framstå ende 
journa lis ter, som Thomas Horatio Jackson från Nigeria. Men annars fanns 
det få afrikanska tidningar. I många kolonier fanns det inga alls.

Efter självständigheten började också detta förändras. I de länder som 
hade kommit längst ökade de afrikanska tidning arna kraftigt sin utgivning, 
och till och med det fattigaste land hade nu något slags tidning. Också på det 
här området var skill na derna stora. Den ghananske forskaren Jones-Quartey 
har på pekat att de engelsktalande länderna i Västafrika på 1960-ta let hade 
kommit längre än de franskspråkiga. Så sent som 1967 låg Nigeria långt före 
de övriga med 18 dagstid ningar, 15 vecko tidningar och 22 tid skrifter, varav 
somliga hade mycket stor upp laga. Dessutom hade Nigeria 17 radio sändare 
som sände på många språk till nära 700.000 radioappa rater, förutom fem 
tv-stationer. Jämfört med detta låg det ri kaste landet i det före detta franska 
kolonialväldet, Elfenben s kusten, långt efter.

Återigen var inte utvecklingen problemfri. All denna väldiga utbyggnad 
av nyhetsmedia gav upphov till svårlösta problem rörande censur och statlig 
kontroll. Kritiker gav sig i kast med dessa frågor. Jones-Quartey, som gav en 
sammanfattande bild av publiceringssituationen i Västafrika fann mycket att 
kritisera (detsamma gällde andra områden). Han sade att detta var

överallt en tid av ojämn kamp för den västafrikanska pressen, och av monu-
mental missuppfattning av roll och ansvar från de snabbt föränder liga och 
för det mesta auktoritära regeringarnas sida. 

I takt med att de nybildade nationalstaterna kom under en eller annan form 
av odemokratiskt styre har i allmänhet press- och publiceringsfriheten kring-
skurits alltmer. Detta demokratins miss lyckande i de nya nationalsta terna 
var inte specifi kt afri kanskt. Det har uppträtt överallt i den moderna världen. 
Det som är intressant i det afrikanska sammanhanget är kampen mot detta 
misslyckande.

Affärslivets expansion
Med självständigheten fi ck Afrikas folk möjlighet att inte bara styra över sig 
själva utan också att tala i egen sak. Genom sina många konstformer och 
olika media fi ck de visa sina kulturers styrka och fruktbarhet. Också inom 
andra områden öppnades nya möjligheter. Afrikanska affärsmän kunde nu 
till sist röra sig inom många av affärslivets vinstgivande områden, som de un-
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der kolonialtiden hade varit utestängda från på grund av ut länd ska monopol 
eller rasistiska förbud.

Deras handlingsfrihet berodde på graden av ekonomisk eller annan indi rekt 
kontroll som de utländska makterna och af färsintressena utövade. I de minst 
självständiga länderna fi ck afrikanska affärsmän fortfarande nöja sig med 
att verka som un der ordnade representanter för utländska affärsmän. Under 
1970-talet fanns det emellertid länder med en hög grad av själv ständighet där 
afrikanerna hade tagit över en stor del av led ningen och verk samheten inom 
affärsområdet. Här kan vi lägga märke till några viktiga förändringar.

För det första var det nu möjligt att uppnå ett visst mått av nationell kon-
troll över pengar, krediter, bankverksamhet och investeringar inom ett vitt 
fält av affärsverksamhet. Det var möj l igt att nationalisera utländska banker 
och försäkringsbolag, lik som det var möjligt att främja afrikanska bank- och 
bolagsin tres sen. I takt med att insikten i ekonomiska frågor ökade blev det 
möjligt att upprätta nationella planer för att utveckla in hemska resurser. Allt 
detta innebar att de starkare länderna kunde börja avkolonisera sina ekono-
mier, dvs samla sina re surser och an vända dem till att bygga upp nationella 
ekono mier för att tjäna nationens intressen.

Nu kunde man också starta intensivkurser för att snabbt ut bilda män och 
kvinnor för att ersätta europeiska eller andra ut ländska tekniker, direktörer, 
statstjänstemän och intellektuella. Till och med de svagaste av de nyligen 
självständiga länderna klarade av en viss afrikanisering inom beslutsfattande 
och in tellektuella arbeten.

Självständighetens landvinningar: en översikt
Landvinningarna var många inom det nationella livets alla om råden. De var 
politiska, kulturella, sociala och ekonomiska.

Politiska landvinningar innefattade makten att bygga upp nationella poli-
tiska system med en beslutsstyrka och ett politiskt handlingsprogram som tog 
tillvara nationens intressen både i nuet och framtiden. De innefattade makten 
att minska, eller göra sig kvitt, utländsk politisk kontroll. De innefattade 
möjligheter na att pröva sig fram genom olika handlingsprogram, lösningar, 
författningar och nya idéer över hela skalan av självstyre. De innefattade 
fri heten att verka för nya former av enhet inom, och mellan, afri kanska na-
tioner. Allt detta innebar att själv stän dig heten förde med sig ännu en förmån: 
den återgav afrikanerna rätten att begå sina egna misstag inom politik och 
förvaltning och följaktligen rätten att lära sig av sina misstag.

Kulturella landvinningar innefattade krossandet av rasis men, som hade 
varit ett av kolonialismens främsta vapen. De återgav afrikanerna deras 
självklara rätt, numera erkänd av hela värld en, till jämställdhet med resten 
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av mänskligheten ef ter den lång variga koloniala underkastelsen. Dessa kultu-
rella landvinningar bröt Afrikas isolering, besegrade de afrikanska folkens 
okunnig het om sin egen kontinent och om världen i övrigt, och raserade de 
återstående koloniala hindren mot Afri kas egna uttrycks medel och intellek-
tuella utveckling.

Sociala landvinningar innefattade möjligheten att bygga upp en modern 
apparat inom offentlig hälsovård och utbildning, att använda den mo derna 
vetenskapens resultat i kampen för att förbättra livsvillkoren, att ut bilda 
kompetenta män och kvinnor inom dessa områden, att övervinna okun nighet 
eller vidske pelse när det gällde orsakerna till sjukdom och sociala kon fl ik ter. 
Inte minst innebar dessa sociala landvinningar en reduce ring av de många 
orättvisor som drabbade kvinnorna.

Ekonomiska landvinningar innefattade makten att utarbeta natio nella 
planer för nationell utveckling, besluta över natio nella resurser och äga och 
sköta alla slags affärsföretag. De in ne fattade också makten att prova ut nya 
former av ekonomisk politik, organisation och kontroll samt möjligheten att 
när det var önskvärt gå samman med andra afrikanska länder i sam ordnade 
planer eller företag. Framför allt gav dessa ekono miska framsteg de självstän-
diga länderna makten att steg för steg skära ned och stoppa överföringarna 
av Afrikas rikedomar till Europa och Amerika för att istället i allt högre ut-
sträckning an vända Afrikas rikedomar i kontinentens egen utveckling.

Självständighetens utmaning

Men hur långt var det i praktiken möjligt för de nya staterna att försvara dessa 
självständighetens landvinningar och bygga in dem i vardagslivet? Hur långt 
kunde de nya staterna i prakti ken använda denna makt för sina folks bästa?

Alla de nya staterna ställdes under de första åren av själv ständighet inför 
en och samma utmaning. Denna utmaning gäll de hur de på bästa sätt ytterli-
gare kunde stärka den interna stabiliteten, satsningen på utveckling och 
en het.

Alla nya stater befann sig inte i samma situation. Några drab bades av 
mycket större problem än andra. Några var mycket fatti gare än andra. Berät-
telserna om vad som hände dem efter självständigheten är mycket olika från 
nation till na tion. Några har lyckats mycket bra, andra ganska dåligt. Några 
har helt och hållet misslyckats.

I fortsättningen är det viktig att minnas att Afrika och världen i övrigt inte 
existerar åtskilda från varandra. Tvärtom är de avhängiga av varandra. Allt 
som sker i Afrika påverkas av det som inträffar i omvärlden och vice versa. 
Misstagen och sorgerna och olyckorna i Afrika efter frigörelsen måste ses i sitt 
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rätta sammanhang, som en del av vår världs stora fråga: hur skapar man ett 
samhälle där människorna arbetar tillsammans för det gemensamma bästa? 
Historien har hittills inte gett oss några entydiga svar. Men sedan imperie-
makterna lämnade Afrika kan vi se hur invånarna på denna väldiga kontinent, 
trots alla motgångar, ständigt bemödar sig om att använda och utvidga sin 
nya frihet närhelst de kan.
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Alla folk måste när de har uppnått sin frihet fortsätta kampen mot de histo-
riska belastningarna, mot arvet från det förfl utna. De landvinningar och 
den makt som självständigheten fört med sig måste ställas mot detta arvs 
hämmande effekter. De frågor vi måste besvara när vi undersöker åren efter 
självständigheten hänför sig sålunda till konfl ikten mellan gammal barlast 
och ny handlingsfrihet.

Denna kamp kan undersökas från många synpunkter. Vi ska undersöka 
den inom tre viktiga områden: kampen för politisk stabilitet, kampen för eko-
nomisk utveckling och kampen för enig het inom och över nationella gränser. nomisk utveckling och kampen för enig het inom och över nationella gränser. nomisk utveckling och kampen för enig het inom och över nationella gränser
Varje område har sitt eget kapitel.

Vilken grad av oberoende? ”Neokolonialism”
Vi måste hålla i minnet att självständigheten inte kunde vara fullständig. Det 
fanns begränsningar i den handlingsfrihet detta oberoende medförde. Omfatt-
ningen av dessa inskränk ningar va rie rade från land till land. Vad som kunde 
åstad kommas inom ramarna för dessa inskränkningar varierade också.

På det ekonomiska området var, som vi kommer att se i nästa kapitel, 
begränsningarna i den handlingsfrihet som följde med självständigheten ofta 
stora. Varje ny nation upptäckte när den blev självständig att den var inlem-
mad i ett helt system el ler nätverk av ekonomisk kontroll och villkor. Till en 
del var dessa kontrollmekanismer och villkor beståndsdelar i det eko nomiska 
världssystemet och inget land undgick dem. Till en del var de kvarlevor från 
de olika kolonialsystemen.

Begränsningar fanns också inom utbildning och kultur. Också här drogs 
man med en stor kolonial kvarlåtenskap i tän kande och inom under visningen. 
I föregående kapitel diskute rade vi några aspekter på dessa koloniala kvar-
levor, och vad som gjor des för att bli kvitt dem.

Också på det politiska området fanns det inskränkningar i handlings-
friheten efter självständigheten, dvs i de nya natio nernas frihet att styra sig 
själva och självständigt lösa sina pro blem. Mest kringskurna var de stater som 
hade uppstått ur det franska kolonialväldet. Men även på andra håll sökte de 
gamla kolonialmakterna bibehålla kontrollen, dels genom att regera indi rekt 
via lämpliga ”partners”, dels genom att underminera ett reellt oberoende i 
tanke och handling. 

KAPITEL 18  

Frågor om nationell stabilitet
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Dessa försök att också sedan de koloniala fl aggorna hade ha lats behålla 
den europeiska kontrollen med hjälp av indirekta metoder blev ett återkom-
mande fenomen på den afrikanska scenen. Denna företeelse kom att kallas 
”neokolonialism”, eller nykolonialism, och innebar att utländska makter 
sökte få de nya nationerna att främja deras intressen inom många områ den. 
Ibland var det lätt att upptäcka dessa neokoloniala ansträngningar, som när 
Frankrike tvingade på sina före detta kolonier mi litäröverens kommelser så 
att många av dem efter självstän dig heten fortfa rande måste acceptera franska 
trupper på sitt eget territorium. Andra gånger, då man använde sig av ekono-
miska påtryckningar, var försöken svårare att upptäcka. Det gällde t ex frågan 
om räntebetalningar på nationella skul der till utländska långivare, eller då 
de ”utvecklade” länderna vägrade att gå med på att betala bättre priser för 
exportvaror från före detta kolo nier.

Några av det moderna Afrikas ledare var ovilliga eller oför mögna att mot-
sätta sig denna neokolonialism, medan andra tog på sig uppgiften att bekämpa 
den. Deras kamp för ökat obero ende och deras regeringars och folks kamp 
har en central plats i berättelsen om åren efter självständigheten.

Splittringens arv
Afrikas egen historia hade frambringat många hundra själv ständiga samhäl-
len eller stater, vilka hade utvecklat sina egna politiska system. Ofta hade de 
skapat vidsträckta nätverk av regional handel mellan sig och bildat sina egna 
regionala zoner av ekonomiskt samarbete till ömsesidig nytta. Ett exempel på 
detta var den vidsträckta ”kaurisnäckzonen” i västra Afrika, som sammanlän-
kade många samhällen i det gemensamma bruket av importerade kaurisnäckor 
som betalningsmedel för varor. Ett tidigare exempel var den omfattande 
handelsregio nen i norra Afrika där den förenande länken var användningen av 
den fatimidiska eller almoravidiska gulddinaren, medelti dens ”guldmyntfot”, 
vars oumbärliga och dyrbara metall kom från Väst a frika.

Kolonialväldet krossade dessa gamla och ofta blomstrande regio nala 
nätverk av handel och överenskommelser, och in förde system som vitt skilde 
sig ifrån dem. Dessa nya koloniala nätverk var i första hand utformade för 
att få afrikansk arbets kraft och mark att tjäna de koloniägande makternas 
intres sen och öka deras vinster. Kolonialregeringarna använde först våld för 
att uppnå detta mål, och senare övergick de till en taktik som gick ut på att 
söndra och härska, då olika befolkningar fös tes ihop i ”koloniala stammar” 
(se ovan kapitel 7).

Nationalisterna utkämpade sin stora kamp före självstän dig heten för att 
besegra det koloniala stamtänkandet och ena folken i nationer. Vi har redovi-
sat några av resultaten av denna svåra men nödvändiga kamp.
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Nationalismen visade sig vara tillräckligt stark för att skapa den poli tiska 
enighet som krävdes för att göra slut på kolonial väldena. Men nationalismen 
i Afrika hade, i likhet med natio nalismen i andra delar av världen, avslöjat 
att den var en mot sägelsefylld kraft. Även om den började bra kunde den 
fort-fa rande sluta dåligt.

Som vi såg tidigare (kapitel 4) var nationalismens krafter i Europa un der 
1800-talet och det tidiga 1900-talet tillräckligt starka för att befria italienarna 
och sedan de slaviska folken i södra Europa ur olika europeiska imperier. Na-
tionalismen gjorde detta i jäm likhetens och frihetens namn. Men det Italien som 
hade befriats 1861 började snart använda sina arméer till att in vadera delar 
av Afrika och beröva afrikaner deras egendom. Samma natio na lism urartade 
senare till den brutala fascistiska diktaturen under Mussolini 1922–1945. De 
slaviska folken började på samma sätt gräla sinsemellan och skapa sina egna 
diktaturer när de hade befriats ur de gamla europeiska impe rierna. På unge-
fär samma sätt vändes den nationalism som hade skapat ett enat Tyskland i 
katastrof för tyskarna och för alla övriga, när den under 1930-talet övergick 
i nazism och startade andra världskriget 1939–45 med dess fruktansvärda 
förödelse.

Inte heller i Afrika dröjde det länge förrän nationalismens krafter gav upp-
hov till missämja. Här har vi alltså ett problem, gemensamt för afrikaner som 
hade befriats ur de europeiska kolonialväldena. Nationalismen förde med sig 
stora fördelar, men begärde ett högt pris för dem. Var detta oundvik ligt? Vad 
kunde och kan göras för att oskadliggöra nationalismens de struk tiva sidor? 
Vi kanske kommer att hitta några tänkbara svar på följande sidor.

Experiment i tre perioder
Detaljerade redogörelser för åren efter självständigheten fyller många böcker 
som behandlar de enskilda ländernas historia. Här ska vi försöka göra en 
sammanfattning. Generellt, men framför allt i de länder som hade tillhört de 
brittiska och fran ska väldena, kan åren efter självständigheten delas in i tre 
pe rioder eller faser av ansträngningar, försök och förnyelse.

Den första av dessa perioder var ganska kort. Den varade un der den tid de 
nya nationerna försökte styra sig själva med hjälp av de medel och meto der 
som kolonialregeringarna läm nade efter sig när de drog sig tillbaka. Oftast 
infördes dessa system sam ma dag som självständighet proklamerades eller kort 
dess för innan. Det rörde sig om författningar och parla mentariska system som 
var konstruerade efter brittiskt, franskt eller något annat euro peiskt mönster. 
De hade följaktligen sitt ursprung i det moderna Europa och byggde inte på 
det mo derna Afrikas historia och förutsättningar.
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Den andra perioden varade längre, nämligen under den tid det tog de nya 
nationerna att upptäcka att dessa medel och me toder, dessa regeringsinstitu-
tioner som vuxit fram ur Europas historia och förutsättningar, inte funge rade. 
Systemen bröt sam man, ofta under stor vånda. Anledningen till dessa sam-
manbrott hade överhuvudtaget ingenting att göra med att afri kaner skulle vara 
mindre skickade att styra sig själva, i fred och frihet, än européer. De övertagna 
medlen och metoderna funge rade inte av två vitt skilda anledningar.

En anledning var att dessa medel och metoder visade sig vara ett dåligt 
vapen mot traditionellt stamtänkande och andra splittringstendenser från det 
förfl utna. Den andra anledningen till sammanbrottet härrörde ur en våldsam 
motsättning. Å ena sidan övertog de nya nationerna lagar och seder från 
kolo-niala diktaturer, å andra sidan antogs de parlament man övertagit vara 
demokratiska. Resultatet blev att dessa två element råkade i konfl ikt med 
varandra. 

I och med sammanbrottet i regeringssystemen som kolonial makterna hade 
lämnat efter sig, uppstod ett stort behov att fylla tomrummet efter den politiska 
makten. Det var nu mili tär regi mer av olika slag gjorde entré.

Den tredje perioden började under 1970-talet. Den inleddes när de nya na-
tionerna började söka efter egna lösningar på de pro blem som var förknippade 
med regeringsmakt och utveck ling, och när de började söka sig fram till egna 
vägar att skapa rättvisa och fred. Mer allmänt är det en period när Afrikas nya 
nationer började brottas med nationalismens splittrande kon se kvenser. 

Hela detta skeende har varit innehållsrikt och skiftande. Det har i sanning 
återspeglat den moderna tidens problem, pro blem som fi nns överallt i världen. 
Infl ytandet från det koloniala arvet, från neokolonialismen, eller från ännu 
äldre tiders be lastningar har lett till katastrofer och nederlag. Men kampen mot 
dessa svagheter har också lett till framgångsrika lösningar, som allt tydligare 
demonstrerar afrikanernas kreativa och kon struktiva begåvning.

Vi ska nu övergå till att redogöra för några av de viktigaste problem som 
de självständiga länderna tvingats ta itu med, och ge några exempel.

Situationen efter självständigheten

Konfrontationen med regionalism och separatism

De styrelseskick som kolonialhärskarna lämnade efter sig när de gav sig av 
fungerade inte. Hur kunde det komma sig? Ni geria, Kenya och Sudan erbjuder 
tre exempel utifrån den brit tiska model len.

Som vi såg i kapitel 13 blev Nigeria självständigt under en författning som 
delade detta mycket stora land och dess talrika befolkning i tre områden. 
Vart och ett styrdes av det parti som representerade den största folkgruppen 
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i respektive region: hausa-fulani, yoruba och igbo, medan andra folk grupper 
eller etniska grupper representerades av mindre partier. Varje om råde valde 
också representanter till ett federalt parlament med säte i Lagos, landets 
huvudstad. Parlamentet avgjorde all-nige rianska ärenden som utri kespolitik 
och nationellt försvar.

Det fanns många orsaker till att detta system inte fungerade. En var att 
le dande partier och politiker hade en benägenhet att mer och mer styra respek-
tive region som om det vore ett själv ständigt land. De regionala regeringarna 
krävde ökad makt att fatta beslut inom områden som handel och industri och 
det fanns politiker som bedrev detta spel för att främja sin person liga karriär. 
Av dessa och andra skäl skärptes rivaliteten mellan områdena och drömmen 
om en all-nigeriansk enhet började förblekna.

Denna rivalitet gav upphov till ännu mer missämja. Vem skulle kontrol-
lera det all-nigerianska federala parlamentet i Lagos? Detta blev en allvarlig 
konfl iktkälla. Som händelserna ut veck lade sig kom norra regionens största 
parti, NPC, att domi nera det federala parlamentet eftersom det hade fl er röst-
berätti ga de bakom sig och följaktligen fl er medlemmar i par la mentet än de 
två andra stora partierna i östra och västra Ni geria, NCNC och AG. Dessa 
två partier tvingades därför an tingen spela en underordnad roll i en federal 
regering domine rad av NPC, eller också gå i opposition. Det ledde i detta läge 
till att AG isolera des.

Spänningen steg till bristningsgränsen. En första urladdning inträffade i 
västra regionen 1962, bara två år efter självständig heten. En spricka i AG 
ledde till våldsamma stridigheter. Den fede rala regeringen, som kontrolle-
ra des av NPC, försökte få ett slut på denna konfl ikt genom att ytterligare 
un dergräva AG. Regeringen utlyste undantagstillstånd i västra regionen och 
re gerade där genom en federal representant fram till början av 1963. Men 
detta var ingen lösning

Den regionala konkurrensen fortfor att skärpas, framför allt efter en folk-
räkning 1964, som visade att norra regionen hade ett röstunderlag som var så 
stort att regionens dominans i par la mentet hotade att bli permanent, natur-
ligtvis till nackdel för de andra två regionerna. Till råga på allt explode rade 
västre gionen ånyo under en valkampanj i november 1965. Vid det la get fanns 
det en utbredd känsla av bitterhet i den nigerianska opinionen. Situationen 
förvärrades ytterligare då några fram stående politi ker öppet an klagades för 
grov ohederlighet och korruption. Med fortsatt våld i väst och hot om våld 
på andra håll föreföll nu poli ti kerna handlingsförlamade, de som inte var 
diskrediterade. I januari 1966 ingrep militären och övertog den na tionella 
makten. För Nigeria upphörde därmed den första perioden av självständig-
het.
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Vad var det som hade hänt? Svaret är att medlen och meto derna som den 
koloniala regeringen hade lämnat efter sig hade förstärkt regional rivalitet och 
personlig äregirighet till den grad att allt till slut blev kaos. Det var nödvändigt 
att försöka hitta fram till en fungerande regeringsform. Nigeria måste fi nna 
sin egen väg till fred och framsteg.

Detta visade sig vara svårt. Nu var Nigeria på väg att falla sönder i tre 
se parata nationalstater. Militärledarna stod be redda att förhindra detta, men 
fortfarande saknades en långsik tig lösning. I norr blossade regionalismen upp 
och spred död och förintelse bland de igbos som levde där, och de fl ydde till 
säkerheten i sin östra region. Nu rådde i praktiken krigstill stånd.

En ny militärpresident, general Yakubu Gowon, presente rade ett nytt för-
slag i maj 1967. Han förklarade att han tänkte dela in Nigeria i tolv fede rala 
stater för att på så sätt lösa upp de massiva blocken av respektive hausa-fulani-, 
igbo- och yoruba-partier. Men detta förslag kom för sent och igbos ledare i 
öst regionen utropade den självständiga republiken Biafra.

Ett bittert inbördeskrig följde, där resten av Nigeria stod enat mot igbo-ut-
brytarna och deras folk. Med stöd av de folk i östra regionen, dvs Biafra, som 
inte tillhörde igbo avgick det federala Nigeria med segern i början av 1970-talet 
och dess militärledare upprättade en fördragsam och generös fred.

Nigeria kunde därmed återuppta försöken att fi nna nya sty relseformer, 
och dessa försök vidareutvecklades på ett frukt bart sätt, först under general 
Murtala Mohammed och sedan un der gene ral Olusegun Obasanjo. Med 
utgångspunkt i Gowons plan från 1967 delades Nigeria in i nitton delstater. 
Varje stat hade sin egen regering, men starka federala ledare fortsatte att 
re gera i cent rum. Dock föll Nigeria inte sönder utan lyckades tvärtom hålla 
ihop. Olyckskorparna visade sig ha fel. De fl esta nigerianer må vara miss-
nöjda med sina politiker och militära härskare, och hoppas på bättre ledare 
i framtiden. Men det visade sig att fl ertalet nigerianer ville fortsätta att vara 
just nigerianer. De ville vara kvar i samma land tillsammans. De ville få en 
chans att bevisa att de kunde åstadkomma något bättre i framtiden. Inför 
denna optimism avstod den nigerianska militären från makten 1979, och ett 
parlamentariskt styrelseskick återinfördes 1980. Som vi ska se bestod inte det 
parlamentariska styrelseskicket. Detta misslyckande föreföll emellertid snarast 
bekräfta att lösningen på Nigerias problem inte låg i en splittring av landet i 
en mängd rivaliserande småstater. Tvärtom var det nya idéer och nya tillväga-
gångssätt som borde utgöra grunden för en mer framgångsrik förbundsstat.

KANU lyckas

Kenya var ett annat land som måste fi nna sin egen väg till ett system och en 
författning som motsvarade landets egna behov. Kenya var lyckligt lottat ef-
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tersom landet lyckades göra detta utan våldsamma stridigheter. Trots att det 
är mindre än Nige ria och har en mycket fåtaligare befolkning, hade Kenya 
över tagit en författning som delade in landet i inte mindre än sju regioner, 
var och en med sin egen lokala regering, parlament, förvaltning, polis- och 
rättsväsen, gränsövervakning och övriga samhälls tjänster. Detta system ho tade 
att skapa precis den split som kenyanska nationalister hade kämpat så hårt för 
att över vinna. Dessutom insåg kritikerna att detta system överlämnade den 
rika ste regionen, Nairobi med omnejd, till starka vita ny byggare, som kanske 
till och med skulle komma att få full kon t roll över den.

1963 accepterade landet självständighet med denna brittiska författning, 
och det regerande majoritetspartiet, KANU, under president Jomo Kenyattas 
ledning tog genast itu med att av lägsna de separatistiska hoten mot nationell 
enhet. Regeringen införde en ny författning med ett parlament och en reger-
ing för hela landet. Denna författning trädde i kraft 1964 och Kenya kunde 
sedan gå in i en tid av politisk förnyelse. Många pro blem från kolonial och 
förkolonial tid återstod och har sedan dess blivit ännu svårare att lösa. Men 
hotet mot landets enhet var eliminerat.*

Sudansk splittring

Ett annat dilemma som rörde regionalism och separatism, som vanligt med 
rötter i förkolonialt och kolonialt förfl utet, skapade stora problem för republi-
ken Sudan. Här var det djupgående kulturella skillnader som sammanföll 
med ett arv av stark ko lo nial splittring. Omkring fyra femtedelar av alla folk 
i detta stora land var muslimer, och är så än i dag. De lever i norra, centrala 
och västra Sudan och de fl esta av dem talar arabiska. Den åter stående fem te-
delen lever längst nere i södra Sudan. Få av dessa sydlänningar är musli mer, 
många är kristna. De talar dinka, nuer, shilluk, nuer, shilluk, nuer  och andra språk.

Dessa skillnader i den sudanska kulturen och historien är mycket gamla. 
De går tillbaka till islams första tid och dess ge nombrott i länderna runt 
Nilens mellersta lopp. De skärptes i konfl ikter vid många olika tillfällen i det 
förfl utna, framför allt under en period av egyptisk kontroll under 1800-talet. 
Och när britterna tog över sedan de besegrat mahdisterna konstrue rade de 
undan för undan ett kolonialsystem som mer eller mindre fullständigt avskiljde 

* Kenya har under 1990-talets sista år förlorat mycket av sitt rykte som ett stabilt och 
väl-skött land. President Moi, bsom suttit sedan Kenyatta dog 1978, har inte gjort mycket 
för att förbättra landets rykte vad gäller korruption, etnisk konfl ikt och brott mot mänskliga 
rättigheter. Flerpartival hölls 1992 och åter 1997 efter påtryckning från de biståndsländer, 
som Kenya fortfarande är i starkt behov av. Stora problem under de senaste åren med torka 
och översvämningar som skapat försörjningssvårigheter och förstört delar av vägnätet. IMF 
har lovat nya pengar i juli 2000 men insisterar på sträva kontrollåtgärder. (Red:s anm.)
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de arabisktalande sudaneserna från folken längst nere i söder. Istället för att 
ges möjlighet att lära känna och lita på varandra hölls dessa två befolkningar 
strängt åt skilda.

När landet blev fritt 1956 var det naturligt att de muslimska sudane serna 
tog ledningen eftersom de var långt talrikare än folken i söder. De övertog 
sina forna herrars insti tu tio ner och styrelseskick. Men istället för att erbjuda 
folken i söder att dela regeringsmakten på federal basis, skickade suda neserna 
i norr ned sina egna tjänstemän för att inta britternas plats.

Sudan skiljde sig alltså från Kenya, där man genom att tillåta ett visst 
mått av regionalstyre kunde undvika sammanstöt ningar och separatism. Om 
folken i söder hade fått sköta sina egna angelägenheter inom ramarna för ett 
federalt Sudan hade kanske den gamla misstron och de gamla skiljelinjerna 
mellan söder och norr så småningom kunnat utplånas.

Som situationen nu var, ansåg folken i söder att de hade goda skäl att 
frukta herravälde ifrån norr. En befrielsearmé, kallad Anyanya, drog i fält 
mot centralregeringens polis och armé. Det var inte förrän efter fl era år, 1972, 
som fred tycktes möjlig att upp nå och vägen till Sudans enhet föreföll öppen. 
Det var när den sudanska regeringen samma år beviljade folket i söder eget 
regionalt parlament och egen regering och Anyanya avstod från sina krav på 
en separat stat. Också här visade det sig alltså att man måste söka sig nya 
vägar efter den nedärvda strukturens sammanbrott. Dystert nog har man inte 
lyckats. Nordsidan har gång efter annan vägrat att efterkomma södra Sudans 
krav på långtgående självstyre inom en federation, och detta har givit upp hov 
till fortsatt krigföring och nya katastrofer.*

Elitism och stamtänkande
Ytterligare ett stort problem uppstod efter självständigheten när nya natio-
nella ledare förlorade kontakten med sina folk och de ras liv och behov. Detta 

* 1989 blev Umar Hasan Ahmad al-Bashir president efter en statskupp. Landets interna-
tionella anseende minskade kraftigt, bl a genom Bashirs införande av islamsk lagstiftning, 
sharia, starkt stöd till Irak och ökande krigsinsatser i södra Sudan som kostat fl era miljoner 
människoliv sedan 1988. Ledaren i söder, överste John Garang (The Sudanese Peoples Libe-
ration Army, SPLA) hotade militärt de fl esta större städerna i söder under 1997. De allmänna 
val som hölls 1998 var i huvudsak allmänna i norr men inte i söder. Parlamentet krävde 
kontroll av budgeten och medverkan vid tillsättande av höga funktionärer. Bashir stängde 
därför ute parlamentsledamöterna och förklarade undantagstillstånd 1999. En fjärdedel av 
statsbudgeten kommer nu från oljeintäkter. Landet har stora kostnader för krigföringen i 
söder och för livsmedelsimport som dock inte går till de södra delarna. (Red:s anm.)
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öppnade en klyfta mellan ledarna som nu hade makt och åtnjöt privilegier 
och massan som fort farande levde på samma sätt som förut. Denna fattig-
domsklyfta rymde många problem.

Det här var en annan del av det koloniala arvet i full verk samhet. Ty kolo-
nialhärskarna hade alltid uppträtt som en elit, som ett ”utvalt fåtal”, som inte 
hade något behov eller någon önskan att hålla sig underrättade om vanliga 
människors liv och önskningar. Nya nationella ledare som hade övertagit 
makten och verkade inom ramarna för de nedärvda styrelsesätten fann det 
naturligt att uppföra sig som en elit. De hade svårt att upp träda annorlunda. 
Alltför ofta klamrade de sig fast vid mak t en och privilegierna.

Problemet med en elitistisk regering, bestående av en liten privilegierad 
grupp, var naturligtvis inte begränsat till Afrika. Det har givit upphov till svå-
righeter i alla länder överallt. Men i Afrika var detta problem förbundet med 
ännu en del av det koloniala arvet, och detta ökade svårigheterna. Elitism kom 
att kopp las ihop med stamtänkande — det stamtänkande som kolo nialismen 
underblåste. Och dessa två tillsammans — elitism och tribalism — kunde bli 
en mycket destruktiv kraft.

Hur gick det till i praktiken? Låt oss ta ett ganska okänt, men mycket 
klargörande exempel: Somalia efter självständigheten 1960.

När italienarna gav sig iväg lämnade de efter sig ett rege ringssystem som var 
utformat efter deras eget. Ledamöterna i parlamentet utsågs i propor tionella 
val, vilket i korthet innebar att varje samhällsklass kunde represen teras av 
ett parti med säte i parlamentet. Jordägare, affärsmän, bönder, tjänstemän ett parti med säte i parlamentet. Jordägare, affärsmän, bönder, tjänstemän ett parti med säte i parlamentet. Jordägare, affärsmän, bönder
i städer na hade alla sitt eget parti. Detta kanske fungerade bra i Italien där 
människorna var uppdelade i klasser. Men det hade inga för utsättningar att 
fungera i Somalia.

Nästan alla somalier var bönder eller levde på boskapssköt sel. De var inte 
uppdelade i klasser, utan i klaner. Denna klan in del ning var av mycket gam-
malt datum och hade dess utom under blåsts av kolonialstyret. Vi har i kapitel 
3 sett hur den koloniala delningen av kontinenten först splittrade somali er na 
på fem olika kolonier och därefter omintetgjorde Sayyid Muhameds ansträng-
ningar att ena folken. Därefter utnyttjade kolonialstyret om och om igen det 
gamla klantänkandet för att hindra soma lier na från att gå samman, samtidigt 
som soma liska sedvänjor grundade på klantänkande hela tiden fördju pade 
oenigheten.

Trots detta lyckades Somali Youth League (Somaliska ung domsförbundet, 
i praktiken det första somaliska nationalistpar tiet, grundat 1943) åstadkomma 
tillräcklig enhet för att ta mak ten 1960. Men författningen som de hade till sitt 
förfogande gav genast upphov till osämja. Den vände alla försök till politiska 
lös ningar i klantänkande. Varje klan, stor eller liten, använde detta system 
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med proportionell representation för att skapa sitt eget ”parti” och för att 
skicka sin egen representant eller repre sentanter till parla mentet. En hänsynslös 
kapplöpning efter makt och privilegier var snart igång.

Fem somaliska partier konkurrerade med varandra inför det första all-
männa valet efter självständigheten. Men 1964 hade detta folk som inte var 
fl er än tre miljoner redan frambringat 21 konkurrerande partier och 1969 
fanns det inte mindre än 62 partier. Detta i sig var illa nog vid en tidpunkt då 
varje enande kraft behövdes för att övervinna Somalias förtvivlade fattig dom 
och efterblivenhet. Men elitism i förening med detta klan tän kan de förvärrade 
situationen ytterligare.

För att styra Somalia var det vid den här tiden nödvändigt att behärska 
engelska och italienska, eftersom somali som vi re dan konstaterat inte fi ck 
något skriftspråk förrän 1972. Mycket få somalier kunde tala dessa språk, 
och ännu färre kunde läsa och skriva dem. Följaktligen hade Somalias över-
väldigande majori tet inte några möjligheter att dela ansvaret i det offent liga 
livet och på regeringsnivå.

En liten elit på toppen, som hade all makt och alla privile gier, utkämpade 
personliga strider för att försvara sina egna in tressen. När det var val återvände 
de till sina klaner, stora eller små, och trummade ihop stöd i kampen mot sina 
rivaler. Väl till baka vid makten återgick de till sina slagsmål och trätor om de 
bästa bitarna ur maktens gryta. Denna osämja och person liga riva litet ledde 
omgående till vanstyre och korruption.

De somaliska bönderna och boskapsskötarna började hata sina härskare. 
De började säga att självständigheten inte hade fört med sig annat än ohe-
derlighet, lögner och svikna löften. Men det blev inte bättre. Korruptionen 
bland de styrande var så stor att premiärministern 1969 misstänktes ha 
använt 500.000 pund av allmänna medel för att köpa röster av nyinvalda 
parla mentsmedlemmar.

Klyftan mellan härskare och majoriteten av vanliga männi skor var nu djup 
och fylld av förbittring. Människor längtade ef ter en förändring. Den inträffade 
vid slutet av 1969. Under all mänt jubel och utan att ett enda skott avfyrades 
sopades systemet från kolonialtiden bort av en grupp patriotiska offi ce ra re 
under ledning av general Siad Barre. Strax därefter började de söka sig fram till 
nya sätt att regera Somalia, efter nya metoder för att främja somalisk enighet, 
i en kraftansträngning att möta landets verkliga be hov.

En kort men hoppfull tid av demokratiska ansträngningar följ de. Nya 
me toder för gräsrotsdemokrati prövades. Olyck ligtvis gavs detta experiment 
med folkmakt inte tillräcklig tid att utvecklas. 1976 drogs den somaliska 
re geringen in i ett krig mot Etiopien, på grund av att somalierna i den etio-
piska Oga den provinsen ville tillhöra Somalia. Denna provins hade inva de rats 
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av Etiopien i samband med Afrikas uppdelning på 1890-talet. Detta krig blev 
katastrofalt för Somalia och försöken att skapa folkmakt övergavs. 1991 
störtades Barre från makten. Landet gick än sämre tider till mötes.*

Problem i Uganda
Politisk förnyelse behövdes nästan överallt. Det fanns länder som under stor 
vånda hittade sin väg till förnyad stabilitet, till nya medel och metoder för styre, 
till nya vägar mot framsteg. Vi har tittat på några av de mest framgångsrika för-
söken. Andra länder misslyckades däremot och i dessa länder måste sö kandet 
efter nya politiska lösningar fortsätta. Uganda var ett av dessa länder.

Vi såg i kapitel 14 hur den ugandiska stabiliteten skakades av interna kon-
fl ikter som inte gick att överbrygga. Efter själv stän digheten 1962 fortsatte dessa 
konfl ikter och till och med för stärktes. Problemen med elitism i kombi nation 
med triba lism skärptes. Den nationella politiken urartade mer och mer till en 
ödel äggande huggsexa mellan konkurrerande personer eller grup per.

Ett beslutsamt försök att skapa enhet inleddes 1966 då pre miärminister 
Milton Obote avskaffade författningen från själv ständighetsåret 1962 och tog 
makten. I april införde han en ny författning under valspråket ”ett land, ett 
parlament, en rege ring, ett folk”, med sig själv som president. Detta välkomna-
des i vida kretsar, framför allt bland folken i norr. Men kungadö met Buganda
och dess parlament (se ovan) avvisade blankt den nya ordningen. I maj satte 
Obote in trupper som ockuperade Bugan das kungliga palats. Kungen fl ydde 
till England och Bu ganda delades in i fyra administrativa dis trikt. 1967 kom 
en ny författning som avskaffade alla traditionella kunga dömen och förstärkte 
centralregeringens makt.

Denna enighet var påbjuden uppifrån. Det folkliga missnöjet blossade snart 
upp, liksom nya rivaliteter. 1969 försökte Obote vinna folkets stöd ge nom att 
minska de ekonomiska orättvi sorna mellan Ugandas besuttna som var få och 
för det mesta bodde i städerna och de obesuttna som var många och i hu vud-

* Landets sönderfall fortsatte under hela 1990-talet. Nordvästra delen förklarade sig 1991 
självständigt under namnet Somaliland och 1998 följde den nordöstra delen under namnet 
Puntland. Även om båda dessa områden lyckades uppnå en relativt stor stabilitet har inget 
av dem fått internationellt erkännande. Efter långa underhandlingar i Djibouti våren 2000 
mellan ett tusental(!) anhängare av olika klaner, politiska organisationer etc., har man tillfäl-
ligt lyckats komma överens om en slags federation för att lösa Somalias politiska prob-lem. 
Man enades om ett ”övergångsparlament” som valde Abdiqasim Salad Hasan till president. 
Denne fi ck dock att svalt mottagande i Mogadishu. Efter den amerikanska desperadoinsat-
sens katastrofartade misslyckande 1993 (18 döda amerikaner, 500 döda somalier), avsedd 
att tillfångata generalen Mohammed Farrah Aidid, har det rått allmänt kaos i Somalia. FN 
som sedan 1992 försökte avhjälpa en hungersnöden i Somalia och bidra med fredsbevarande 
styrkor fi ck också avsluta sin insats i förtid 1995. (Se även sid 277.) (Red:s anm.)
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sak bod de på landet, genom att lansera ett utjämningspro gram kallat ”Den 
vanliga människans rättigheter” (Common Man’s Char ter). Detta retade upp 
den politiska oppositionen som leddes av de besuttna. Obote svarade genom 
att förbjuda oppositions partierna. I denna situation valde hans regering att 
förlita sig på militär och polis. Detta val att söka stöd hos råa styrkan istället 
för i en demokratisk beslutsprocess skulle visa sig bli ödesdigert.

1971 avsattes president Obote av befälhavaren för armén, general Idi Amin, 
som till att börja med hade stöd från Storbri tannien och andra utländska mak-
ter, vilka oroades av Obotes ”vänsterpolitik”. Därefter utveck lades Uganda 
till en allt hår da re militärdiktatur. Snart blev det uppenbart att Amin genom 
sin terror inte kunde skapa något mera än en ”tystnadens enighet”.

Trots alla olösta interna problem anföll Idi Amin i oktober 1978 grann-
landet Tanzania, och Tanzania svarade med att skicka trupper in i Uganda. 
Med hjälp av dessa trupper lycka des de av Amins motståndare som hade 
överlevt driva bort honom. Deras uppgift blev nu att göra ett nytt försök att 
uppnå stabilitet och enighet. Men inte förrän sent på 1980-talet, när Yoweri 
Muse veni tog den politiska ledningen med nya grup peringar, kunde man skönja 
ett ljus i slutet av denna tunnel av stridigheter och ödeläggelse.*

Många fl er försök genomfördes. Några är väl kända. Ghana gick från 
fl erpartistyre till enpartistyre under Kwame Nkru mah, därefter till militärstyre 
1966, tillbaka till civilt styre 1969, åter igen till militärstyre 1971 och sedan 
ännu en gång till civilt styre. Varför så många försök? Ledarnas misslyckanden 
på grund av elitism eller stamtänkande är en förklaring. Men som överallt 
annars i världen är inte detta hela sanningen. Resten av san ningen står att 
fi nna i svårigheterna att övervinna det för fl utna, och där igenom fi nna vägen 
mot en utveckling som alla skulle kunna bli delaktiga i. 

Självständigheten gav många lärdomar. Många nya företeel ser måste för-
stås. I den meningen har försöksperioden varit rik på värde fulla erfarenhe ter. 
Den har klart visat afrikanernas be slut sam het att fi nna egna lösningar på sina 
nationella problem. Vi har tittat på några av de interna stötestenarna. Det 
fanns ock så ut ifrån kommande hinder.

* Yoweri Museveni valdes till president 1986. Situationen i de norra provinserna och diverse 
frihetsrörelsers förbindelser med södra Sudan är fortfarande problematiska. Bl a har den s 
k Guds Motståndsarmé (Lord’s Resistance Army) brutaliserat stora delar av befolkningen 
i norr. Museveni har också aktivt deltagit i den kongolesiska konfl ikten och Ugandas armé 
kämpar nu mot rwandiska styrkor inne i Demokratiska Republiken Kongo. I inrikespolitiken 
har Museveni avstått från att välja mellan enparti- och fl erpartisystem, men genomförde ett 
”inget-partisystem” där kandidater söker väljare under sitt eget namn. Musevenis argument är 
att ett fl erpartisystem delar upp landet efter etniska linjer. En folkomröstning om detta system 
genomfördes i juni 2000, och Musevenis uppfattning vann stort bifall. (Red:s anm.)
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Utländsk intervention

Olika former av utländsk inblandning förekom, ofta med bör jan redan på 
självständighetsdagen. Detta var neokolonialism, dvs utländska intressen ters 
ansträngningar att behålla en indi rekt kontroll. Den här inblandningen kunde 
vara ekonomisk, och den formen återkommer vi till i nästa kapitel. Politisk och 
militär inter vention drabbade för det mesta de svagaste av de nya länderna, 
eller också stora stater, bland dem Zaire*, som inte hade lyckats ena folken 
inom landets gränser. Det vanli gas te resul tatet av sådana ingri panden var att inom landets gränser. Det vanli gas te resul tatet av sådana ingri panden var att inom landets gränser
existerande kon fl ikter underblåstes och att det blev ännu svårare att fi nna 
stabilitet. Ibland, som i fallet Frankrike och Centralafrikanska Republiken, 
hjälpte utländsk intervention lokala diktato rer till makten för att sedan hålla 
dem under armarna. I utbyte gick sådana diktatorer den intervenerande mak-
tens och dess ut ländska kompanjoners ärenden.

Starka länder med patriotiska ledare kunde begränsa ut ländsk inbland-
ning och gjorde det också. Andra länder miss lyckades och priset de fi ck 
betala var mycket högt. Tchad är ett speciellt sorgligt exempel. Detta väldiga 
land blev självständigt 1960. De fyra miljonerna invånare är koncentrerade 
till de centrala och södra delarna av landet men också spridda över slätterna i 
norr och bergen i Sahara. Trots sitt ringa antal var be folkningen svårt splittrad. 
Elitism och stamtänkande motarbe tade enhet, men den främsta skilje-linjen 
gick mellan de mesta dels kristna invånarna i söder och de mestadels muslimska 
in vånarna i norr. I motsats till Sudan, som vi tidigare har be hand lat, gavs 
makten efter självständigheten till invånarna i söder. Men detta var en mycket 
begränsad självständighet av neo kolo nialt snitt. Frankrike behöll nämligen 
stark ekonomisk kontroll över landet och förlade franska trupper på stora 
delar av dess territorium.

Man lyckades inte övervinna den interna splittringen. Från och med 1960 
fördjupades den tvärtom av den från söder ledda regeringen under president 
Tombalbaye, som hade starkt stöd från Frankrike. 1968 utbröt uppror i norr 
och det hela ut veck lades snabbt till inbördeskrig. Tombalbaye försökte kväsa 
dessa uppror med hjälp av franska trupper och fl yg, vil ket miss lycka des. 1975 
avsattes denne diktator när fransmännen över gick till att stödja en grupp 
offi cerare istället. Kriget fortsatte med oförminskad styrka och med fortsatt 
fransk in blandning. Samtidigt fi ck invånarna i norr visst militärt stöd från 
Libyens regering under överste Khadaffi . Och hela tiden ökade den utländska 
inblandningen.

Tchad förvandlades till ett slagfält för skilda grupper och in tressen, lo kala 
och utländska. Nya medtävlare om makten up penbarade sig och motsätt-
ningarna ökade. 1979 ställde sig Ni geria i spetsen för ett med lingsförsök, 

* Nuvarande Demokratiska Republiken Kongo. (Red:s anm.)



Frågor om nationel l  stabi l i tet 213

men 1980 bröts den bräck liga freden av ett nytt inbördeskrig. Tchad, där så 
många ned brytande utländska och inhemska krafter kämpade om herra väl det,  
hade inte stort hopp om framtiden.

Det fanns fall av ingripanden som inte var så omfattande, men ändå all-
varliga. Utländska försök att med hjälp av vita le go trupper störta afrikanska 
regeringar, i en eller annan ut ländsk makts intresse, blev ganska vanliga un der 
1970-talet. För det mesta misslyckades de, som till exempel ett försök av vita 
lego trupper att fälla Benins (tidigare Dahomey) regering 1977 och ett liknande 
försök att störta Seychellernas regering 1981.

Förekomsten av eller hotet om militär intervention genom utländska styr kor 
kvarstod, och ökade i vissa fall. Sydafrikas väpnade styrkor angrep Angola och 
Moçambique 1975 och från och med 1978 upprepades dessa angrepp, fram för 
allt mot Angola. Dessa sydafrikanska attacker — med fl yg-, land- och sjöstrids-
krafter — syftade klart och tydligt till att för svaga dessa nyligen självständiga 
republiker för att ersätta de ras regeringar med marionettregimer, lojala mot 
Sydafrika. Dessa fi entliga handlingar fortsatte, som vi har sett i kapitel 16, och 
de var förödande. Sydafrika misslyckades i sitt uppsåt att krossa de ny ligen 
grundade republikerna Angola, Moçambique och Zim babwe, men de fi entliga 
handlingarna gav upphov till ännu en fråga: var det möjligt för Afrika att uppnå 
fred och jämvikt så länge interna konfl ikter förstorades och underblåstes av 
ut ländsk rivalitet och utländska in terventioner? Svaret på denna fråga tycks 
vara att fred och stabilitet kan uppnås under förut sättning att Afrika lämnar 
den icke-afrikanska världens stridig heter, och framför allt håller sig utanför 
konkurrensen mellan USA och Sovjetunionen och deras respektive makt block. 
I så fall skulle den framkomliga vägen gå via alliansfri het, dvs ett obe roen de 
av både öst och väst, något som allt fl er pläderade för.

Länderna i centrala och södra Afrika stod nu inför stora svå rig heter på det 
ekonomiska området, svårigheter som hade upp stått på grund av deras stöd 
till södra Afrikas befrielse. Sank tioner mot nybyggarrepubliken i Rhodesia 
(Zimbabwe), som varade mellan 1966 och 1980, var en tung börda för Zam bia
och mellan 1975 och 1980 även för Moçambique. Zambias ekonomi drab-
bades svårt under dessa år, och situationen för värrades också genom bakslag 
i jordbruket och en ökande klyfta mellan stad och  land. 

På jakt efter lösningar
Vi kan nu betrakta scenen litet på avstånd och göra ytterligare en samman-
fattning av dessa år fram till 1990-talet. Många av Afrikas problem under 
självständigheten följde på samman brottet i de parlamentariska och adminis-
trativa institutioner som kolonialhärskarna hade lämnat efter sig när de gav 
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sig av. Dessa institutioner lyckades inte komma tillrätta med de histo riska 
problemen, och framför allt inte med det koloniala arvet.

Dessa problem, som ofta förvärrades av olämpliga ledare och genom 
utländsk intervention, hade ju dessutom sitt ur sprung i interna splittringar: 
elitism, stamtänkande och andra typer av motsättningar. Patriotiska ledare 
ägnade sig åt att för söka lösa dessa problem, medan själviska och korrumpe-
rade ledare bara gjorde det hela värre.

Till dessa politiska svårigheter kom andra av ekonomisk och social natur. 
Ty det som de nya regeringarna fi ck lov att överta var, som kapitel 8 har visat, 
inte blomstrande kolonialföretag, utan en på många sätt djupgående kolo nial 
kris. Fattigdom och hunger rådde i stora delar av landsbygden. Städer expande-
rade våldsamt när folk från landet sökte sig dit i stora ska ror på jakt efter 
mat och arbete, som ofta inte stod att fi nna. Om några få människor lyckades 
skaffa sig en bra utkomst eller ett arbete gällde detta inte majoriteten. Också 
före självständigheten hade skillnaden mellan de få med pengar, hus och bra 
arbeten och de många som inte hade något av detta varit stor. Denna skill nad 
var också allmänt hatad.

Dock utgjorde dessa få som hade arbete och pengar just den lilla minoritet 
som, med hövding Awolowos ord 1947, var ”för ut bestämd att regera lan det”, 
eftersom de hade den nöd vändiga utbildningen och de politiska kun skaperna. I 
enlighet med detta tog de över makten, men skillnaden i levnads stan dard mel-
lan dem och majoriteten fortsatte att öka. Och i takt med att den ökade, ökade 
även det folkliga missnöjet. När väl detta missnöje exploderade i stridigheter 
eller våldsamheter vi sade det sig att politikerna var hand lingsförlamade. Då 
ingrep militären och tog deras plats.

Dessa sammanbrott var ofta oundvikliga, hur smärtsamma de än var. 
Samtidigt hade de även en mycket positiv sida, efter som de öppnade vägen för 
nya försök i sökandet efter stabilitet. Försöken var många, och med blan dad 
framgång. Några av dem var mycket framgångsrika och visade att afri kaner var 
ka pab la att lösa sina problem och göra framsteg, förutsatt att de fi ck ver ka i 
fred. Andra försök var mindre lyckosamma, men fort faran de värdefulla genom 
de erfarenheter de gav. Några försök miss lyckades fullständigt. Nästan alltid 
inträffade dessa misslyckan den i länder som var underkastade neokolonial
kon troll eller utsattes för upprepad utländsk intervention.

Denna sammanfattning kan avrundas med en sammanställ ning av de re sul-tat 
som har uppnåtts dels av militära regimer, dels av olika politiska partier.

Militärens roll

Redan kring 1970 styrdes omkring hälften av Afrikas själv stän diga stater av 
militärer. Hur kunde det komma sig?
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Orsakerna till militärt maktövertagande är oftast följande:

– Parlamentariska och administrativa institutioner — för det mes ta fl erpar-
tisystem — misslyckas med att övervinna en för ö dan de regiona lism eller 
avvärja hot om separatism, eller har inte kunnat förhindra den politiska 
maktens sam man brott i intriger och korruption.

– Folkligt missnöje, i första hand med de ekonomiska för hål landena, når en 
punkt när det hotar lag och ordning.

– Hot  från utländska intressegrupper eller regeringar om att driva igenom 
förändringar till sin fördel i svaga eller neo koloniala regeringar .

– Politiker, som drivs av personlig maktlystnad, med stöd från en eller an nan 
elitistisk organisation, klan eller stam organisa tion.

Detta är naturligtvis inte specifi kt afrikanskt. De har vid många tillfällen 
lett till militärstyre i den europeiska historien och ofta gett upphov till mi li-
tärdiktaturer i Latiname rika och Asien. En undersökning av den afrikanska 
historien visar emel ler tid ytter ligare en aspekt, nämligen den att det funnits 
olika typer av militärstyre.

Under den tidsrymd som vi undersöker här har det funnits patriotiska mi-
litära ledare som har ingripit i ett maktvakuum, orsakat av en civil regerings 
fi asko, och de har sedan hållit ihop sina länder. De har initierat nya försök 
att fi nna en lämplig na tionell styrelseform och har varit inställda på att lämna 
tillbaka makten till civila härskare. Några av Nigerias militärhärskare, t ex 
generalerna Murtala Mohammed och Olusegun Obasanjo, var av den sorten. 
Deras mål var att ”fylla tomrummet” tills någon ny och bättre typ av civilt 
styre kunde utformas.

De fl esta militärregeringar var av annan kaliber. Några leddes av män 
som var korrumperade och blott och bart handlade ut ifrån egoistiska skäl. 
Dessa män, som Amin i Uganda, hade var ken den personliga klokheten eller 
tillräckligt med erfarenhet för att skapa enhet och fred i sina länder. Eller 
också var de, som Bokassa i Centralafrikanska Republiken, militära ty ranner 
som handlade på utländska makters uppdrag. Män av det sla get löste inga 
problem. De bara ökade sina folks vedermödor.

När man redogör för dessa komplexa sammanhang fi nns det naturligtvis 
också gränsfall, där en militärregering var både bra och dålig. Sådana fall 
har givit upphov till starka meningsskilj aktigheter. Var det t ex bra att Gha-
nas militär gjorde slut på Nkrumahs civila enpartistyre 1966, och medförde 
militärrege ringen några förbättringar? Var det dåligt, för att ta ännu ett 
ex empel från Ghana, att överste Ignatius Acheampong störtade fl erparti-
re geringen under Dr Kofi  Busia 1971, och lyckades Acheampong därefter 
bättre än Busia? Var de till någon nytta, de olika militära övertagandena 



216 Frågor om nationel l  stabi l i tet

i Sierra Leone, eller Mali, eller Niger? Dessa exempel kan alla tjäna som 
utgångspunkter för lärorika diskussioner mot bakgrund av dessa länders na-
tio-nella historia.

Allmänt kan sägas att det centrala politiska problemet var att göra sig 
kvitt kolonialregeringarnas diktatoriska metoder och samtidigt fi nna nya 
de mokratiska styrelsesätt. Hur skulle man gå tillväga för att sprida makten 
till folket? Hur kunde man för säkra sig om att rösterna vid valen verkligen 
återspeglade den makt som utgick från massan av vanliga människor? Hur 
skulle man bära sig åt för att skapa metoder genom vilka folk kunde börja 
re gera sig själva, snarare än att bli regerade över, dvs ”uppifrån och ned” som 
tidigare? Dessa frågor blev av av göran de betydelse.

Historien tycks alltså visa att en militärregering kunde vara bra och frukt-
bar när den röjde väg mot ett demokratiskt styrel se sätt. Dessa exempel på 
bra militärstyre kommer historien att minnas som steg mot enighet och fred. 
Men sådana exempel har varit sällsynta undantag: militärt styre har  nästan 
alltid varit katastrofalt.

Många partier eller ett?

Under föregående århundraden har afrikaner angripit makt missbruk och 
missbruk av privilegier på många sätt. De har skapat en omfattande uppsätt-
ning kontrollfunktioner för att övervaka sina hövdingars, kungars eller andra 
ledande perso ners handlingar. De var inställda på att närhelst det var nöd-
vändigt — som det naturligtvis var ibland — vidta åtgärder mot despoter, 
avsätta tyranner och bestraffa korruption.

Men den moderna världen krävde andra metoder. Dessa metoder var 
de mokratiska val, folklig representation och dis kussioner inom moderna stater 
som skilde sig från de gamla. Detta krävde i sin tur politiska partier.

Så länge kolonialstyre rådde hade alla politiska partier ett allt över-
skuggande mål. De var partier eller rörelser som orga ni serats för och ar betade 
för nationellt oberoende. Situationen var enkel: på ena sidan stod fol ket 
som skulle organiseras i kampen för självständighet, på den andra koloni al-
regeringen och dess styrkor. Men situationen förändrades efter självständig-
he ten. Då blev sidorna lika många som de olika och ofta motstri diga intres-
segrupper som fanns inom den nya statens gränser.segrupper som fanns inom den nya statens gränser.segrupper som fanns inom den nya statens gränser

Frågan blev då: skulle var och en av dessa intressegrupper bilda sitt eget 
parti och försöka nå sina speciella mål genom att använda detta parti i kon-
kurrens med eller i samarbete med andra partier? Eller skulle det vara bättre 
att förena alla dessa intressen i ett enda parti och försöka lösa skiljaktig-he-
terna på så sätt?
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Olika svar kom fram under de olika försöken efter själv ständigheten. Den 
stora debatten rörande vilket system som är bäst för Afrika — fl era partier 
el ler ett — pågår fortfarande. Det ta är inte rätta platsen för en utförlig diskus-
sion av de all varliga och svåra frågor som ligger bakom denna debatt: hur 
utövas politisk makt på bästa sätt och hur garanterar man att det fi nns kon-
trollfunktioner gentemot maktmissbruk? Vilket är bästa sät tet att övervinna 
elitism, stamtänkande och andra pro blem? Vi ska ge en kort översikt över hur 
man sökt komma till rätta med dessa frågor.

Flerpartisystem

Till att börja med kan vi konstatera att fl erpartisystemen ut veck lades i Västeu-
ropa i en situation där de europeiska folken var på väg att delas upp i klasser 
med motstridiga intressen. Här för höll det sig ofta så att medelklassen, eller 
de borgerliga, ville ha ett kapitalistiskt system präglat av fri företagsamhet, 
medan arbetarklassens partier hoppades på ett system som byggde på kol-
lektivet, dvs något slags socialism. I vart fall rörde sig den politiska striden 
om alternativa politiska inrikt ningar, även om det natur ligtvis också handlade 
om personer och personliga för delar.

Problemet med att utveckla fl erpartisystem i det nyligen självständiga 
Afrika bestod i att klasskillnaderna var betydligt mindre skarpa och djupa 
än i Europa. Detta innebar i praktiken att partierna sällan var tänkta att 
repre sentera olika klassintres sen eller olika politiska lösningar. Naturligtvis 
fanns det i viss mån undantag. CPP i Ghana var tänkt att representera mas-
sorna medan UGCC skulle representera hövdingarna. För det mesta skapa des 
emellertid partier för att ta till vara olika in tressen av regional och lik nande 
karaktär och för att göra det möjligt för dessa rivaliserande grupper att tävla 
om makten.

Dessutom stod det klart att de fl esta av ledarna och organi sa törerna av 
partierna och massrörelserna under 1960-talet måste vara utbildade eller på 
annat sätt privilegierade männis kor. Dessa människor var synonyma med 
”den vältaliga mino ritet som var förutbestämd att regera”, som hövding 
Awolowo hade talat om 1947. Följaktligen visade det sig att kampen mellan 
partier inte så mycket var en kamp mellan alternativa politiska ideologier 
som en kamp mellan olika personer, och valen rörde sig mindre om vad man 
skulle göra med den poli tiska makten än om vem som skulle ha förmånen att 
utöva denna makt.

När professor Billy Dudley såg tillbaka på de första tio åren av Nigerias 
självständighet skrev han att politik i Nigeria ”inte handlade om olika politiska 
ideologier utan istället om ideologier utan istället om ideologier kontrollen över människor och resurser”. Så-dan var 
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si tuationen när den för s ta nigerianska federationen 1960–66 kollapsade. Klyftan 
mel lan rika och fattiga hade till exempel vidgats, men det fanns inga alterna tiva 
handlingsprogram utformade för att minska denna klyf ta. Flerparti-systemet 
hade därför misslyckats, hur demo kratiskt det än hade tänkts vara. 

Men nigerianerna ville fortfarande få det att fungera. Efter en period av 
(icke-parlamentariskt) militärstyre återinfördes fl er parti systemet 1979. Den 
nya ansatsen till parlamentariskt styre misslyckades emellertid på samma sätt 
som tidigare försök. Bittra politiska motsättningar förstärktes av korruption 
och maktmissbruk. Fem stora partier deltog i de federala valen 1979, och 
det mest framgångsrika av dem, National Party of Nigeria, fi ck 37 procent 
av rösterna och kunde bilda regering. Partiets ledare, Alhaji Shehu Shagari, 
vann samtidigt presidentvalet med 5,7 miljoner röster mot sin huvudkonkur-
rent, hövding Awolowo, som erhöll 4,9 miljoner röster. Ändå blev resultatet 
en besvikelse.

Fortsatta regionala och religiösa konfl ikter vittnade om att den federala 
regeringen, som befunnits skyldig till omfattande korruption, inte längre 
hade folkets stöd. Med rätt eller orätt kände folk att den federala regimen 
inte tillhörde dem, och kände därför inte heller någon lojalitet med den. Mer 
och mer talades det om att regeringen hade blivit ett tillhåll för politiska pro-
fi törer. Nigeria ville förbli Nigeria, men inte under en regim av det här slaget. 
Som ett svar på denna besvikelse ingrep militären på nytt och tog makten. 
Det var den 31 december 1983 och ledare den här gången var generalmajor 
Muhammadu Buhari.

Han gjorde ingen lycka. I likhet med andra militära härskare var han bra 
på disciplin men dålig på nya idéer. Det hade väl kunnat passera om Buhari 
hade uppvisat någon slags politisk skicklighet, men det ansågs han heller 
inte ha så mycket av. Nigerias tilltagande ekonomiska problem — som till 
största delen berodde på regeringen Buharis politik och den internationella 
situationen —  skylldes på ”obehöriga utländska immigranter”. Soldaterna vid 
makten utvisade helt sonika 700.000 icke-nigerianska afrikaner, bland annat 
300.000 ghananer. Den desperata åtgärden löste naturligtvis inga problem. 
Under tiden blev Nigerias ekonomi snabbt sämre genom att exportpriset på 
olja rasade, och vid det laget var oljan Nigerias främsta ekonomiska resurs. 
Armén reagerade på allt detta genom att störta Buhari i augusti 1985 och 
tillsätta en ny militär ledare, general Ibrahim Babangida. Han visade sig mer 
framgångsrik när det gällde att hålla samman federationen och utökade på 
nytt antalet konstituerade autonoma stater i landet.

1989 lovade Babangida att regimen skulle ta itu med att återställa det 
parlamentariska systemet, men nu i en ny form. Antalet politiska partier skulle 
begränsas till två i förhoppning om att slippa ifrån den gagnlösa rivaliteten 
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mellan många partier. De politiska veteranerna skulle uteslutas på grund av 
att de hade haft sin chans och försuttit den. Vad som senare hände hör till de 
allra senaste årens historia. Men den viktigaste frågan i de debatter som nu 
följde var huruvida det fanns något importerat politiskt system som verkligen något importerat politiskt system som verkligen något
kunde tillfredsställa Afrikas  behov.*

Hittills tycks svaret vara nej. I de svagaste av de nya stater som uppstod 
efter kolonialismens sammanbrott rådde diktaturer av brutalaste slag, system i 
total avsaknad av stora idéer och knappast värda att diskutera. Andra länder, 
som hyllade den fria företagsamheten, fi ck nöja sig med enpartisystem. Exem-
pelvis i Elfenbenskusten var PDCI det parti som hade tagit makten när landet 
blev självständigt, och partiet hade under Felix Houphouët-Boignys begåvade 
ledarskap innehaft makten alltsedan dess. Här var det inte riktigt fråga om en 
diktatur, men det var inte på långa vägar någon demokrati heller. Hur skulle 
man alltså gå tillväga för att skydda och befordra vanliga människors intres-
sen? Skulle dessa intressen bättre ha tagits tillvara om man hade bildat fl era 
politiska partier i Elfenbenskusten, på samma sätt som i Nigeria?*

Detta var trängande frågor att diskutera. Det var uppenbart att debatten 
måste fortsätta, och det gjorde den.

Enpartisystem

Om det fanns mycket som talade för att fl erpartisystem funge rade dåligt 
under de omständigheter som rådde i det nyligen självständiga Afrika, ver kade 
det som om enpartisystemen kla rade sig ännu sämre. Det stora pro blemet 
var också här att fi nna lämpliga metoder att förhindra missbruk av makt och 

* Den politiska utvecklingen har varit orolig och spänningarna mellan norr och söder kvarstår. 
12 december 1991 fl yttades huvudstaden offi ciellt från Lagos till Abuja, men många depar-
tement och regeringsfunktioner sitter fortfarande kvar i Lagos. Ibrahim Babangidas regering 
höll allmänna val efter många års löften 1993, men valresultatet annulerades då det befanns 
att motståndaren, affärsmannen Moshood Abiola antagligen vunnit valet. Babangida avsat-
tes av en annan militär, S. Abacha vars brutala regim bl.a. hängde aktivisten för mänskliga 
rättigheter, Ken Saro-Wiwa 1995. Abacha hindrade också nyval i fl era år tills han plötsligt 
dog i juni 1998. Abiola dog en månad senare. Abdulsalam Abubaker övertog president-
skapet tills Olusegu Obasanjo (en icke-militär) valdes till president den 29 maj 1999. Nästa 
val skall hållas 2003. De många årens brutala militärstyre har lett till att många intellektuella 
och högutbildade har fl ytt Nigeria och att våldsbrotten ökat kraftigt. Blodiga sammanstöt-
ningar mellan de nordliga och huvudsakligen muslimska hausa och yoruba i söder med många 
hundra döda har ägt rum sedan 1999. Ekonomin, som ensidigt inriktades på olje-utvinning 
börjar nu att diversifi eras och reformeras. Samtidigt har jordbrukssektorn svårt att hålla takt 
med befolkningsökningen och Nigeria importerar nu livsmedel. (Red:s anm.)
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tillgångar, eller i varje fall minska det. Överallt i världen där det har funnits 
fungerande demokratier har man funnit en lös ning på pro ble met med ”kontroll 
och balans” — sällan full ständig, men dock tillräcklig — genom att man har 
infört lagar som har förankrats i en organiserad allmän opinion.

Nu var detta svårt i länder som uppstått ur de hårda dikta turerna och den 
svåra fattigdomen i de europeiska kolonialsy stemen. Som många exempel 
från 1970- och 1980-talen visar, var arvet från diktaturerna och fattigdomen 
övermäktigt de nyligen installerade och följaktligen bräckliga parlamenta-
riska systemen. I många fall ersattes de av enpartisystem. Men snart stod det 
klart att dessa enpartisystem kunde förfalla till system utan par tier, dvs till 
militär- eller envåldsdiktaturer som rege rade genom skräck och förföljelse. 
Censur av pressen, arreste ringar av kriti ker, förfalskningar av val resultat 
— alla sådana övergrepp blev mycket enklare när det inte fanns någon lag-
lig och vald opposition. Detta är vad som hände i t ex Republiken Guinea
under Sékou Tourés ledarskap. Hans tid vid makten började strålande 1958 
och lovade stora framgångar för Guineas folk. Men innan ett dussin år hade 
förfl utit hade Guineas enparti system förvandlats till envälde, med allt elände 
det förde med sig.

Vissa ansträngningar har gjorts för att förhindra ett enparti system från 
att urarta till diktatur. Kenya har bidragit med ett exempel. Strax efter själv-
ständigheten 1963 blev det regerande partiet Kenya African National Union
(KANU) det enda partiet, och Kenya fi ck ett enpartisystem. Kritiker förföljdes 
eller tysta des. Dock utvecklades samtidigt olika sätt att kontrollera mak ten. 
KANUs kandidater i parlamentsvalen uppmuntrades att tävla mot varandra 
trots att de tillhörde samma parti. I Kenyas allmänna val 1979 tävlade inte 
mindre än 740 KANU-kandida ter om 160 platser. Resultaten var uppmunt-
rande. Flera minis t rar blev av med sina platser. Det verkade som om demokratin 
hade en god chans. Men under 1980-talet blev det  uppenbart att den reella 
makten i Kenya fortfarande låg i händerna på en liten grupp politi ker, varav 

* Första fl erpartivalet i Elfenbenskusten hölls 1990. Houphouët Boigny dog i december 1993 
och efterträddes av Konan Bédié. Denne avsattes av generalen Robert Guëi i en statskupp 
i december 1999. Den 22 oktober 2000 hölls nyval under besynnerliga former och valet 
stoppades då generalen fann att han inte ledde. Sedan den muslimske politikern Alasane 
Outtara hade förklarats ovalbar eftersom en av hans föräldrar inte var från Elfenbenskus-
ten, förklarade sig den andre motståndaren, Laurent Gbago som vinnare och mindre sam-
manstötningar ägde rum i Abidjan. Rivaliserande grupper inom armén kom i konfl ikt och 
general Guëis anhängare förlorade. Guëi gick i landsfl ykt i slutet av oktober 2000. Gbagos 
situation är fortfarande oklar. Infl yttad arbetskraft från gränsländerna är fortfarande ett 
politiskt problem. Den politiska osäkerheten har skapat ekonomiska problem; landet har 
ansetts stabilt och ”marknadsvänligt” och Abidjan är säte för många internationella företag 
och organisationer, bl.a. den afrikanska utvecklingsbanken. (Red:s anm.)
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de fl esta också var affärsmän, och att de inte var benägna att dela med sig av 
denna makt. I början av 1990-talet var Kenya inte olikt en enparti-diktatur. 
Återigen fanns det ett stort behov av nya experiment.

Debatten fortsätter

Följaktligen har sökandet efter livsdugliga former av självstyre fortsatt, och 
historiskt sett har detta sökande resulterat i en rik fond av politisk debatt. 
Denna debatt är kanske särskilt intres sant för amerikaner, eftersom deras 
egen demokrati har tving ats ta ställning till och lösa många sådana problem 
på jakt efter lämpliga kontrollmetoder för att förhindra maktmissbruk. Men 
detsamma gäller Europa.

Afrikanska länder under ett antielitistiskt ledarskap med jäm likhet som 
mål har ofta framhävt fördelarna med enpartisyste met. De har hävdat att den 
viktiga frågan inte är antalet partier, ty ett fl erpartisystem kan — som Nigeria
har visat — också ur arta till korruption och missbruk. Den grundläggande 
frågan en ligt detta synsätt är i vilken utsträckning vanliga människor verk li-
gen har ett infl ytande över sina regeringar. Om vanliga män niskor inte har 
ett sådant infl ytande kanske ett system med många partier är sämre än ett 
system med bara ett parti. Hur kan detta komma sig? Tanzanias president 
Julius Nyerere samman fattade svaret 1963. Han sade att det bara fanns ett 
skäl till att bilda fl era partier i ett land som Tanzania, nämligen:

en önskan att efterlikna den politiska strukturen i ett helt och hållet vä sens-
skilt samhälle. Vad mera är, en önskan att imitera, där omständighe terna 
inte passar för detta, kan lätt leda oss in i svårigheter. Att försöka im portera 
idén om parlamentarisk opposi tion till Afrika kan mycket väl leda till 
våldsamheter — därför att oppositionspartier lätt kan komma att uppfat-
tas som förrädare av majoriteten av vårt folk. I bästa fall kan det leda till 
futtigt ränksmideri av ”oppositionsgrupper” vars tid går till att blåsa upp 
konstlade skillnader till något slags likhet med verklighe ten ”i av sikt att 
bevara demokratin”... 

Vidare hävdade han att i Tanzania tillhör

de enda rösterna som gör sig hörda i ”opposition” ett fåtal oan svariga 
individer, som utnyttjar själva demokratins privilegium — pressfrihet, 
för samlingsfrihet, frihet att kritisera — för att avleda regeringen från dess 
ansvar inför folket ... 

Uppenbarligen är hela denna fråga om partisystem så kompli cerad att det inte 
går att hitta några enkla svar på den. Inte oväntat har den ofta givit upphov 
till häftig debatt. Lika själv klart fortsätter denna debatt. Den har att göra med 
ekonomi lika väl som politik. Kan till exempel Afrika fortfarande hoppas på 
att skapa ett kapitalistiskt system, ett fullt utvecklat system med sina egna 
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kapitaltillgångar och med kontroll över ekono min och därigenom också hoppas 
på en demokrati med de kontroll mekanismer som ett sådant system, när det är 
fullt ut vecklat, kan stödja? Är detta möjligt i en modern tid av multi nationella
storföretag och utländska investeringar? Eller om vänt, vad kan man vänta sig 
av socialismen när det gäller att försvara med bor garna från omfattande och 
återkommande makt miss bruk, under en tid när socialismen så uppenbart har 
misslyckats med detta i till exempel Sovjetunionen? 

På det här stadiet fanns det förstås fl er frågor än svar. Andra folk på andra 
kontinenter stod inför samma problem. Några hade satt sitt hopp till socia-
lismen, men inget gott hade kommit därifrån. Andra postkoloniala länder 
hade valt den kapitalistiska vägen med fri företagsamhet, men den hade visat 
sig leda till ständiga besvikelser och misslyckade politiska system. Var stod 
frälsningen att fi nna? Vad hade ekonomerna att säga beträffande en säker 
väg till utveckling?
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De nya nationerna i Afrika blev självständiga mitt under en so cial kris som 
alltmer fördjupades, en kris som var orsakad av kolonialismen. Deras rege-
ringar måste fi nna vägen till stabilitet trots nya problem, som fattigdomen 
på landsbygden och den snabba infl yttningen till städerna av människor från 
landsbygden, lik som andra arvedelar av intern splittring.

Några av de nya nationerna var dåligt enade och hade odug lig ledning; 
de gjorde inte stora framsteg. Andra var fast enade och hade dugande ledare; 
de kunde förstärka och ut vid ga sitt politiska oberoende. De hade större hand-
lingsfrihet och kunde söka efter sina egna lösningar på nationella pro blem.

Emellertid måste de nya regeringarna till fullo förstå, och sedan försöka 
befria sig från, ännu en kolonial arvedel. Denna var ekonomisk till sin natur, 
den rörde arbete, inkomster och utgifter, förvaltning av nationens tillgångar. 
Och detta ekono miska arv var tyngre än de politiska och sociala arvslotterna: 
det var svårare att bli av med. Också mot detta måste en lång kamp startas, 
med många olika försök. Inte heller denna kamp är över på länge än.

Historiskt hade Afrikas ekonomier varit småskaliga. De till fredsställde be-
hoven i hundratals självförsörjande samhällen, för det mesta på landsbygden. 
Ingen industriell revolution hade inträffat, inget beroende av maskintillverkade 
varor och inget behov av import av livsmedel hade uppstått. Eftersom de var 
självförsörjande var afrikanerna förskonade från chockerna och påfrestning-
arna i världsmarknaden med dess fl uktuerande priser.

Nu, under en ny tid av moderna nationalstater, hade allt detta förändrats. 
Det fanns ingen återvändo. Nuet och framti den måste klara av de nya kraven 
och de nya kostnaderna. Men den ekonomi som de nya nationalstaterna ärvde 
var inte på nå got sätt vad de behövde.

Det ekonomiska arvet
Det ekonomiska arvet hade två sidor. Å ena sidan hade kolo nialsystemen 
oavbrutet åderlåtit Afrika på de rikedomar som afri kansk arbetskraft hade 
frambringat ur afrikansk jord och afrikanska naturtillgångar. Som tidigare 
kapitel har visat var det i stort meningen med kolonialsystemen: de bidrog till 
att göra de koloniägande makterna rikare. Men denna åderlåtning av resur ser, 
denna förmögenhetsöverföring, upphörde inte med självständigheten utan 
fortsatte genom en mängd olika metoder.

KAPITEL 19  
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Den mest iögonenfallande av dessa metoder var handelsvill koren som gick 
emot afrikanska intressen. Handelsvillkor eller bytesförhållande är re lationen 
mellan ett lands exportpriser och dess importpriser. Villkoren är dåliga när 
ett lands exportpriser sjunker och dess importpriser stiger. Skillnaden mellan 
den sum ma pengar landet måste betala för importen och den sum ma pengar 
det tjänar på exportvarorna visar förlustens el ler vinstens omfattning. Som vi 
kommer att se nedan har Afrikas för luster varit stora och oav brutna.

Den andra sidan av detta ekonomiska arv innebar att alla de nyligen 
självständiga länderna tvingades bli medlemmar i en värld av handel och ut-
byte som var organiserad av mycket ri kare länder. I denna värld, utformad 
under föregående århund raden, hade de längre komna (dvs industrialise rade) 
länderna tagit kontrollen över de marknader inom vilka världs handeln (export 
och import) ägde rum. De kunde använda sin kontroll för att försäkra sig om 
att överföringen av rikedom från fattiga till rika länder inte upphörde den dag 
de fattiga länderna blev själv ständiga.

Hur gick detta till? När självständigheten inföll var svaren oklara eller 
ex isterade inte. Ty kolonialregeringarna hade aldrig erkänt någon sådan 
överföring av rikedom, inte heller hade de givit de nu självständiga regering-
arna någon användbar infor mation på området. Så de nya regeringarna måste 
själva räkna ut vad det var som hände i realiteten. De måste upptäcka hur det 
ekonomiska arvet fungerade.

Möjligheten att göra denna upptäckt hörde till självständig he tens vikti-
gaste vinster. Nu kunde de afrikanska ledarna slå upp de koloniala räken-
skapsböckerna, öppna de hemliga rege rings arkiven och ta reda på fakta. 
Därefter kunde de nya rege ring arna, när de väl hade analyserat det ekono miska 
arvet av för mögen hetsöverföringar, försöka motarbeta dem.

Metoder för förmögenhetsöverföring från Afrika

Överföringen av rikedomar till de industrialiserade länderna var inte lätt att 
upptäcka. Dess ”maskineri” var till största delen dolt i register och arkiv som 
var utom synhåll.

Vid en närmare granskning upptäcktes det att dessa överfö ringar gick till 
på många olika sätt (se också kapitel 5). För det första genom utbyte av afri-
kanska råvaror mot importerade fabrikstillverkade va ror. För det andra genom 
sättet att bestämma export-importpri serna. För det tredje genom olika former 
av räntebetalningar på lån från de industrialiserade länderna. Låt oss kasta en 
snabb blick på dessa tre faktorer. De utgjorde en viktig del av bak grunden till 
de ekonomiska framstegen och bakslagen efter självstän dig heten.

Afrikas uppgift i kolonialismens värld hade varit att tillhan dahålla de 
råvaror som behövdes till maskinerna och fabrikerna i de industrialiserade 
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länderna. Vi kan åter ta bomull som exem pel. Om Europa hade maski nerna 
och fabrikerna så hade det inte bomullen. Alltså måste Europa skaffa bomull 
från något stäl le där det var möjligt att odla bomull, t ex Afrika. Därför drev 
britterna igenom bomullsodling i Sudan och Uganda, medan portugiserna 
tvingade afrikanska bönder att odla bom ull i Moçambique.

Afrikanska bönder odlade bomull och fi ck betalt för det, men där gick 
gränsen för Afrikas förtjänst. Bomullen såldes till utländska uppköpare, som 
fraktade den till Europa och för vand lade den till tyg för att sedan förvandla 
tyget till skjortor och andra kläder. Dessa skjortor och andra kläder frakta-
des tillbaka till Afrika för försäljning, för det mesta av utländska köpmän. 
Så värdet som lades till råvaran genom att den föräd lades till användbara 
varor, liksom förtjänsten av försäljningen av dessa varor, gick till utländska 
intressenter. Afrikanerna kanske fram ställde bomullen. Men afrikanerna fi ck 
ingen eller liten del i för tjänsten som gjordes på det ökade värdet i och med 
förädling och försäljning av samma bomull.

Ett annat sätt att tjäna förmögenheter på afrikansk arbets kraft, land och 
naturtillgångar var att bestämma priserna. Of tast var de priser som betalades 
för afrikanska exportprodukter fast ställ da av utländska bolag, uppbackade 
av utländska rege ringar. Bara enstaka gånger kunde starka afrikanska folk 
göra uppror mot sådana priser. Det var vad som hände i Guldkusten när ka-
kao odlande bönder 1937 vägrade leverera sin vara (se kapitel 7).

Samma utländska kontrollmaskineri bestämde också pri serna på varor som 
importerades till Afrika. Återigen var det bara genom massaktioner som pri-
serna kunde förändras, i det här fallet sänkas. Detta såg vi exempel på i den 
inte mindre be römda Guldkustbojkotten 1948. I kolonier utanför Brittiska 
Västafrika fanns det praktiskt taget inga möjligheter för afrika ner att genom-
föra sådana protester. Dessa priser som var fast lagda av utländska intressen 
tvingade afrikaner att sälja billigt och köpa dyrt.

En tredje metod för förmögenhetsöverföringar var räntorna som afrika-
ner måste betala på utländska lån, en företeelse som kallas ”skuldtjänst”. Vi 
återkommer till detta ämne.

Detta arv var särskilt svårt att göra sig av med eftersom det på många vis 
var inbyggt i de sätt på vilka de just självständiga länderna måste arbeta och 
få ihop sina inkomster.

Exportgrödor eller mat?
På 1960-talet förtjänade den stora landsbygdsbefolkningen sitt uppehälle 
genom att odla grödor för avsalu — kakao, jordnötter, kaffe, bomull och så 
vidare — och sälja dessa grödor för export. Detta var som vi redan har sett 
en metod att överföra rikedom till utlandet, en del av kolonialstyrets ekono-



226 Frågor om utveckling

KARTA 9. Odlingsområden för några viktiga exportgrödor

kaffe

kakao

jordnötter

oljepalm

citrusfrukter

vindruvor

sisal

bomull



Frågor om utveckling 227

miska kvarlåtenskap. Ändå kunde Ghanas nya regering inte helt enkelt säga 
till kakaobönderna: ”Sluta upp med att odla kakao och börja odla livsmedel.” 
Ty kakaon var dessa bönders uppehälle. Dessutom gav kakaoexporten den 
nya regeringen en stor del av dess inkomster.

Vad regeringen kunde, och försökte göra, var att minska omfattningen av 
förmögenhetsöverföringarna från exporten av kakaobönor och använda de 
pengar de tjänade på detta till landets bästa. Varför och i vilken utsträckning 
detta misslyckades eller lyckades är ett ämne för mer detaljerade studier i 
Ghanas historia. Det vi vill visa här är att det koloniala ekonomiska arvet inte 
kunde utplånas från ett år till ett annat — det kunde bara långsamt minskas 
eller avskaffas. Men varje verkligt framåtskridande måste ha sin grund i 
denna strävan.

Ännu en anledning till varför det var önskvärt att skära ned på export-
odlingen var behovet att producera mer mat. Överallt där avsalu produktion 
blev viktig i ett afrikanskt land började brist på lokalt producerad föda uppstå. 
Detta berodde delvis på att ju mer land och arbetskraft som togs i anspråk 
för avsalu grödor, desto mindre blev det kvar för odling av livsmedelför avsalu grödor, desto mindre blev det kvar för odling av livsmedelför avsalu grödor sgrö-
dor. Lokal livsmedelbrist började bli kännbar i några länder re dan under 
andra världskriget. Det gick så långt som till svält i vissa områden, som t 
ex i norra Moçambique där portugiserna tvingade bönder att odla bomull
istället för livsmedel. Bomul len blev, som dessa bönder mycket riktigt sade, 
”fattigdomens moder”. 

Den allt större bristen på lokalt producerad föda innebar två ting. För det 
första fanns det mindre att äta än tidigare, både i byarna och städerna. För det 
andra tvingades regeringarna lägga ut mer pengar på att importera utländska 
livsmedel, ofta till höga priser. Följden blev att Afrika, som på 1960-talet var 
en kontinent vars befolkning fortfarande till största delen var bön der, blev en en kontinent vars befolkning fortfarande till största delen var bön der, blev en en kontinent vars befolkning fortfarande till största delen var bön der
kontinent som inte längre kunde föda sin egen befolkning. Det här var ännu 
en, och en synnerligen allvarlig, aspekt av det ekonomiska arvet.

När de självständiga regeringarna insåg allvaret i detta pro blem med 
växande underskott i lokal livsmedelsproduktion — och det var inte för-
rän efter självständigheten som afrikanerna kunde få tillgång till alla fakta 
— kon fronterades de med ännu en sida av det ekonomiska arvet. Från och 
med 1930-talet och andra världskriget hade kontinenten börjat delas upp i 
två Afrika: landsbygdens Afrika och städernas Afrika. Dessa två Afrikas in-
tressen var långtifrån alltid sammanfallande. Tvär t om har de allt oftare råkat 
i konfl ikt med varandra.

Det är lätt att förstå varför. Den stora depressionen under 1930-talet 
hade tillsammans med andra världskrigets veder mö dor ska pat en fattig dom 
inom stora områden av landsbyg den, en fattigdom som ständigt fördjupades. 
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Följden blev att folk började strömma in i städerna där efter självständighe-
ten också den politiska makten var samlad. Vad städerna nu be hövde var till 
exempel billig mat från landsbygdsområdena, men vad lands bygdsområdena 
förväntade sig av självständig heten var högre priser för sina produkter. De två 
behoven kol liderade. Men oftast vann städerna. Och bönderna som inte fi ck 
bättre betalt reagerade genom att producera min dre. Alltså måste livsmedels-
importen till städerna från länder utanför Afrika öka och det blev allt mindre 
pengar över för annat. Och ”annat” inne fattade naturligtvis grundbehoven i 
en ekonomisk ut veck ling.

Fångade i denna rävsax mellan de två Afrikas motsatta in tressen har olika 
regeringar prövat många metoder för att min ska intressekonfl ikten mellan 
städerna och landsbygden. Få tycks hittills ha funnit det rätta svaret.

Folkökning och fl yttning
Afrikas befolkning började allt snabbare växa i storlek från och med 1940-
talet. Forskare är ännu inte säkra på varför, även om en orsak troligtvis är den 
ökande användningen av förebyg gande läkemedel — till exempel in jektioner 
mot sjukdomar — under slutet av kolonialperioden. Under 1960-talet ökade de 
fl esta afrikanska länders befolkning med i medeltal omkring 2,5 procent per år. 
Detta innebar att de nya nationalstaterna skulle ha dubbelt så stor befolkning 
om tjugo eller trettio år. Om Nigeria hade 100 miljoner invånare 1980, vilket 
var san nolikt, kommer landet att ha uppemot 200 miljo ner år 2000 eller kort 
därefter. Samma snabba tillväxttakt rådde över hela kon ti nen ten.*

Denna väldiga ökning i antalet afrikaner skulle kunna inne bära en för-
del för Afrika. De fl esta afrikanska länder hade fort farande mycket mindre 
be folkning än länder av jämförbar stor lek på andra kontinenter. Angola är 
till exempel mer än två gånger så stort som Frankrike och har stora natur-
tillgångar i mineraler och god jord. Men Angola hade när det blev själv ständigt 
1975 mindre än sju miljoner invånare medan Frank rike samma år hade mer 
än 50 miljoner.

Men dubbelt så många angolaner skulle vara bra för Angola endast på ett 
villkor — och här har vi åter en sanning som gäl ler hela kontinenten. Detta 
villkor är att landet genom yrkes skick lighet, arbetskraft, samarbete och bra 
planering varje år ökar sina tillgångar — livsmedel eller annat — i jämförelse 
med året innan. Ty om befolkningen fortsätter att växa utan att till gångar na 
ökar blir befolkningen fattigare. Den genomsnittliga levnads stan darden börjar 
sjunka, något som i realiteten har in träffat i större delen av Afrika under de 
senaste tjugo åren, och den fort sätter att sjunka. En högre levnadsstandard 

* 100-miljonersiffran från 1980 var antagligen starkt överdriven. Idag (november 2000) 
beräknas befolkningen vara kring 125 miljoner. (Red:s anm.)
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kräver ett bättre och större produktionssystem, antingen det gäller livs medel 
eller andra förnödenheter.

Det fanns ytterligare en anledning till att omfattande eko nomiska föränd-
ringar var ytterst nödvändiga. Om brist på egna livsmedel orsakades av ökande 
avsaluproduktion, förvär rades den ytterligare genom brist på ar betskraft på 
landsbyg den. Med 1940-talet började som vi har sett fl ykten till städerna 
från byar na där befolkningen led under tvångsarbete och svält. Men när väl 
denna fl ykt hade börjat fortsatte den också av an dra or saker. Städerna blev 
större efter självständigheten, efter som männi skor na från landsbygden, eller 
åtmin-stone arbetarna från lands bygden, förväntade sig ett mindre hungrigt 
liv i stä derna. I Ghana rådde det mot slutet av 1970-talet till exempel inte bara 
brist på lokalt producerad föda, det rådde också  brist på lokal arbetskraft i 
de områden där man odlade livsmedels grödor. Åter igen var detta något som 
gällde många länder.

Men hur skulle denna nya befolkning i städerna kunna för tjäna sitt up-
pe-hälle, dessutom på ett sådant sätt att det ökade det nationella välståndet? 
Också i det här fallet var det absolut nöd vändigt att skapa ett bättre produk-
tionssystem.

Vad innebar detta i sin tur?

Utvecklingens innebörd
Alla nya regeringar ställdes inför samma svåra fråga, och alla försökte fi nna ett 
bra svar. Många ansträngningar gjordes. Be rättelsen om dessa an strängningar 
i detalj hör till varje ny na tions historia. Här ska vi bara översiktligt redogöra 
för vad man försökte och vad man uppnådde.

Allmänt kan sägas att problemet med att konstruera bättre produktions-
system låg i att hitta ett sätt att använda de natio nella resurserna — i form 
av människor och ting — så att de producerade större välstånd. Vad som i 
prak tiken kunde göras bestämdes av två faktorer. En var omfattningen av 
natur till gångar, framför allt i form av bördig jord eller mineraler, något som 
varje land ägde. Några länder, som Niger och Burkina Faso (tidigare Övre 
Volta), hade genomgående dåligt med na tur rike domar. Den andra faktorn var 
graden av självständighet som landet hade uppnått. Det fanns rika länder, som 
Zaire, som fortfarande hölls kvar under stark utländsk kontroll.

Men alla nya länder insåg sin viktiga ekonomiska uppgift: hur kunde man 
utvecklas på bästa sätt — hur kunde man med andra ord bygga upp ett pro-
duktivare system. Detta krävde mer än en utveckling av färdigheter, metoder 
och organisering av arbete. Det krävde framför allt en omfattande kulturell 
för ändring — från arbetsvanor och attityder där varor framställ des för hand 
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eller med hjälp av enkla handdrivna redskap till en arbetssituation där varor 
producerades med hjälp av maski ner i fabriker. Så utvecklingen skulle inte 
komma att bli någon enkel process. Det räckte inte med att beordra den ena 
eller and ra förändringen. Den måste också bli en komplicerad föränd ring av 
attityder och idéer.

Sedd i detta ljus ställde utvecklingsprocessen många stora krav. Till att 
börja med måste de nya regeringarna erövra na tio nell kontroll över natio nella 
resurser. Detta var svårt överallt där utländska intressen var djupt in blandade 
— och i de mer osjälv ständiga länderna har det hittills visat sig vara alltför 
svårt. Därefter måste de börja bygga upp en ny infrastruktur. Det in ne bar att svårt. Därefter måste de börja bygga upp en ny infrastruktur. Det in ne bar att svårt. Därefter måste de börja bygga upp en ny infrastruktur
de måste förse landet med den utrustning som gör det möjligt att producera 
och utbyta fl er varor, som fl er och bättre transport- och kommuni kationsmedel 
och mycket mer elek tri citet. Vidare måste de åstadkomma en kraftig förbättring 
i det undermåliga utbildningssystem och den skrala allmänna hälso vård som 
kolonialregeringarna lämnade efter sig. 

Därefter måste de besluta sig för en plan eller strategi för att hjälpa sina 
folk att gå framåt genom denna kombination av större kontroll och utbyggd 
infrastruktur. Skulle detta ske med hjälp av den privata företaginfrastruktur. Skulle detta ske med hjälp av den privata företaginfrastruktur sam hetens 
— alltså kapitalismens — metoder eller med hjälp av den kollektiva — dvs den 
socia listi ska — företagsamhetens metoder? Vad skulle sättas i första rum met, 
landsbygden eller städerna? Jordbruket el ler indu strin?

Efter att ha tagit ställning till dessa grundläggande frågor måste de nya 
regeringarna skapa nya metoder för produktion, bankväsen, handel och an d-ra 
delar av det ekonomiska livet. Sist men inte minst måste varje regering besluta 
sig för att på bästa sätt få ihop den summa pengar den behövde för att be kosta 
infrastruktur, industri och samhällstjänster. Den måste också be sluta i vilken infrastruktur, industri och samhällstjänster. Den måste också be sluta i vilken infrastruktur
utsträckning den skulle tvingas förlita sig på ökade utländska lån.

Den privata företagsamhetens strategi

Vi har snuddat vid frågan om alternativa politiska program eller, för att 
uttrycka det annorlunda, alternativa strategier för eko nomisk utveckling. I 
praktiken måste naturligtvis alla de nyli gen självständiga länderna förlita sig 
på en kombination av olika strategier. Till och med de länder som i högsta 
grad var bundna till den privata företagsamhetens strategi, som Nigeria, behöll 
ett visst mått av nationellt ägande när det gällde pro duktion och handel. Till 
och med de som hade satsat på en po litik av kollek tivt eller socialistiskt snitt, 
som Angola, lät bönder äga sina går dar. Dock har skillnaderna mellan de två 
strategi erna varit verk liga och viktiga.

De länder som följer den privata företagsamhetens strategi kan i sin tur 
delas in i två grupper. Det fanns osjälvständiga länder under stark utländsk 
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kontroll eller infl ytande, som Ni ger eller Centralafrikanska Republiken, dvs 
länder som i reali teten inte hade något val utan måste göra som de blev till-
sagda och framför allt akta sig för att utmana de utländska in tressena. I de 
fl esta länder som hade tillhört det franska väldet behöll Frank rike kontrol-
len av den nationella valutan genom bankerna och den så kallade koloniala 
francen, som var bun den till den fran ska francen, men också genom att hålla 
kvar franska trupper på ort och ställe.

En del andra länder, färre till antalet men ekonomiskt sett mycket star kare, 
kunde själva välja den privata företagsmodel len och bygga upp sin na tio-nella 
ekonomi baserad på den. Hit hörde Nigeria efter den första federa tions-perio-
den som upphörde 1966. När väl Nigeria hade hämtat sig från ska de -görel sen 
under inbördeskriget 1967–69 vidtog landet snabba åtgärder för att ta kontroll
över sina nationella resurser och för säkra sig om att nigerian ska företagare 
(kapitalister) kunde byg ga upp sina egna företag. 

Den nationella planeringen riktade in sig på den privata fö retagsam hetens 
behov medan den samtidigt sörjde för en ut byggnad av infrastrukturen. Redan 
före 1980-talet hade tre ni gerianska nationella planer givit upphov till en stadig 
ökning i välstånd och ekonomisk verksam het. Nya fabriker och indu strier 
byggdes. Nigerias stora fyndigheter av olja utanför kusten ut vanns med en 
hastighet och ett omfång som snart gjorde lan det till en av världens största 
oljeproducenter. I alla Nigerias delstater, som 1985 var nitton till antalet, 
gjorde man samma ekonomiska framsteg. 

Hela ekonomin fi ck bättre balans och denna stora afrikanska förbundsstat 
var klart och tydligt på väg mot en struktur av expanderande fri företagsam-
het. Larmande storstäder som Kano blev säte för nya han delsbolag och nya 
fabriker. De fi ck bättre vägar och bättre transportmedel. Bekväma hotell blev 
nu mötes platser för oräkneliga besökare och turister. Men återigen fi ck kon-
fl ikten mellan stad och land smärtsamma följder. Medan städerna sprängdes 
av vinstgivande verksamheter för föll oftast landsbygden ekonomiskt.

De flesta nigerianer bodde fortfarande på landet och lands bygds-
be folkningen var till och med fattigare nu under 1970-talet än den hade varit 
under kolonialväldet. De priser som lands byg dens livsmedelsprodu center 
fi ck för sina produkter hölls nere på konstlad väg genom handelsbolag som 
fastställde priserna till stads bornas fördel. Lönerna i städerna var också låga 
men blev stadigt högre, medan lönerna på landsbygden emellertid knap past 
alls höjdes.

I denna situation hoppades man att den fria företagsamhe tens politik skulle 
pumpa nytt liv i landsbygdsområdena. I fal let Nigeria innebar detta att reger-
ingsstöd i första hand gavs till stads bor som var intresserade av att investera i 
jordbruk och höja avkastningen på landsbygden. Men, skriver Salisu Na’inna 
i West Africa (4 juli 1988):
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strategin tog inte med i beräkningen att många av bönderna som syss lade 
med jordbruk i så kallad stor skala ofta låter det mesta av sin jord ligga i 
träda. De tar banklån, skenbart för att använda dem till utveckling av jord-
bruket, och det slutar med att de använder pengarna till att bygga dröm hus, 
köpa dyra bilar och fl ygplan och anordna sagolika bröllop.

Samtidigt gjordes föga eller intet för att bistå den strävsamme bon den eller 
småbrukaren genom att ge honom bättre betalt för sina produkter, billigare 
konstgödning, fl er landsvägar och sjuk stugor.

Den fria företagsamheten i Nigeria kunde uppenbarligen ef fektivt förhindra 
varje form av allmänna framsteg. I Zimbabwe å andra sidan kombinerades 
den fria företagsamheten med en äkta omsorg om bönderna och små-bru-
karna, med impone rande resultat. På mindre än tio år efter självständigheten 
1980 hade småbrukarna i Zimbabwe ökat sin del av landets totala jord bruks-
produktion från 10 procent till omkring 56 procent och de ras skörderesultat 
hade mer eller mindre tiodubblats. Zim babwe, som alltså varken behövde lida 
av svält eller förlita sig på en allt större import av utländskt livsmedel, kunde 
tvärt om exportera livsmedel och till och med ge ett omfattande livs medels-
bistånd till länder som hade drabbats av torka, som Moçambique, Tanzania 
och Etiopien. Allt detta kunde uppnås tack vare en politik som gynnade bön-
derna genom att ge dem mer land, garantera bra priser för deras produkter, 
bygga upp nya distributionscentra för utsäde, gödning och redskap och så 
vidare. (Se också not sid 244.)

Elfenbenskusten var ett annat land som hade en stark ut veckling av fri 
företagsamhet, men dess situation skilde sig från Nigerias. Å ena sidan var de 
utländska affärsintressenas ställ ning i landet avsevärt starkare än i Nigeria. 
Å andra sidan rådde stor brist på lokal arbetskraft i jordbruket, en brist som 
bara kun de uppvägas genom en ständig ström av migrantarbe tare, fram för allt 
från Burkina Faso. Dessa två sidor av Elfenben s kustens kapitalism vittnade 
om allvarliga svagheter och soci ala skev heter som började bli allt kännbarare 
under 1980-talet.

Kenya är ett annat intressant fall. Allmänt kan sägas att lan det efter 
självständigheten var på väg mot ett system av obe grän sad fri företagsam het. 
Landets jordbrukspolitik — som upp muntrade till komsten av afrikanska jord-
bruk på landom råden som mot ersättning hade evakuerats av vita nybyggare 
i centrala Kenyas högland — var anmärkningsvärt framgångs rik. Sam tidigt 
genomgick landets centra för företagsamhet, i synnerhet Nairobi, en expansion 
jämförbar med de största stä derna i Nigeria.

Men problemet här, som överallt annars i den typen av eko nomier, låg i en 
annan sorts konfl ikt — i en vidgande klyfta mel lan de få och de många. Medan 
den förstnämnda gruppens lev nads standard steg, ofta brant, försämrades den 
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andra grup pens snabbt. Offi ciella siffror från 1987 visar att nära en tredje del av 
alla Kenyas invånare levde i akut fattigdom. Inte fanns det heller några större 
utsikter att lindra denna mass fattig dom. Kenyas be folkning ökar snabbt och 
1987 beräknades det att de omkring 300.000 ungdo mar som varje år slutar 
sko lan går in i en ekonomi som inte ger något hopp om att förse mer än ett 
fåtal av dem med arbete.

Andra länder valde olika typer av blandekonomi, med mer eller mindre 
omfattande inslag av privat företagsamhet. Ma lawi höll hårt på den fria 
företagsamheten i sin politik och sitt system. Under den strängt auktoritäre 
presidenten Kamuzu Banda ökade landet kraftigt sin produktion genom att 
förlita sig på den fria företagsamhetens politik, dock till priset av för sämrad 
levnadsstandard för både småbrukarna och städernas löne arbe tare. Medan 
”medelklassens” inkomster ökade kunde skol väsen det och hälso vården för 
majoriteten av befolkningen inte hålla jämna steg. Andra länder har visat i stort 
sett samma mot sägelse fulla bild. Zambia var en bland ekonomi med ett starkt 
inslag av statligt ägande, t ex när det gällde koppar gruvorna, men samtidigt 
med en expanderande privat sektor av zambiska affärsmän, och politiker som 
var engagerade i pri vat före tag sam het. Deras välstånd utvecklades till priset 
av en fördjupad fattig dom på landsbygden. Uganda har under sina korta 
perio der av intern fred kom binerat kooperativ produk tion med en växande 
sektor av privat företagsamhet.

Alltså ser vi att framgångar, såväl som bakslag, känneteck nade de länder 
som valde den kapitalistiska modellen. Men alla ställdes, när det gällde ut-
vecklingen av den privata före tag sam heten, inför två centrala problem. Ett 
av dessa problem rörde jordbruket där man överlag misslyckades med att 
öka produk tivitet och avkastning. Till och med Kenya misslyckades på detta 
område, trots några anmärkningsvärda framgångar. Landets jord brukspro-
duktion ökade under 1970-talet med om kring 2,5 procent per år. Detta var 
mycket bra. Men Kenyas be folkning ökade ännu snabbare och för att föda 
denna befolk ning tvinga des man öka importen av dyra utländska matvaror. 

Det andra stora problemet i ekonomier som byggde på pri vat företagsamhet
var fattigdomsklyftan — skillnaden i lev nads standard mel lan den minoritet av 
människor som hade bra arbe ten och ägde egendom, och majoriteten som inte 
hade nå got av detta. Denna brist på jämlikhet var inte ny. Den hade ex isterat 
till och med i ett avlägset förfl utet. Men nu ökade den; fattig domsklyftan blev 
stadigt vidare. Den var snart en av de främsta orsa kerna till missnöje — och 
följaktligen instabilitet. Men pro ble men med den fria företagsamheten var 
naturligtvis inte begränsade till Afrika, dess faror och avigsidor har upp trätt 
överallt i världen där den har tillämpats.
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Behovet av  bättre lösningar

Många afrikaner kände att den fria företagsamheten (eller kapi talismen) som 
lösning på deras utvecklingsproblem gick stick i stäv med de förväntningar 
de hade på frihet från kolonialstyre. De upptäckte att detta slags lösning 
hade en benägenhet att i allt större utsträckning gynna de lycko samma få på 
smärtsam be kostnad av de hungriga många. Den bibehöll, och till och med 
för stärkte, de sociala skillnaderna från kolonialtiden. Okontrol lerad tycktes 
denna kapitalistiska lösning förstärka personlig girighet och brist på socialt 
ansvar, just precis det onda som hade bekämpats i den afri kanska traditionella 
ge menskapen. Lösningen med fri företagsamhet ledde till stridig heter och ännu 
större fattigdom. Fanns det inte ett bättre sätt?

Svaret i resten av världen hade varit socialism av olika typer, som alla 
härrörde ur Karl Marx tänkande och analys från mitten av 1800-talet. Dessa 
varianter sträckte sig från en milt li beral reformism på ena ytterkanten till en 
skarpt revolutionär föränd ring av det existerande samhället på den andra. Men 
de hade alla tillämpats i europeiska och senare även i några asia tiska samhällen 
som redan hade skapat eller höll på att skapa kapi talis tiska eko no-mier, dvs 
fullt utvecklad fri företagsamhet grundad på en industriell re volution. 

Kunde någon av dessa icke-afrikanska modeller användas i ett Afrika som 
fortfarande väntade på sin industriella revolu tion och som följaktligen inte 
hade utvecklat några sociala klas ser i skarp motsättning till varandra? Under 
de tidiga fram gångarna i kampen mot kolonialvälde trodde många afrikaner 
att svaret var ja, eller kunde bli ja. I stort sett utvecklades två riktningar, 
varav den ena har visat sig vara av ringa historiskt intresse. Den var främst 
begränsad till Senegal och Kenya och kallades för ”afrikansk socialism” och 
var blott och bart en täckmantel för en hämningslös kapitalism. Under denna 
”afri kan ska socialism” öka de de redan existerande orättvi sorna.

En andra riktning, ett allvarligt menat försök, utvecklades på olika håll 
men framför allt i Tanzania (Tanganyika under ko lo nialperioden, då utan 
ön Zanzibar) under ledning av presi dent Julius Nyerere. Efter 1967 valde 
Tanzania att gå i motsatt rikt ning mot Kenya. När Nyerere i en genomgång 
av den tan zani ska situationen 1971 förklarade varför, påpekade han att det 
efter självständigheten hade skett ”en utveckling mot ökad ojäm likhet mellan 
medborgarna”. Frånsett detta ökande gap mel lan besuttna och obesuttna, 
va rav de senare var långt fl er än de förra, förslösades allmänna medel. Hans 
slutsats var att Tanzania ”började utveckla en ekonomisk och social elit — ett 
utvalt fåtal — vars främsta omsorg är profi t för dem själva och deras familjer 
och inte majoritetens behov av bättre grundläg gande levnadsstandard”. 

Efter 1967 började alltså det regerande partiet, Tanzania Afri can Natio-
nal Union (TANU), och dess regering söka sig andra vägar till utveckling. 
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Deras mål var nu att minska klyftan mel lan de få och de många, att skapa 
samstämmighet mellan bybe folk ningarnas och stadsinvånarnas intressen och 
att ”utveckla Tan zania utan att dela det”. Ett viktigt initiativ var idén om 
ujamaa, ett swahiliord som betyder gemenskap eller grann sämja. Ett omfat-
tande program drogs igång för att samla kring strödda småbyar och gårdar i 
ujamaa-byar. Dessa skulle förses med grund skola, hälsovårdscentraler, bättre 
och fl er jordbruks red skap och till och med traktorer. Utländska banker och 
andra företag övertogs samtidigt av staten. 

Dessa ujamaa-initiativ stötte på stora administrativa problem i slutet av 
1970-talet. Men inte mindre oroande var det att Tan zania nu i allt högre 
ut sträckning drabbades av ogynnsamma handelsvillkor samtidigt som priset 
på olja snabbt gick i höj den. En världsomspännande ekonomisk tillba kagång 
ökade dessa be kymmer. Många utvecklingsprojekt måste överges. Men många 
av dessa svårigheter tycktes ha uppstått också på grund av att alltför mycket 
makt hade samlats i händelsernas centrum — i regeringens och byråkratins 
städer — och alltför litet spreds till landsbygden. Motsättningen stad–land 
hade med andra ord inte lösts.*

De länder som föddes ur befrielsekrigen mot det portugi siska väldet gav sig 
i kast med andra experiment av socialistisk natur. De började också utveckla 
vissa specifi kt afrikanska lös ningar, som byggde på principen om ”folkmakt” 
eller ”folkligt del ta gande” (se kapitel 18), den princip som hade hjälpt dem 
att vinna sina befrielsekrig. Efter självständigheten hade emel lertid denna 
politik ringa framgång i de länder, framför allt Angola och Moçambique, där 
den omsattes i praktiken.

Principen i sig befanns vara bra och sund. Det fanns två an ledningar till dess 
misslyckande. Den viktigaste var apartheid-staten Sydafrikas ständiga angrepp 
och samhällsomstörtande vålds handlingar. Sydafrika un derstödde terrorist-
grupper som UNITA i Angola och MNR i Moçam bique. De lade stora områden 
i dessa länder i ruiner och omin tetgjorde varje försök till återuppbyggnad. 
Men det fanns en andra viktig anledning till varför ”folkmakt” misslyckades. 
Den na var att båda länderna följde det euro peiska kommunist block ets, och 
i synnerhet Sovjets, råd. Följderna av dessa råd, som förespråkade ett ”jät-

* Nyerere avgick 1985 och i nyval vann Ali Hasan Mwinyi presidentskapet. Han åter-
valdes 1990, samtidigt som Nyerere avgick som president för det ledande partiet Chama 
Cha Mapinduzi (CCM). Benjamin Mkapa blev president i valet 1995 och återigen i valet i 
oktober 2000. Båda valen har lett till undersökningar om valfusk, färdigtryckta valsedlar 
med CCMs kandidater, falska valstationer, räknefel till förmån för CCM etc. Valen i Zan-
zibar har varit speciellt kontroversiella. Tanzanias ekonomi har sakta blivit bättre under de 
senaste åren, statstjänstemannakåren minskar samtidigt som ekonomiska skillnader mellan 
olika befolkningsgrupper accentuerats. Motsättningen stad–land fi nns kvar. Gränsen mot 
Burundi har periodvis varit stängd för att stoppa fl yktingströmmen in till Tanzania.  
(Red:s anm.) 
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tesprång” in i industrialismen i länder med mycket liten eller ingen industri, 
var en utökning av mak ten i ”centrum” — av statens byråkrati i städerna 
— till den grad att småbönderna på landsbygden kände sig undanskuf fade 
och bortglömda. Entusiasmen och deltagandet som de hade givit så helt och 
fullt under befrielsekrigen fal nade, och detta lands bygds missnöje utnyttjades 
hänsynslöst av banditrö rel serna MNR och UNITA. Med andra ord motver-
kade den statliga politik som Sovjet förespråkade i praktiken politi ken för 
”folk makt”, och man misslyckades.

”Kommunistblockpolitikens” misslyckande blev tydligast i det enda land 
som svalde dess doktrin med hull och hår. Det var Etiopien. Från och med 
1977, under Mengistu Haile Mari ams led ning, visade sig en mer och mer 
centraliserad statsmakt vara oförmögen att lösa Etiopiens största svårigheter, 
främst kraven på rätt till lokalt självstyre från stora oliktänkande na tionaliteter. 
Paradoxalt nog genomfördes, som vi har sett, Etiopiens försök att införa en 
stalinistisk samhällsmodell under precis den tid då nya sovjetledare försökte 
reformera den modellen i Sovjet för att istället införa demokrati.

Konfronterade med dessa bakslag och olyckor började de afrikaner som 
hade satt sitt hopp till alternativa lösningar inse att varje framgångsrik lös-
ning måste anpassas till och tillämpas på Afrika under de förhållanden som 
faktiskt rådde och som var ett arv från det förfl utna, och inte grundas på 
någon utifrån kommande teori och praktik. Lösningen på detta problem lig-
ger i 1990-talet. Men det står klart att många insiktsfulla afrika ner anser att 
problemet måste lösas.

Mycket pekar på detta. Till och med i den fria företagsamhe tens Nigeria
hade regeringen 1987 dragit igång ett program kal lat Mamser, vil ket stod för 
massmobilisering för självtillit, social rättvisa och ekonomisk återhämtning. 
Mamsers mål var enligt dess ordförande Jerry Gana att skapa ”en ny politisk 
kul tur som kunde upprätthålla en stabil demokrati i Nigeria”. Detta var uppen-
barligen åtminstone en åtbörd i riktning mot principen om ”folkmakt”, även 
om skeptiker 1988 hävdade att Nigerias inbyggda centra lism och byråkrati 
troligtvis skulle komma att omintetgöra Mamsers strävanden. Under tiden 
stärktes den nigerianska federationen genom att administratio nen decentrali-
sera des, och 1988 bestod den av 21 delstater.

Också på andra håll fanns antydningar i samma riktning. Örepubliken 
Kap Verde, som hade frigjort sig ur portugisiskt välde 1975, låg långt framme 
när det gällde uppbyggnad av en gräsrotsdemokrati grundad på principen om 
”folkmakt”. De sik ta de inte mot socialism, men inte heller mot obegränsad ka-
pitalism. De inriktade sig på att så långt som det över hu vud ta get var möjligt 
eliminera varje form av strukturell exploatering, dvs ett system där förutsätt-
ningen för de fås privilegier var de mångas fattigdom. Politiska tänkare i Kap 
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Verde hävdade att det endast var genom en sådan gemensam ansträngning 
som deras nybildade stat kunde växa sig stark.

Hade de rätt i fråga om detta?
En av dessa tänkare sade i ett tal 1986:

Vi måste få folket med oss i en väldig ansträngning att förverkliga oss själva 
och att hitta gemensamma mål. Det stod fullständigt klart för oss att varje 
politiskt handlingsprogram som genomfördes på bekostnad av majorite-
ten — en majoritet som 1975 var fruk tansvärt utarmad — skulle sluta i 
nederlag. Det kunde inte bli tal om att införa kapitalismens prin ciper, dvs 
principer för att gynna de få med argumentet att det senare skulle komma 
de många till godo — på samma sätt som Europa gjort i utvecklingen av 
sin kontinent. Vi kunde inte godkänna ett sådant hand lings sätt. Vi var 
skyldiga att ta tillvara den stora majoritetens intressen.

Kap Verde kanske är litet och till synes svagt i kampen mot jät ten fattig dom. 
Var David större när han fällde Goliat?

Krisen fördjupas

1990-talet skulle komma att ärva väldiga svårigheter. År av uppror i Afrika, 
dåliga regeringar, misslyckade försök samver kade redan med en allmän till-
bakagång i hela världen för att fördjupa den redan svåra fattigdomen och 
hungerkrisen. Hopp fullheten från de första åren av självständighet stod i stark 
kon trast till den nya insikten att krisen hotade varje möj lighet till för bättring. 
Ändå hade varningssignalerna blivit syn liga redan under 1970-talet.

I april 1981 hade den hårt arbetande och envise nigerianske verkställande 
sekreteraren vid FNs ekonomiska kommission för Afrika, Adebayo Adedeji 
varnat: 

Med försämrade ekonomiska utsikter och en allmänt dyster tillväxtpro gnos 
drabbas inte någon kontinent hårdare än Afrika. I de fattigaste eller minst 
utvecklade länderna har folk det lika illa som under 1970-talet.

Det fanns till och med mycket som talade för att de hade det ännu sämre. 
Adedeji tillade: 

Under torkan i Sahelländerna och en allt svårare torka i östra och cen t rala 
Afrika står många länder inför hotande ekonomisk kollaps.

Denna klarsynta realism hörde till självständighetens vinster. Men det stod nu 
helt klart att kampen mot fattigdom skulle visa sig bli svårare, till och med 
mycket svårare, än kampen mot kolo nialt förtryck.
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KARTA 10. Mineralutvinning 1980
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Nationell planläggning och infrastruktur
Man nådde dock en bra bit på vägen under de tidigaste åren av oberoende. 
För att effektivt kunna ta itu med utvecklingspro blemen måste de nya natio-
nerna under alla omständigheter ta reda på fakta om landets situation. Hur 
stor var till exempel be folkningen? Kolonialregeringarna hade helt enkelt 
gis sat. Nu var det nödvändigt att göra bättre ifrån sig än att komma med 
giss ningar och det krävde att man räknade alla invånare i en folk räkning. 
Och vilka naturtillgångar i mineraler och annat hade de nya regeringarna att 
förfoga över? Kolonialregering arna hade sällan känt till detta, eller så hade 
de hållit kunska perna för sig själva. Geologiska och andra vetenskapliga un-
der-sökningar var nödvändiga.

Beväpnade med denna typ av livsviktig information kunde de nya rege-
ringarna börja göra upp nationella planer. I allmän het måste dessa planer ge 
svar på två stora frågor. Hur mycket pengar kunde den nationella ekonomin 
använda för de dagliga behoven och hur mycket för utvecklingen? Hur skulle 
de pengar som fanns tillgängliga användas på bästa sätt?

Den första frågan gällde den summa pengar för allmänna ändamål som 
kunde tas av skatter och utländskt bistånd. Den andra frågan krävde att 
man kom överens om i vilken turord ning de olika investeringarna skulle ge-
nomföras. Vad var det av allt som en nation behövde som kom högst upp på 
denna lista? Vad var mest användbart: en ny hamn här, en ny fl odför däm ning 
där eller en ny gruva någon annanstans?

Många av dessa åtaganden var man överens om. Ett av dem var förbättring 
av den inhemska infrastrukturen, dvs den grund läggande ut rustning som var 
nödvändig för att öka vin st erna: bättre vägar, fl er järnvägar, nya djupham-
nar, dammar för pro duktion av elektricitet. På dessa områden gjordes stora 
framsteg.

Det koloniala Afrika hade bara en bristfällig modern in fra struktur. Det Det koloniala Afrika hade bara en bristfällig modern in fra struktur. Det Det koloniala Afrika hade bara en bristfällig modern in fra struktur
rådde till exempel brist på moderna hamnar vid kusterna. Ghana hade bara 
Sekondi för exporten av sina mineraler och avsalugrödor. NigeriaSekondi för exporten av sina mineraler och avsalugrödor. NigeriaSekondi för exporten av sina mineraler och avsalugrödor  hade bara 
Lagos. Det fanns få större hamnar längs västkusten, och på östkusten var 
undan tagen Mombasa och Maputo. Men självständigheten åstadkom snart 
en förbättring av denna situation. Nya hamnar byggdes vid Tema i Ghana, 
vid Abidjan i Elfenbenskusten och på andra håll längs västkusten. Existerande 
hamnar, som den i Dar es Salaam i Tanzania, förbättrades.

Befi ntliga järnvägar förbättrades och nya byggdes. Värd att nämna är järn-
vägen från Tanzania till centrala Zambia och hu vudstaden Lusaka. Väldiga, 
framgångsrika dammprojekt för el produktion genomfördes. En damm byggdes 
i Akosombo vid Voltafl oden i Ghana. En annan vid Inga vid Kongofl odens 
nedre lopp i Zaire, där det fi nns ett högt fall som skulle kunna pro ducera 
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lika mycket elkraft som hela Storbritannien använ der. En tredje förlades till 
Assuan i Egypten, en fjärde var den stora Kainjidammen i Nigeria som redan 
1975, innan den var fullt utbyggd, kunde förse Nigeria med två gånger så 
mycket elek t ri citet som tidigare. Elektriskt ljus i städerna och till och med i 
byarna, liksom el till industrierna, började bli vanligt i en ut sträckning som 
aldrig förr.

Andra angelägna uppgifter var att bygga upp ett nät av all männa trans-
portmedel, bussar i städerna eller mellan städerna, nya färjor och moderna 
fartyg längst kusten och mellan öarna. Avsides belägna områden började 
länkas till den moderna världen för första gången i historien.

Detaljerna i denna utbyggnad av infrastruktur hör hemma i respektive lands 
historia. Här har vi visat några av dess olika former under självständig heten. 
Denna utbyggnad öppnade vägen för en be gynnande industrialisering, dvs för 
en produk tion av varor med hjälp av ma skiner istället för handverktyg. Afrika 
började frigöra sig från beroendet av omvärlden när det gäll de vardagsting 
som varje människa behöver. Afrikanska fabri ker började tillverka skjortor, 
skor och andra föremål som ti digare måste importeras från utlandet.

Ännu en angelägen uppgift i den nationella planeringen var att öka den in-
hemska livsmedelsproduktionen, dels för att föda de växande befolk ningarna, 
dels för att skära ned på kostna derna för importerad mat. Men det var inte 
stora framsteg som gjordes i den riktningen, ibland inga alls. Flera hinder stod 
i vägen. Bristen på bra kommunikationer var ett, bristen på ar bets kraft på 
landsbygden ett annat. Ytterligare ett hinder var som vi har sett benägenhe-
ten att sätta stadsborna med deras statl iga tjänster och me delklassönskemål 
före landsbygds befolk ningen och dess behov. För att kunna betala för impor-
terade varor och lyxartiklar som människorna i städerna kräv de måste 
produktionen av exportgrödor öka. Problemet var bara att större export-
produktion i allmänhet betydde min dre inhemsk livs medels produktion.

Länder med värdefulla mineraler, som inte hade så stort be hov av arbets-
kraft på landsbygden, hade större möjligheter att und vika detta andra hin-
der. 1978 stod Zambias koppar för 93 procent av landets exportinkomster. 
Nigeria fi ck 90 procent och Gabon 79 procent av sina exportinkomster från 
olja, medan di amanter gav Botswana 41 procent och Sierra Leone 67 procent 
av exportintäkterna. Andra länder var inte så lyckligt lot tade när det gällde 
naturtillgångar. Samma år, 1978, fi ck Gambia lov att lita till jordnötter som 
stod för 76 procent av exportin komsterna, medan Malis exportinkomster till 
47 procent kom från bomull, Malawis till 56 procent från tobak, Rwandas till 
72 procent från kaffe. Detta fortsatta beroende av avsalugrödor gjorde det svårt 
att öka mängden arbetskraft och jordareal för livsmedels pro dukt ionen.
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Historien om Afrikas strävan att modernisera infrastruktu ren och bygga 
upp en ny välståndsekonomi är sammansatt och ofta motsägelsefull. Efter 
självständigheten stod det alltmer klart att Afrika visserligen hade stora eko-
nomiska problem, men också stora ekonomiska resurser. Regeringarnas och 
pla nerarnas upp gift var att på bästa sätt förvandla dessa resurser till välstånd 
och ibland antogs denna utmaning, ibland inte. Låt oss se på ytter li gare ett 
exempel som kan vara nyttigt att fun dera över: Nilens utbyggnad för bevatt-
ning av jordbruksland och pro duk tion av elkraft.

Exemplet Nilen

Långt tillbaka i tiden hade Nilens vatten skapat bördigt land. Det var här de 
forntida egyptierna byggde sin stora civilisation. Men den moderna utveck-
lingen av Nilen för att bevattna för brända jordar och producera elektricitet 
daterar sig inte längre tillbaka än till 1925, när den brittiska kolonialrege ringen 
i Sudan började konstruera en damm vid Sennar vid Blå Nilen. Denna damm 
kunde försörja Gezira-området med vatten och göra det möjligt att odla 
långfi brig bomull för export till fabrikerna i Storbritannien.

Geziraprojektet blev en stor framgång. Vid slutet av 1950-ta let utgjorde 
ytan konstbevattnat land i bomullsområdet i Ge zira inte mindre än 800.000 
hektar och försörjde 100.000 arren datorer. Därefter övertogs detta stora 
före-tag av det självstän diga Sudans regering som ytterligare ökade arealen. 
En andra damm över Blå Nilen vid Roseires var färdig 1966. Denna lade 
ytter ligare 40.000 hektar konstbevattnat land till projektet, nu under full 
statlig kontroll.

Samtidigt beslöt Egyptens just självständiga regering under ledning av 
Gamal Abdel Nasser att låta bygga en stor damm vid Assuan på gränsen mel-
lan Egypten och Sudan. Denna damm som var färdig 1968 bidrog i hög grad 
till att öka konst be vatt ningen av landet längs egyptiska Nilens stränder och 
den försåg Egypten med elkraft. Sudan drog också fördel av Assuan dammen 
eftersom de två länderna kom överens om att dela upp vattnet sins-emellan. 
Mindre dammar har tillkommit sedan dess.

Vid denna punkt i utvecklingen vände den sudanesiska re geringen sitt in-
tresse mot Nilens övre lopp där den väldiga fl o den rinner norrut från källorna 
i Uganda. Här kallas den Vita Nilen. Under sitt lopp norrut genom nästan 
platt land har Vita Nilen för länge sedan bildat vida sankmarker, som kallas 
Sudd. På grund av att landet är så platt försvinner omkring hälften av Nilens 
vatten under fl odens lopp genom Sudds sankmarker i Mongalla där den rinner 
in, och sankmarkerna i Malakal där den rinner ut igen.

Man hade länge diskuterat möjligheten av att gräva kanaler genom Sudd 
för att minska Vita Nilens vattenförluster, men ingen ting hade gjorts. 1978 
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började emellertid Sudans regering gräva den stora Jongleikanalen för att 
avleda en stor del av Vita Nilen på dess väg norrut och därmed reducera vat-
tenförlusten. Detta omfattande projekt skulle ta år att fullfölja, men å andra 
sidan räknade man med att kunna öka vattenförsörjningen till det uttorkade 
landet i norr.

Projekt av det här slaget måste räkna med omfattande följd verkningar. I 
fallet med Jongleikanalen måste man ta hänsyn till betesmarkerna som till-
hörde de boskapsuppfödande folken i södra Sudan. Om alltför mycket vatten 
avleddes till förmån för den uttorkade norra delen skulle dessa betes marker 
i söder bli lidande.

De stora dammarna skapade stora sjöar uppströms: ovanför Akosombo i 
Ghana, i Zambezifl oden mellan Zambia och Zim babwe och ovanför Cabora 
Bassa i Moçambique liksom på and ra håll. Tack vare dammarna kunde en ny 
fi skeindustri ska pas. Men dammarna ledde också till att många människor 
tvingades överge sina hem. Tillkomsten av Lake Nasser ovan för Assuan -
dam men innebar till exempel att lokala bönder och deras familjer förfl yttades 
till bevattnat land någon annanstans. Även andra problem upp stod. De sjöar 
som skapades på detta sätt slam mades lätt igen eftersom utfl ödet blockerades 
av ogräs, och det stillastående vattnet gav i sin tur upp hov till en frodig miljö 
för pa ra siter (som i den stora Ghanasjön ovanför Akosambo som blev smittad 
av bilharziasnigeln). Man hade också problem med transporter, bland annat 
var det svårt att hålla fi sk kyld tills den kunde säljas. Det långsiktiga målet var 
emellertid mer el kraft och bättre bevattning för att skapa nya inkomstkällor. 
Men man fi ck betala ett pris som ibland var högt från ekologisk synpunkt.

Bönder är inga dumbommarBönder är inga dumbommarBönder

De nationella programmen som tillkom för att öka produktivi teten i jordbruket 
kämpade under lång tid mot det koloniala arvet och drabbades av misslyckade 
experiment. I allmänhet har anledningarna till bakslagen varit två: man har 
hyst alltför stor tilltro till råd från utländska experter som inte har förstått 
de verkliga problemen, och man har underlåtit att rådfråga de afri kan ska 
bönderna om bästa tillvägagångssättet.

Den svåra svälten i de västafrikanska savannländerna i Sahel 1968–74 
vittnade om ett totalt nederlag. Ett av de länder som led svårast var Niger. vittnade om ett totalt nederlag. Ett av de länder som led svårast var Niger. vittnade om ett totalt nederlag. Ett av de länder som led svårast var Niger
1974 var landets livsmedelsproduktion, fram för allt hirs och durra, nere i 
omkring hälften av produk tionen under 1969–70. Mellan 1970 och 1974 
dog till råga på allt nära 40 procent av hela landets boskap. Svälten kom och 
män niskor dog.

Orsaken var torka, men torkans konsekvenser blev svårare genom att 
po li-tiken hade misslyckats. Nigers regering hade upp muntrat bönderna att 
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använda mer land och arbetskraft till jordnötsodling och följaktligen blev det 
mindre över av både arbetskraft och jord till odling av livsmedelsgrödor. När 
torkan drabbade landet var livsmedelslagren små, om de över huvud ta get 
existerade. Samtidigt hade den expanderande jordnöts pro duktionen pres sat 
Nigers boskapsskötande befolkning norrut. Deras hjordar trängdes på allt 
mindre beten. Dessa be ten blev snart nedslitna. När torkan kom dog boska-
pen och se dan män niskorna.

1980 höll många regeringar på att revidera sina planer för ut veckling av 
landsbygden. De tog avstånd från experiment och politiska system som hade 
misslyckats. I länder som Sierra Leone ifrågasatte man till exempel använd-
ningen av traktorer i stor skala. Över huvud taget insåg man att mycket större 
upp märksamhet måste fästas vid kunskaperna och yrkesskick lighe ten i de 
afrikanska bondesamhällena. De stora frågorna blev nu: Hur an ser bönderna 
själva att biståndet ska se ut? Vilka lös ningar förespråkar de?

Fram till dess hade knappast någon brytt sig om att fråga dem. Stora 
mängder välbetalda utländska experter hade kom mit till Afrika för att tala 
om för småbönderna hur de på bästa sätt skulle bruka jorden i sin egen konti-
nents svåra eko logi med dess oregelbundna och våldsamma regn, dess ofta 
tunna jord lager och dess olikartade klimat. Afrikas bönder hade kämpat mot 
dessa svårigheter långt innan några européer eller ameri kan er dök upp. Men 
att Afrikas bönder just av den anled ning en kanske hade de rätta svaren, och 
inte de utländska expert erna, tycks varken experterna eller de regeringar som 
an ställde dem ha kommit att tänka på.

Till sist började det stå klart att Afrikas bönder utan tvivel kunde över-
vinna problemen med livsmedelsunderskott, nu som i det förfl utna, men 
bara om de fi ck hjälp med att göra vad de ville göra och inte vad utländska 
experter talade om för dem att de skulle göra. Inte förrän regering arna och 
experterna först lyssnar på bönderna och därefter vidtar åtgärder för att möta 
deras krav blir det möjligt att göra framsteg.

Om dessutom regeringarna och deras ombud börjar betala bättre priser 
för böndernas produkter kan det bli enastående resultat. Det bevisas av Zim-
babwes jordbruksmirakel efter själv ständigheten. 1978, två år innan landet 
blev självständigt och fritt från vitt nybyggarvälde, producerade Zimbabwes 
svarta bönder 518.000 ton majs. 1981, bara ett år efter självstän digheten, 
producerade samma bönder 1.054.000 ton. 1985 gick det ännu bättre och 
de producerade 1.780.000 ton majs, mer än tre gånger så mycket som sju år 
tidigare. 

Och varför? Priserna som dessa bönder fi ck för sin gröda ta lar för sig själva. 
1978 betalades de svarta bönderna 53 dollar per ton majs av den vita nybyg-
garregeringen. 1981 betalades de av den självständiga regeringen 120 dollar 
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per ton och 1985 fi ck de 180 dollar per ton. Men fl er faktorer än bättre priser 
bidrog till denna enastå ende ökning av skörden. Den vita nybyggar rege ringens 
jord brukspolitik hade givit prioritet åt de kommersiella stor jordbruken som 
drevs av vita nybyggare. Den hade inte tagit hän syn till småböndernas behov. 
Zimbabwes regering vände i ett slag denna ut veckling. Den var fast övertygad 
om att ”lands bygds befolkningen är ryggra den i ett lands jordbruk”, för att 
citera Zimbabwes president Robert Mugabe:

För att ge ett exempel så hade småbönderna före 1980 bokstav ligt talat 
inte några möjligheter att låna till jordbruket. Vid slutet av 1984–85 års 
jord bruks säsong hade antalet lån som beviljades småbön der stigit till 
70.000. (Vid samma tidpunkt) minskade vi småbondens kost nader genom 
att se till att han befann sig inom en radie av högst 20 km från närmaste 
mark nads förråd.*

Det verkar uppenbart att denna politik skulle ha samma möj ligheter till 
framgång i andra länder.

I denna kamp för mer föda noterades fl er framgångar med hjälp av nya 
sorters utsäde. Kenya gjorde till exempel ett genom brott med en hybridmajs, 
som gav mycket större skördar. Man visade Kenyas bönder fördelarna med 
hybrid majsen ge nom att genomföra försöksprojekt, och bönderna nap pa de 
ge nast på det. 1975 var hela 30 procent av allt majs land besått med hybrid majs 
och dessa 30 procent gav redan 56 procent av Kenyas majsskörd. Ett klokt sätt 

* Zimbabwes jordbruksmirakel har dock avstannat av olika anledningar. Mugabes Zim-
babwe drabbades av två stora motgångar under 1990-talet: en svår torka och ett kraftigt 
struktur-anpassningsprogram. 1997 meddelade Mugabe att han skulle expropriera nära 5 
miljoner hektar av ”vit” åkermark för att dela ut till vad som kallades frihetskämpar, av 
vilka dock många inte ens var födda vid tiden för frihetskampen. Programmet genomfördes 
under brutala former. Många undrade vad dessa unga stadsbor med ringa erfarenhet av 
jordbruk kunde producera. 
 Ekonomin försämrades kraftigt under 1990-talet, bl a genom militärt ingripande med 
12.000 man i Demokratiska Republiken Kongo till stöd för Kabila och en kraftig infl ation, 
omkring 50 procent år 2000. Valutan devalverades med 24 procent i augusti 2000. Ett tredje 
problem var presidenten själv och hans ökande maktfullkomlighet. En folkomröstning i 
februari 2000 som skulle gett Mugabe vittgående befogenheter gick honom och ZANU-PF 
partiet emot och man fi ck inte den tvåtredjedels majoritet som erfordrades för att ändra 
författningen. I juni erhöll han endast 62 av parlamentets 120 platser. Mot slutet av 2000 
tydde allt på att Mugabe förlorat förtroendet hos stora delar av befolkningen, inte bara hos 
dem som tillhör oppositionspartiet Movement for Democratic Change (MDC) utan allmänt 
i landet. 
 Kraftig korruption, inhyrda gangsters som förföljer oppositionella eller slår ihjäl röstande 
och andra exempel på maktmissbruk anfördes som krav på att Mugabe borde avgå och riks-
rättsförhandlingar inleddes i oktober 2000. Smärre upplopp noterades under hösten 2000 
och om drivmedel eller majs och andra baslivsmedel skulle öka ytterligare i pris var risken 
stor för allvarligare missnöjesyttringar. Efter vad vi vet om Mugabes tidigare handlande (t ex 
i Matabeleland under 1980-talet där tusentals personer med avvikande mening mördades) 
kan sådana missnöjesyttringar krossas brutalt. (Red:s anm.)
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att använda veten skapen i samarbete med bönder na gav mer livsmedel
Också på andra håll lyckades man. Kap Verde kunde notera en framgång 

av annorlunda slag. Landets befolkning, som var mycket fattig när själv-
ständigheten inföll, lever på nio olika vulkan öar utanför västra Afrikas kust. 
Deras största problem var att de sällsynta och häftiga regnen gick förlorade 
när de störtade ut i havet längs de branta bergssidorna. Efter århun draden av 
kolo nial vanskötsel gav sig den självständiga rege ringen i kast med uppgiften 
att ändra på detta.

Befolkningen i Kap Verde fi ck hjälp att bättre ta tillvara reg nen och spara 
vattnet. De började 1977, bara två år efter själv ständig heten. 1980 hade de 
konstruerat 7.200 stenvallar och omkring 2.000 km fördämningar för att ta 
tillvara regn vattnet. 1986 hade de planterat mer än nio miljoner torkresis tenta 
träd på de nakna bergssidorna och denna oumbärliga skogs plant er ing har 
fortsatt under åren. Folket i Kap Verde har alltså börjat för bättra de natur-liga 
villkoren på sina steniga öar. Man kom läng re under ett halvt dussin år av 
självständighet än under fyra århundraden av kolonialvälde.

Vems utveckling? — Skuldfällan

Begreppet ”utländskt bistånd” är helt nytt. Det härrör ur den im perialist isk-
kolonialistiska uppdelningen av världen i ”rika län der” och ”fattiga länder”. 
Med begreppet menar man de pengar, krediter eller varor i form av till exem pel 
livsmedel, som de industrialiserade länderna delar ut till före detta ko lo nier. 
Bi ståndet kan vara gratis eller, som i de fl esta fall, förbun det med återbetal-
ningsplikt från de länder som mottar det.

”Utländskt bistånd” startade i mycket liten skala under 1930-talet och 
blev viktigt först under 1950-talet. Biståndet, som ofta framställs som om det 
vore ren och skär generositet från de ”utvecklade” länderna, har ofta varit 
ett slags kompensation till de före detta kolonierna för de rikedomar som de 
”ut vecklade” länderna har sugit ur dem, en kompensation som är nödvändig 
om de fattiga eller ”underutvecklade” länderna ska ha en möj lighet att bli 
pro duktiva och gå med förtjänst. Utländskt bi stånd har i själva verket tjänat 
de rika ländernas intressen i lika hög grad som de fattigas.

Under kolonialtiden fanns det nästan inget utländskt bi stånd. Då hand-
lade det om små summor pengar, för det mesta från de brittiska och franska 
regeringarna, för att hjälpa kolo nial eko nomierna att exportera mer rike-
domar. Efter 1945 började de två makterna använda mycket mer av sina egna 
skatte beta lares pengar för att utvidga kolonialekonomierna. Ibland var det 
rena slöseriet, som vi har sett i exemplet med jordnöts projektet i Tanganyika
och äggprojektet i Gambia. Hur som helst var det mycket li tet som var avsett 
för afrikansk utveck ling. Syftet var för det mesta att öka förmögenhets över för-
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ing arna från Afrika till Europa. Med början på 1950-talet har USAs regering 
och dess offi ciella biståndsorganisationer skänkt eller lånat ut en hel del 
pengar och annat bistånd till många afrikan ska länder. Detta understöddes av 
den amerikanska all män he ten. Vanligtvis be grep emellertid inte de som gav 
bistånd att fördelarna var ömse sidiga. Vad skulle ha hänt med givar ländernas 
investeringar om de mottagande länderna hade gått i konkurs på grund av 
uteblivet bistånd? Den frågan är ännu ett ämne för diskussion.

Efter självständigheten hade nästan alla nya regeringar ett stort behov av 
utländskt bistånd. Mycket få hade något reserv kapital (pengar att använda 
till utveckling). Ghana var ett av undantagen eftersom landet hade kapital-
reserver från försälj ningen av kakao. Men de fl esta hade mycket små reser ver, 
till exempel Zambia vars förtjänster från mineralutvinningen alltid hade gått 
till utlandet. Tanzania, för att ta ett annat exempel, hade nästan inga reserver 
alls. Följaktligen var utländskt bi stånd nödvändigt. Det kom från många 
länder, med USA högt uppe på listan. Efter omkring 1960 kom bistånd också 
från Sovjet unionen och andra kommunistländer. 

De nya regeringarnas problem var hur de skulle använda detta bistånd på 
bästa sätt. Mycket av det innebar fortsatt ök ning av förmögenhets överföringar-
na till länder utanför Afrika. Men mer av det började nu användas för Af-
rikas egen utveck ling. Dock upptäckte man att detta bistånd, också när det 
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ut nyttjades på ett bra och riktigt sätt, förde med sig nya nackde lar. Mycket 
litet av biståndet var gratis. Största delen måste be talas tillbaka med hög ränta. 
Skulderna till utländska långivare sköt i höjden på ett oroväckande sätt. 

Afrika var i desperat behov av bistånd i form av pengar från omvärlden för 
att lösa sina problem. Men att enbart ösa ut pengar på dessa problem var ingen 
lösning. På samma sätt som politiska förändringar ägde rum i Afrika krävdes 
det en omfat tan de förändring i den internationella ekonomiska världsord-
ningen, dvs i relationerna mellan de industrialiserade länderna och de före 
detta kolonialländerna. Framför allt innebar detta att den industriali serade 
världen borde gå med på att höja pri serna som den betalade till afri kanska 
exportörer och sänka priserna som den begärde av Afrikas im portörer. Afrikas 
bytes för hål landen måste med andra ord kraftigt förbättras.

Det fanns emellertid inga tecken till en sådan förändring. Ändå hade gan-
ska många afrikanska länder nått den punkt då de inte längre kunde betala 
räntorna på sina utländska skulder. Och det var inget att förvånas över. 1985 
var Afrikas totala skuld till utlandet dubbelt så stor som värdet av konti nentens 
samlade exportförtjänst. 1987 var skulden tre gånger så hög som ex port-
inkomsterna. Detta innebar att Afrikas inkomster av exporten i allt högre 
utsträckning och ibland i överväldigande grad gick till betalning av räntor på 
utländska skulder. Detta ledde raka spå ret till fördjupad ”under-utveckling”. 
Afrikas ekonomiska kris hotade att störta kontinenten i katastrof.

I denna situation svarade de stora fi nansinstitutionerna i den indu striali-
serade världen, främst den av USA ledda Valutafon d en (International Monetary 
Fund, IMF) med att kräva att afri kan ska länder skulle dra åt svångremmen 
ytterligare, deval vera sina valu tor, använda mindre pengar på social välfärd, 
över ge många utvecklingsprojekt. Dessa krav accepterades vanligtvis. Men 
det var fortfarande långt ifrån någon allmän förbättring. Under tiden blev de 
fattiga allt fattigare.

Dessutom hade biståndet börjat minska i omfattning, fram för allt efter det 
att de industrialiserade givarländerna själva råkade i ekonomiska svårigheter, 
i slutet av 1970-talet. Av detta kan man dra två slutsatser. En var att utländskt 
bistånd visser ligen var användbart och till och med nödvändigt, under förut-
sätt ning att det verkligen gick till sociala förbättringar och ut bygg nad av 
infrastrukturen. Den andra var att det var farligt att lita på utländskt bistånd. 
Antingen innebar detta bistånd större för mögenhetsöver-föringar ut omlands i 
form av räntebe talningar, eller också kom det inte över huvud ta get.

I vissa länder ledde detta till att man försökte öka graden av självförsörjning 
genom att så mycket som möjligt öka den lo kala produktio nen och skära ned 
de utländska lånen. För det mesta visade sig detta vara ogenomförbart i de 
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länder som bara var oberoende till namnet. De halkade ännu djupare in i ett 
allt mer förlamande beroende av de industrialiserade län derna. Ibland, som i 
vissa av Sahelländerna, ledde detta till ka tastrof.

Men de reellt självständiga länderna, stora som små, började göra vissa 
framsteg i riktning mot en ökad självförsörjning. De länder som hade olja 
eller andra värdefulla mineraler fann na turligtvis att det var lättare. Nigeria
var ett exempel. I Nigerias första nationella utvecklingsplan kom hälften 
av de nya inves t eringarna från utländskt bistånd eller i form av utländska 
in ves te ringar. I den tredje kom nästan alla pengar från Nigerias egna resur-
ser. Detta kunde i någon mån kompensera landet för dess misslyckande på 
jordbruks-området.

En bitter läxa om exportpriser: UNCTAD misslyckas

Det koloniala arvet på det ekonomiska området innebar mate riell och kultu-
rell eftersläpning. Det innebar en fortlöpande över föring av rikedomar till 
in dustrialiserade länder i Europa och Nordamerika.

Vi har givit en kortfattad översikt över de viktigaste an sträng ningar som 
gjordes för att komma över denna eftersläp ning och göra slut på eller åtmins-
tone minska förmögenhets överföringarna. Några av dessa ansträng ningar 
lyckades, andra gjorde det inte. Men un der alla omständigheter lärde man 
sig mycket. Framför allt stod det allt kla rare att afrikanerna måste lösa sina 
egna utvecklingsproblem, ingen annan skulle göra det åt dem.

Detta var en svårsmält insikt som kanske bäst bekräftades av samman brottet 
i de världsomspännande förhandlingarna för att åstadkomma en förbättring av 
de priser som betalades för den afrikanska exporten av grödor och mineraler. 
Under 1970-talet arrangerades en rad möten av FNs han delskonferens, kallad 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Devel opment) i syfte 
att komma överens om bättre eller stabilare pri ser. De uppnådde föga eller 
ingenting. Följande tabell visar det väldiga raset i ex port-varornas köpkraft 
som drabbade afrikanska tillverkare under 1970-talet.
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VAD AFRIKA KUNDE KÖPA FÖR SINA EXPORTPRODUKTER 1975 OCH 1980

                                      Tunnor olja   Kapital (US dollar)

Koppar

1 ton motsvarade 

 1975 115 17 800

 1980 58 9 500

Kakao

1 ton motsvarade

 1975 148 23 400

 1980 63 10 200

Kaffe

1 ton motsvarade

 1975 148 22 800

 1980 82 13 300

Bomull

1 ton motsvarade

 1975 119 18 400

 1980 60 9 600

Om denna tabell uppdaterades skulle det bara bekräfta att Afrikas export har 
kunnat bekosta en allt mindre import. Med några undantag fortsatte afrikan ska 
exportvarupriser att falla i värde efter 1980. Några år har varit skrämmande 
dåliga. Vid den sjunde UNCTAD-konferensen 1987 med syf tet att få till stånd 
bättre avtal för de före detta kolonialländerna avslöjades det att nedgången i 
afrikanska exportpriser under enbart 1986 hade kostat den svarta kontinenten 
inte mindre än 19.000 miljoner dollar, i en tid av fördjupad fattigdom och 
svält. Samtidigt hade Afrikas kostnader för impor terade industrivaror 1986 
ökat med 14 procent jämfört med 1985. Den svarta kontinenten blev märkbart 
fattigare år för år. Men den ”utvecklade” värl den miss lyckades återigen med 
att rätta till den orättvisa eko no mi ska världs ordningen.

Vid problemets ursprung
Afrika avkoloniserades i en värld som redan var uppdelad i två mycket olika 
delar. Den här uppdelningen tillhörde den imperialistiska epok som nu går mot 
sitt slut. Den ena av dessa två delar är, eller var, den ”utvecklade” världen. Med 
det begreppet avses alla länder, främst i norra Europa och Amerika (och här 
och där i Fjärran Östern), som har genomgått den industriella revolutionen, 
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och därmed kunnat skaffa sig rikedom och makt med hjälp av avancerad tek-
nologi, och numera även med användning av elektroniska system. Till dem hör 
de länder som har ägt direkta eller indirekta imperier i det förfl utna, och det 
är de som har haft makten att organisera vår värld. Det är dessa länder som 
bestämmer vem som vinner och vem som förlorar. Den här delen av världen 
brukar kallas för Nord.

Den andra delen av världen, det vill säga den del som Afrika kom att tillhöra 
efter avkoloniseringen, kallas Syd och omfattar i stort sett alla de länder som 
var kolonier fram till 1900-talets senare del. Vi har sett hur Syd har tvingats 
acceptera de villkor som Nord dikterar, inte minst de handelsvillkor som har 
tenderat att skapa rikedom i Nord, men fattigdom i Syd. Detta är anledningen 
till att den ”utvecklade” världen i Nord inte har brytt sig om att rätta till de 
underliggande ekonomiska orättvisorna som döljer sig bakom begreppet ”den 
ekonomiska världsordningen”.

Inget av detta var känt vid tiden för avkoloniseringen och det ledde till 
många illusioner om en snabb nationell utveckling i de just självständiga 
länderna. Nu framstår det som alltmer klart att Afrika måste fi nna sin egen 
väg ut ur detta arv av fattigdom och orättvisor. Och när tänkande människor 
insåg att det var så det låg till började de gripa tillbaka på de gamla idéerna 
om afrikansk enhet.

Långt dessförinnan, under tidigt 1960-tal, hade Afrikas pro fet på området 
nutida enhet, Kwame Nkrumah, skrivit en bok, kallad Africa Must Unite
(Afrika måste enas). Han hävdade att åt gärder för en all-afrikansk enhet var 
nödvändiga för att för svara Afrikas oberoende och skapa ett bättre liv. Bara 
enhet kunde ge styrka att uppnå dessa mål. Han hade en vision om kontinen tal 
enhet som var före sin tid. Men om det visade sig att kontinental enhet förblev 
alltför svår att genomföra, varför inte försöka med regional enhet?

Frågan började ställas igen allteftersom de stora förhopp ningarna på 
blomstring för ett femtiotal nya nationalstater, var och en skild från de övriga 
inom de före detta koloniala grän serna, började falna. Kanske den gamla 
tanken på enhet trots allt kunde vara nyckeln? Låt oss gå tillbaka till panafri-
kanis men. Här tycktes det som om, trots många bakslag, vissa lo van de försök 
var på gång. 
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Svåra kriser under 1980-talet fördunklade glädjen över själv ständighetens 
re ella landvinningar och vinster. Sådana upp- och nedgångar var inte okända 
i någon kontinents historia. Men mot bakgrund av den stora optimismen 
under självstän dighetens första år verkade Afrikas kris lika ny som, i de fl esta 
fall, ovän tad. I den vite mannens värld hade man en benägen het att be skärma 
sig över det öde som drabbade den svarte mannens kontinent utan att tänka 
på de katastrofer som hade drabbat den egna kontinenten under andra världs-
kriget, för mindre än fem tio år sedan.

De bästa tänkarna i Afrika började samtidigt anslå en ny ton av själv-kritik: 
afrikanerna måste sluta med att skylla sina pro blem på andra, och söka efter 
sina egna fel och brister.

Det fanns starka anledningar till självkritik. Ett exempel bland många 
kan räcka för att illustrera detta: den lilla östafri kanska republiken Burundis 
blodbesudlade förfl utna, där be frielse från kolonialism och framväxt av natio-
nalism inte ledde till framsteg och enhet utan tvärtom gav upphov till åratal 
av elände och död. Burundi blev självständigt 1960 efter att ha varit belgisk 
ko lo ni. Dess tutsiminoritet, omkring en sjättedel av befolk ningen, tog makten 
och berövade hutumajoriteten på omkring fem sjätte  de lar alla rättigheter 
inklusive möjligheter till bra arbeten. Protester från hutu 1972 ledde till en 
massaker, i vilken omkring 100.000 hutuer mörda des (se ovan). 

1976 tillkännagav en grupp arméoffi cerare tillhörande tutsi att Burundi
hade fallit offer för ”mångahanda klaner av egois tiska politiker som hung rade 
efter personlig makt och fördelar”, men det visade sig att de här offi ce rarna inte 
var bättre än dem som de fördömde. Hutus protester mot den dis kriminering 
de led under möttes också i fortsättningen av vapenmakt. Efter ett misslyckat 
upprorsförsök 1988 mör dades fl era tusen hutubönder och deras familjer i en 
mas saker ge nomförd av tutsitrupper. Det verkade som om Burun dis härskare 
gjorde sitt bästa för att bekräfta de värsta vita för domarna om ”det barbariska 
Afrika”.*

KAPITEL 20
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* Efter ett par år av reformarbete, lett av dåvarande presidenten Pierre Buyoya, tillsattes i 
Burundi efter demokratiska val i juni 1993 Melchior Ndadaye som president. Hundra dagar 
efter sitt tillträde mördades han av tutsielement i krigsmakten. Sedan dess har landet befunnit 
sig i permanent kris. Efter förhandlingar om maktdelning tillsattes 1994 en samlingsreger-
ing under presidenten Sylvestre Ntibantunganya, som dock under tilltagande inbördeskrig 
tvingades avgå vid en statskupp 1996 och efterträddes av den i valen 1993 besegrade Pierre 
Buyoya. Olika oppositionsgrupper och deras väpnade styrkor (stundom med stöd av rwandisk 
milis) bekämpar landets regering. Efter medlingsarbete av Julius Nyerere—och efter dennes 
död av Nelson Mandela—tycks möjligheter till fred föreligga. (Red:s anm.)
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På andra håll var situationen en annan. I Nigeria hade såren efter inbördes-
kriget 1967–70 läkts. Men det fanns fortfarande många etniska spänningar och 
den nationella enigheten kunde förefalla bräcklig. Den nigeri anske historikern 
G. O. Olusanya talade för alla när han i en föreläsning 1977 sade att det i 
hans eget land fortfarande saknades enighet bland nigerianer:

Vem som helst som vill göra sig besvär med att avlyssna opinio nen, inte 
bara genom att läsa en tidning utan också genom att ta kontakt med män-
ni skor, inser att det fi nns djupa sprickor inom politiken som inte bå dar 
gott för framtiden.

Men professor Olusanyas föreläsning gällde också framtiden i detta nya 
Afrika av självständiga stater. Han efterlyste det för troende som skulle göra 
det möjligt för afrikanerna att börja lösa problemen med enigheten.

Vi har i denna bok studerat dessa problem med att skapa enighet inom
nya nationer. Vi har iakttagit ansträngningarna och försöken i kampen för 
att övervinna detta arv av splittring. Vi har sett att det skulle komma att 
krävas nya ansträngningar och försök. Men nu dök ännu ett problem upp 
som krävde sin plats i diskussionerna. Detta problem rörde enigheten mellan
de nya natio-nerna. 

Man började ställa nya frågor. Skulle de nya nationerna kunna försvara 
sig och göra framsteg om de fortsatte att kon kurrera sinsemellan eller till och 
med råkade i konfl ikt med var andra? Skulle de nya nationernas gränser, de med råkade i konfl ikt med var andra? Skulle de nya nationernas gränser, de med råkade i konfl ikt med var andra? Skulle de nya nationernas gränser
gamla kolo nia la gränserna, komma att fungera som murar mot solidaritet 
och gemen samma åtgärder? Eller skulle dessa gränser så små ningom förlora 
sin betydelse för att istället fungera som ram verk i ett regionalt, och senare 
till och med kontinentalt, samar bete? I så fall, hur kunde detta låta sig göra? 
Och på vilka sätt kunde de nya nationerna dra nytta av gemensam planering, 
ut veckling och diplomati?

För att förstå varför den typen av frågor åter hamnade i för grunden måste 
vi återvända till panafrikanismen. Tidigare, un der kolonialperioden, låg idéerna 
om all-afrikansk enhet långt ifrån vardagens realiteter. Få människor kände 
till något om dem, ännu färre stödde dem. Nationalisternas huvud uppgift var 
då att befria varje land från kolonialväldet, vilket männi skorna mycket riktigt 
insåg. Skapandet av inter-afrikansk en het, enhet mellan Afrikas nationer, måste 
skjutas på framtiden, till och med en avlägsen framtid. 

Men från och med 1980-talet blev denna uppgift allt ange lägnare. Tankarna 
på enhet mellan nationer, dvs regional eller till och med ännu mer omfattande 
enhet, började verka vettiga och genomförbara. Låt oss undersöka hur hän-
delseförloppet under de senaste trettio åren hade gjort detta möjligt.
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En ny vision och en ny insikt
I kapitel fyra lämnade vi berättelsen om panafrikanismen långt borta i New 
York, under dess femte kongress 1927. En sjätte kongress hölls 1945 i Man-
chester i England. Vid denna kongress, där några av det framtida självständiga 
Afrikas le dare, bland dem Jomo Kenyatta och Kwame Nkrumah, deltog, 
återuppstod panafrikanismen med en ny målmed vetenhet. 

En ny vision av enhet i det självständiga Afrika började växa fram under 
de följande åren. En ny insikt om behovet av enhet började spridas. Här föl-
jer två uttalanden bland många andra, som förklarar innebörden av denna 
vision och denna insikt som nu växte sig allt starkare.

Det första är av Tanzanias president, Julius Nyerere, i hans bok Africa’s 
Freedom (Afrikas Frihet): 

Bara om vi är enade kan vi försäkra oss om att Afrika verk ligen är själv-
styran de. Bara med enighet kan vi vara säkra på att afrikan ska resurser 
kommer att användas till afrikaners bästa.

Det andra uttalandet är av den nigerianske historikern Adekunle Ajala i hans 
bok Pan-Africanism (Panafrikanism):

Afrika har många outnyttjade resurser och ett fantastiskt läge mellan öst 
och väst. Dess befolkning på 350 miljoner [många fl er idag] överstiger 
USAs och Sovjets. Det fi nns därför ingenting som skulle kunna hindra 
ett enat, stabilt, ekonomiskt starkt och högindustrialiserat Afrika från att 
kon kurrera på världspolitikens arena.

Vägen till dessa nya tankar om behovet av all-afrikansk enhet och framsteg 
var lång och svår. Den gick igenom många sta dier.

Tidiga försök

De nationalister i Afrika som var verksamma före självständig heten måste 
sätta den nationella enheten i första rummet innan de började tänka på att 
skapa internationell enhet. Dock var pan afrikanismen inte bortglömd, och 
den stora förebilden, Ame ri kas Förenta Stater, som hade lyckats ena sig i den stora förebilden, Ame ri kas Förenta Stater, som hade lyckats ena sig i den stora förebilden, Ame ri kas Förenta Stater
förbunds stater fortsatte att inspirera. Ett tidigt exempel på detta var fyr -
kolo niförsöket på 1920-talet med National Council of British West Africa
(se ovan). Senare, under 1950-talet när självständigheten närmade sig, tog sig 
de pana frikanska idéerna andra regionala uttryck. Inget av dem hade någon 
framgång, till stor del bero ende på att kampen för nationell självständighet 
kom, och måste komma, i första hand. Men de förtjänar att kommas ihåg.

I Franska Väst-och Ekvatorialafrika försökte till exempel det antiko loniala 
RDA, med sina olika territoriella avdelningar, ska pa två stora självständiga 
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förbundsstater, en för Västafrika och en annan för Ekvatorialafrika (se kapitel 
12). Dessa försök miss lyckades eftersom Frankrike motsatte sig dem, i likhet 
med vissa afrikanska ledare som Félix Houphouët-Boigny i Elfen bens kusten
och Hamani Diori i Niger. och Hamani Diori i Niger. och Hamani Diori i Niger

Men anhängarna av en förbundsstat framhärdade i sina kam panjer. Före 
självständigheten röstade nya nationella råds för sam lingar (parlament) i
 Senegal, Sudan (nu Mali), Dahomey (Benin) och Övre Volta (Burkina Faso) alla 
för en federation ef ter självständigheten. Dahomey och Övre Volta drog sig ur 
det hela efter franska påtryckningar. Kvar blev Senegal och Sudan. 1959 röstade 
deras rådsförsamlingar för att bilda en federation under namnet Mali. Men 
denna federation var förankrad en dast ”i toppen”. Alltför många olikheter 
skiljde fortfarande de två län der na åt. Federationen Mali föll sönder 1960.

När Ghana blev självständigt 1957 lade dess ledare Kwame Nkrumah hela 
sin tyngd bakom en kraftfull kampanj till för mån för panafrikanismen. Han 
förklarade att Ghanas självständighet vore ”meningslöst om det inte knöts till 
hela Afrikas be frielse”, och denna befrielse var i Nkrumahs föreställning i sin 
tur knuten till tankegångarna om panafrikansk enhet. Guineas ledare Sékou 
Touré delade denna övertygelse och 1958 när lan det blev själv ständigt pro-
klamerade de två regeringarna omgå ende en union mellan Ghana och Guinea
och snart anslöt sig Mali (tidigare franska Sudan). Denna union fungerade 
endast på papperet. Den kunde inte omsättas i praktiken med tanke på de 
geo gra fi s ka problemen (de två länderna har inga gemen samma gränser) och 
andra problem, men visade vägen framåt.

Samma koppling av idéerna om frihet och enhet — av uhuru na umoja på 
swahili — förespråkades av ledande nationalister i de kolonier som tillhörde 
Brittiska Östafrika. Ett program för uhuru na umoja diskuterades vid ett möte 
i Mwanza i Tanzania i september 1957 av 21 nationalister. Ett an dra möte, 
också det i Mwanza, hölls i december 1958, och där beslöts att man skulle 
grunda en panafrikansk frihetsrörelse för östra och centrala Afrika (Pan-Afri-
can Freedom Movement of East and Central Africa, PAFMECA).

Till att börja med siktade PAFMECA mot ett gemensamt handlingspro-
gram för dessa koloniers nationella självständig het. Senare breddades målet 
till en östafrikansk federation mellan Kenya, Tanganyika (senare Tanzania) 
och Uganda och andra stater som kunde vara intresserade av att ansluta sig 
se nare. Ett tredje möte i Mbale i Uganda i oktober 1960 samlade fl er natio na-
lister från andra länder. PAFMECA utvidgades till PAFMECSA, Panafrikanska 
frihetsrörelsen för östra, centrala och södra Afrika (Pan-African Freedom 
Movement of East, Central och Southern Africa). Dess mål var att verka för 
självständighet och regio nal enhet.



Frågan om enhet 255

Men federationssträvandena avstannade och så småningom, efter själv-
ständigheten, upplöstes PAFMECSA samtidigt som en organisation för 
afrikansk enhet (Organisation for African Unity) grundades 1963 (till denna 
or ganisation ska vi åter komma sena re i detta kapitel). Men trots allt fortsatte 
ansträng ningarna att ska pa en östafrikansk federation. Vissa framsteg gjordes i 
arbe tet med regional planering och utveckling inom en ny ram som fi ck namnet 
Östafrikanska Gemenskapen (East African Com mu nity). Men åter blev svå-
righeterna för stora, som med Mali fede rationen från 1959–60, och pla nerna 
på en östafri kansk federa tion strandade. Oenighet mellan Kenya och Tan zania 
på det eko nomiska planet var den främsta orsaken till misslyck andet.

Ytterligare ett försök till regional enhet tog sikte på en fede ration mellan 
tre länder som tillhörde det nordafrikanska Maghreb  området: Marocko, 
Algeriet och Tunisien. Åter var det till största delen på grund av rivalitet mel-
lan politiska ledare som det hela misslyckades.

I och med dessa tillkortakommanden försvann projekten med regionalt 
enande från dagordningen. De nya nationalsta terna måste hur som helst först 
etablera sig och lära sig över leva. Inte förrän många år senare började man 
allmänt erkänna att den ytterligt starka oenigheten mellan Afrikas nya natio-
nal stater var en svaghet som skulle kunna ödelägga varje framtida försök till 
utveckling. Då skulle man igen upptäcka att en sam lad an strängning trots allt 
var både möjlig och önskvärd. Vi tar upp detta senare i kapitlet.

De all-afrikanska folkkonferenserna: mot OAU

De all-afrikanska konferenserna började 1958 under Kwame Nkru mahs och 
det självständiga Ghanas ledarskap. De hade två syften: att överallt på kon-
tinenten stödja kampen mot ko lo nia lism och att stärka idéerna om panafri-
kansk enhet.

Den första konferensen, organiserad av Nkrumah, hölls i Accra 1958 
mellan de åtta stater som hittills hade blivit själv stän diga: Egypten (Förenade 
Arabrepubliken), Etiopien, Ghana, Liberia, Libyen, Marocko, Sudan, Tuni-
sien. ”För första gången i modern tid”, skrev den panafrikanske historikern 
V. Bakpetu Thompson i sin bok Africa and Unity (Afrika och enhe ten), ”möts 
ledare för självständiga afrikanska stater för att dis kutera ge men samma pro-
blem i avsikt att utforma ett gemen samt hand lings program inom de politiska, 
ekonomiska, kultu rella och sociala områdena.”

En andra Accra-konferens följde i december 1958. Vid denna möttes inte 
regeringar utan nationalistpartier. Delegater kom från alla delar av Afrika, 
också från stater som ännu inte hade blivit självständiga, med undantag av 
franska Afrika och norra Nigeria. En all-afrikansk folkorganisation (All-
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African People’s Organ is ation, AAPO) grundades med högkvarter i Accra. 
Den krävde all-afrikansk frigörelse och uppmanade till åtgärder för ett kom-
mande samvälde av fria afrikanska stater. AAPO, som var antikolonialt och 
anti rasistiskt, fungerade som en kanal ge nom vilken de gamla idéerna om 
pana frikansk enhet kunde vi dareutvecklas och få ny kraft.

Andra AAPO-konferenser hölls i Tunis 1960 och i Kairo 1961. Ett all-
afrikanskt fackförbund bildades. Med hänsyftning på detta hävdade Nkrumah
1963 att:

utvecklingen mot en enad afrikansk fackföreningsrörelse kom mer att ge 
vår arbetarklass en ny afrikansk medvetenhet och rättigheten att uttrycka 
sina åsikter i världsomspännande arbe tarförsamlingar, opåverkade av varje 
utländskt synsätt.

Dessa AAPO-konferenser och andra möten vid den tiden (in klusive en andra 
konferens för de självständiga staterna som då var tolv till antalet i Addis 
Abeba i juli 1960) var i själva ver ket nödvändiga steg mot en kontinen t-
omspännande organisa tion. Slutligen tog denna form i Addis Abeba i maj 
1963. 31 av de 32 afrikanska stater som då var självständiga (endast Marocko
del tog inte) kom överens om att bilda den afrikanska samar bets orga nisationen 
OAU (Organisation of African Unity). 

Alliansfrihet, Bandung och Förenta Nationerna
Det var fl era tankegångar som drev fram skapandet av OAU. En av dem var 
tanken att Afrikas självständiga nationer måste hålla sig utanför de två stor-
maktsblock som större delen av omvärld en var uppdelad i. I annat fall skulle 
Afrikas nationer snart förlora sin nyförvärvade självständighet. Detta kallas 
al lians frihet. Afrikanerna, hävdade man, måste stå på egna ben. De måste lära 
sig att motstå omvärldens påtryckningar. 

Alliansfriheten som världsrörelse tog form vid ett möte 1955 i Bandung
i Indonesien, med deltagare från 17 asiatiska och 6 afrikanska rege ringar 
(Egypten, Etiopien, Liberia, Libyen och de ännu inte självständiga Ghana och 
Sudan). Senare anslöt sig de fl esta självständiga afrikanska regeringarna till 
rörelsen. Dess målsättning var att försvara den nyvunna självständighe ten, till-
varata de fattigaste ländernas intressen och medla i konfl ikter mellan dem.

Sålunda syftade alliansfriheten till att förhindra att Afrika ham nade mitt i 
den så kallade öst-västkonfl ikten som slagträ mellan de två stormaktsblocken 
ledda av USA och Sovjet, med de skadliga följder detta skulle medföra. Detta 
mål uppnåddes inte men ändå har den alliansfria rörelsen, som den kallas, 
visat sig vara av nytta för de nya nationalstaterna. Den har bidragit till att 
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skapa solidaritet mellan dem. Den har uppmuntrat dem att refl ektera över 
egna lösningar på sina egna problem.

Ytterligare ett samarbetsorgan var av stort värde under de här åren. I 
takt med att de afrikanska kolonierna uppnådde sin själv ständighet blev 
varje ny stat medlem av FN. Deras delega ter samarbetade naturligtvis i FNs 
gene ralförsamling och i de olika kommittéerna. Det dröjde inte länge förrän 
de afrikanska stater na utgjorde en viktig grupp. Detta uppmuntrade dem 
att handla i samförstånd och bedriva en gemensam politik i frågor som var 
vik tiga för dem.

Men skilda uppfattningar splittrade också de nya regering arna. Olika 
gruppe-ringar formades. En var Casablanca-grup pen, skapad i januari 1961 
av ledarna för Egypten, Ghana, Guinea, Mali och Marocko samt represen-
tanter för Libyen och den pro visoriska självständiga regeringen i Algeriet
(som inte blev självständigt förrän 1962). De ville driva fram ett gemen samt 
ingripande för att bistå nationalister i Kongo (Zaire) mot ut brytarfraktioner 
som Tshombes i Katanga (Shaba). De ville ha en snabb ut veckling i riktning 
mot en all-afrikansk enhets organi sation.

En andra gruppering, känd som Monrovia-gruppen, bilda des i maj 1961 
vid ett möte mellan ledarna för Liberia, Nigeria och Togo. De var försiktigare 
och misstrodde snabba åtgärder i kam pen för enhet. De fi ck sällskap av en 
tredje gruppering, Brazzaville-gruppen. Denna bestod av re presentanter för 
före detta franska kolonier, som dock fortfarande stod un der fransk indirekt 
kontroll. I allmänhet blev det inte mer än prat om all-afrikansk enhet i Braz-
zaville-gruppen.

Trots olika åsikter och motsätt ningar mellan ledarna före språ kade de två 
stora grupperna, Casablanca-gruppen och Mon ro via-gruppen, enhets tanken 
me dan den tredje gruppen, Brazza ville-gruppen, var alltför svag för att kunna 
hindra dem, och man enades om en kom promiss. Ur denna kom promiss skapa-
des OAU, en av de stör sta fram gångarna i Afrikas moderna historia.

Panafrikanismen och OAU
Proklamerandet av OAU 1963 var en stor afrikansk framgång av tre anled-
ningar. Alla tre bidrog till Afrikas utveckling:

1. Tillkomsten av OAU bevisade att de nya afrikanska staterna var på väg 
mot en självständig tillvaro efter kolonial perio den i ett beslutsamt försök 
att samarbeta för att ta tillvara gemen samma intressen.

2. I OAU fi ck de nya staterna ett eget redskap i arbetet med att bilägga tvis-
ter, utforma gemensamma handlingsprogram, gå samman i försvar för 
afrikanskt oberoende och fortsätta kam pen för befrielse.
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3. Genom OAU fi ck de gamla panafrikanska idealen en för ankring i verk-
ligheten. Därmed kunde organisationen före slå utvägar ur den osämja 
mellan nationalstater som var ett resul tat av nationalismens destruktiva 
sidor.

De trettioen statsöverhuvuden som undertecknade OAUs en hets stadga i Addis 
Abeba lovade att OAU skulle:
– arbeta för enhet och solidaritet mellan Afrikas nationer,
– planera och handla tillsammans för ett bättre liv för Afrikas folk,
–  försvara afrikanska staters suveränitet, oberoende och terri toriella okränk-

barhet,
–  fördriva alla former av kolonialism från Afrika,
–  samverka med stater utanför Afrika i ömsesidig respekt för FNs stadga 

och dess deklaration om de mänskliga rättighe terna.

Vidare fastslog OAUs stadga principerna om:
– alla medlemsstaters inbördes jämställdhet,
–  icke-inblandning i medlemsstaternas inre angelägenheter,
–  respekt för medlemsstaternas existerande gränser,–  respekt för medlemsstaternas existerande gränser,–  respekt för medlemsstaternas existerande gränser
–  fredliga lösningar på alla tvister mellan medlemsstaterna.

Stadgan fördömde alla former av politisk omstörtande verk sam het och poli-
tiska mord. Den förband medlemsstaterna att arbeta för befrielse av de afri-
kanska folk, inklusive Sydafrikas svarta befolkning, som fortfarande befann 
sig under kolonial sty re. Den deklarerade medlemsstaternas lojalitet med den 
allians fria poli tiken.

Hur skulle det vara möjligt att uppnå allt detta? I ett svar på den frågan 
erbjuder stadgan den nödvändiga politiska organi sa tio nen. Denna utgjordes 
av en församling av stats- och rege rings chefer, ett råd av ministrar, valda av 
församlingen, ett gene ralsekretariat med säte i Addis Abeba och en kommis sion 
för att bilägga tvister. Pengar för att driva denna organisa tion skulle komma 
från medlemsstaterna, som var och en ombads bidra i samma om fattning som 
de bidrog till medlemskapet i FN. En framstående man från Guinea, Diallo 
Telli, blev den förste ge neralsekreteraren.

Stadgan måste bli en kompromiss mellan olika åsikter, i för sta hand före-
trädda av Casablanca- respektive Monrovia-grup pen. Några ledare, framför 
allt Nkrumah, ville gå mycket längre och börja välja ett parlament och en 
regering för hela kontinenten. Andra, som Abubakar Tafawa Balewa från 
Nige ria, ansåg att det var alldeles för tidigt för att vidta sådana åt gärder.

I allmänhet gick det bra att kompromissa. Monrovia- och Casablanca-
grupperna upplöstes. Kontinenten ägde nu ett eget internationellt forum, och 
mot detta forum var alla stater som blev självständiga efter 1963 lojala.
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Ett försök till ekonomiskt samarbete gjordes i och med grun dan det av 
Afrikanska Utvecklingsbanken 1964. Målet var att kana lisera afrikanska 
kapi talinvesteringar i en mängd olika företag. Andra mål uppnåddes när gräns-
tvister löstes. En spe ciell kommitté tillsattes för att bistå befriel serörelserna i 
de kolo nier som ännu inte var befriade genom att förse dem med pengar och 
vapen om det behövdes. En stor majoritet av med lemssta terna gick samman 
för att motarbeta det rasistiska Sydafrika. Denna majori tet avvisade den 
politik gentemot Sydafrika som gick under namnet ”dialog” och som föresprå-
kades av Elfenbenskusten, Malawi och andra, med mo tive ringen att dialog 
implicerade ett accepterande och ett erkän nande av det rasistiska Sydafrika. 
Samma majoritet insisterade på en boj kott av Sydafrika så långt det var 
möjligt. 

Flyktingar var ett annat av Afrikas problem efter självstän digheten. Här 
kunde OAU ingripa genom direkta åtgärder och bistånd. 1964 upprättade 
OAU en speciell kommission för att arbeta med fl yktingproblemet tillsammans 
med FNs fl ykting kommission UNHCR (United Nations High Commissioner 
for Refugees). 1968 undertecknade samtliga medlemmar ett för drag i syfte att 
bistå fl yktingar och samtidigt förhindra att fl yk ting problemet gav upphov till 
konfl ikter mellan staterna. Dessa åtgärder var nödvändiga. 1976 uppskattade 
FNs fl ykting kom mis sion att omkring en mil jon afrikaner hade fl ytt från sina 
hem länder till olika grannländer, en del av politiska eller sociala skäl, många 
andra för att undkomma krig. Senare ökade antalet fl yktingar och OAUs 
biståndsverksamhet fortsatte.

OAUs verksamhet var viktig och värdefull. Den löste en mängd pro blem 
och förhindrade att andra uppstod. Men det fanns uppenbara begränsningar 
i vad som var möjligt att upp nå när det gällde att skapa enig het i politik och 
arbete. Dessa be gränsningar gick inte att komma förbi. I lik het med det världs-
om spännande FN, som delvis var förebilden för OAU, var OAU en församling 
bestående av stats- och regeringsöver huvuden. OAU kunde bara gå så långt 
som dessa nationella le dare önska de eller förmådde gå.

Följaktligen var OAU oundvikligen en organisation som kontrollerades 
”uppifrån” och inte fi ck någon näring ”ned ifrån”. Ett vidare enande av Af-
rikas folk genom politiska par tier och deras valda delegater var långtifrån 
möjligt ännu. Ända tills detta kunde ske var OAUs makt begränsad. Som en 
positivt in ställd kritiker anmärkte redan 1963 i Ghanaian Times skulle målen 
och medlen i OAUs stadga kunna ”bli verklighet först om Afrikas massor 
mobiliseras till handling”. Ingen sådan mobi lise ring har varit möjlig under 
de gångna åren och OAUs betydelse har avtagit.
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OCAM och Arabförbundet
Men trots dessa begränsningar visade sig OAU vara en an vänd bar organi sation. 
Förbundet hade två stora svårigheter att brottas med under sin verksam het. 
Den ena svårigheten låg i den gamla uppdel ningen mellan radikaler och mo-
derater som fortfarande präg lade organisationens arbete. Den andra var att 
de all-afrikan ska tankegångar som OAU byggde på ibland råkade i kon fl ikt 
med regionala intressen. Sådana hinder var omöjliga att undvika. De förklarar 
varför OAUs mö ten tidvis har reducerats till föga mer än tomt prat eller till 
och med ett eko av icke-afrikanska röster och intressen.

Den första svårigheten hade i själva verket sina rötter i en stark neoko-
lonial närvaro. Denna representerades av ledare som abbé Fulbert Youlou
i Kongo-Brazzaville — numera Repub li ken Kongo — eller president Philip 
Tsiranana från Ma dagaskar, som båda var ekon av Frankrikes politik. Andra  från Ma dagaskar, som båda var ekon av Frankrikes politik. Andra  från Ma dagaskar
in fl ytelserika ledare, främst president Houphouët-Boigny i Elfen benskusten
var självstän-dighetssinnade, men de ansåg också att deras länder borde ac-
ceptera franskt ledarskap.

Åter andra, bland dem ledare för viktiga före detta brittiska kolonier, var 
starkt benägna att lyssna på USAs eller Storbritan niens röst när någon allvarlig 
meningsskiljaktighet uppstod. Under dessa OAUs första år förde till exempel 
Nigeria knap past någon egen utrikespolitik. Gentemot dessa ”moderata” le-
dare stod ett antal ”radikala”, framför allt Nkrumah i Ghana, Ahmed Ben Bella
i Algeriet (avsatt i en algerisk militärkupp 1965) och Sékou Touré i Guinea. 
Mellan dessa moderater och radikaler stod många småstater som saknade 
tillräcklig styrka att välja en handlings kraftig och självständig linje.

Det fanns regionala organisationer eller grupperingar som gjorde det svårt 
för OAU att fungera. Till dem hörde framför allt de före detta franska kolo-
nierna som tillsammans hade utgjort Brazzavillegruppen. De ingick nu i en 
organisation på tolv stater med namnet Union Africaine-Malgache (Unionen 
Afrika-Mada gaskar), UAM, vars medlem mar var Kamerun, Centralafrikan-
ska Re publiken, Tchad, Kongo-Brazza ville, Dahomey, Gabon-Brazza ville, Dahomey, Gabon-Brazza ville, Dahomey , Elfen bens-
kusten, Madagaskar, Mauri tius, Niger, Madagaskar, Mauri tius, Niger, Madagaskar , Senegal, Mauri tius, Niger, Senegal, Mauri tius, Niger  samt Övre Volta.

Alla dessa UAM-stater var mycket beroende av Frankrike; man kan säga 
att de alla var neokoloniala stater. De upprätthöll särskilda förbindelser med 
Frankrike, trots att detta gick emot OAUs stadga. 1965 gick de längre. Tillsam-
mans med Kongo-Kinshasa (Zaire) och Togo bil dade de ett eget ”mini-OAU”, 
OCAM (Organisation Commune Africaine et Mauricienne).

Beroendet fortsatte. I mars 1981 påpekade den nigerianske stats vetaren 
Yusufu Bala Usman att de fl esta av de då existe rande regeringarna i Central-
afrika
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har installerats av och upprätthålls genom fransk militär närvaro. Presi dent 
Ahidjos regering i Kamerun har tillsatts och upprätthålls genom den na när-
varo. President Bongo (i Gabon) installerades av franska fall skärms jägare 
som fram till denna dag ockuperar landet. President Mobu tus rege ring har 
ända sedan den installerades klarat sig tack vare en rad militära ingripanden 
av NATO, med Frankrike i spetsen.

Och han fortsatte att räkna upp fl er sådana fall.
Så länge OCAM siktade på direkt konkurrens med OAU var det bäddat 

för problem. Men från och med 1970 har OCAMs huvudsakliga verksamhet 
undan för undan fl yttats över till det ekonomiska fältet. OCAM har startat 
gemensamma fl yglinjer, företag för postgång, och annat. OAU tvingades 
ac ceptera dessa företag på grund av fransmännens närvaro men också på 
grund av att EG kom med i bilden och OCAM-staterna liksom många andra 
afrikanska stater blev associerade medlemmar i EG.

En annan regional organisation som OAU måste komma överens med var 
Arabförbundet. Till förbundet, som bildades 1944 av Egypten, Irak, Libanon, 
Syrien och Jordanien, anslöt sig se nare de afrikanska stater som hade en ara-
bisktalande eller muslimsk majoritet (Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, 
Su dan och Somalia) liksom andra arabstater i Mellanöstern. 

Organisationen, som syftade till att stärka dessa staters sä kerhet, blev 
snabbt ett forum för diskussioner mellan medlems staternas regeringar och 
den gav medlemmarna möjlighet att vidta gemensamma åtgärder, framför allt 
riktade mot Israel i försvar för de palestinska araberna. I allmänhet ställde 
sig OAUs medlemsstater bakom Arabförbundets åtgärder, i all synner het som 
Israel undan för undan stärkte de ekonomiska och mi litära banden med den 
sydafrikanska regimen.

Islams politik

Många gamla stater har vuxit fram och styrts under stark på verkan av islams 
etik och politiska övertygelse. Islam har be hållit denna ledande roll under 
1800-talets uppror och under motståndet mot den koloniala erövringen. 
Antingen det har skett genom de historiskt viktiga brödraskapen eller ta-
riqas, som Qadiriyya och Tijaniyya, eller i berömda islamska lär domscentra 
i städer som Timbuktu, har den afrikanska grenen av islam upp rätthållit och 
försvarat profetens läror och sharia, islams vikti gaste samling trossatser och 
upp-föranderegler.

I den moderna världens allmänna förvirring var det många afrikanska 
muslimer som kom att tro att frälsningen låg i ett återvändande till islams 
traditioner. Detta gav — inte bara i Afrika — upphov till en mus limsk politisk 
rörelse känd som ”fun da mentalism”, ett återvändande till ur sprunget.
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Detta lockade många människor i en värld som tycktes ha vänt sig bort 
från moral och hederlighet. Fundamentalismen kunde erbjuda de fattiga och 
oroliga andlig tröst — och de var många. Men i egenskap av politisk rörelse 
tog sig fundamenta lismen uttryck i en våldsam extremism som avvisade den 
tradi tionella toleransen i det afrikanska islam för att istället välja kon fron tation 
på samma sätt som en gång islams krigare mujaheddin, under jihad, det heliga 
kriget. Ledare för militärregeringar ut nyttjade denna ex tremism och bidrog till 
en spridning av de våldsamma uppro ren. Den libyske ledaren överste Khadaffi 
gick in i Tchad med tragiska följder för det landet, gene ral Nimeiri i Sudan
miss lyckades åter med att skapa fred mellan de suda nesiska mus li m erna och 
icke-muslimerna. Trots detta tycktes det klart att fundamen-talismen, till ex-
empel i Nigeria, var en rörelse som hade kommit för att stanna fastän många, 
både muslimer och icke-muslimer, tyckte att det var en ovälkommen och till 
och med katastrofal företeelse.

Gränskonfl ikter

De nya staterna som ingick i OAU fi ck ärva en del gränstvister. De fl esta av 
dem löstes med framgång genom OAUs diplomati.

I oktober 1963 bröt ett mindre krig ut mellan Marocko och Algeriet. 
Det rörde ett gränsområde i Algeriet som Marocko gjor de anspråk på. OAU
medlade och lyckades utverka eld-upp hör, vilket i februari 1964 följdes av 
ett fredsavtal. Båda si dor vann på avtalet och gick med på att sam arbeta när 
det gällde den ekonomiska utvecklingen av mineralfyndigheter i Tindouf i 
Algeriet. Detta lyckades emellertid inte i längden till fredsställa Marocko, och 
OAU måste återuppta fredsansträng ningarna. De kröntes med framgång och 
ett nytt avtal slöts i maj 1970. Också andra meningsskiljaktighe ter av detta 
slag lös tes och OAU visa de sig vara ett viktigt instrument i fre dens tjänst. 

Dock förblev några större tvister olösta. En av dessa var ma rockanska (och 
till att börja med mauretanska) försök att dela på före detta Spanska Sahara 
för att förhindra Västsaharas be frielse rörelse POLISARIO från att utropa 
republiken Västsa hara. POLISARIO hade algeriskt och annat afrikanskt stöd. 
Så små ningom drog sig Mauretanien ur konfl ikten, men striderna mellan PO-
LISARIO och Marocko fortsatte och OAU förblev splittrat i frågan.*

* Konfl ikterna rörande Västsaharas (f d Spanska Sahara) självständighet och dess relationer 
med Marocko som pågått sedan 1975 fortsatte under 1990-talet. En FN-stödd kompromiss 
mellan Marocko och POLISARIO ledde 1997 till att man påbörjade försöken fastställa en 
lista på väljarkåren inför en folkomröstning om självständighet som skulle hållits 1998. I 
oktober 2000 förklarade FNs generalsekreterare att en sådan plan var omöjlig, bl a genom 
Marockos krav att listan skulle innehålla de hundratusentals marockaner som fl yttas in 
i Västsahara. Istället inriktades försöken på att hitta en lösning med Västsahara som en 
självstyrande provins inom Marocko, något som POLISARIO antagligen hade svårt att 
acceptera. (Red:s anm.)
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En annan större konfl ikt rörde gränserna för det etiopiska välde som 
hade skapats av kejsar Menelik vid tiden för den koloniala uppdelningen. 
Som nämnts i kapitel 10 har befolk ningen i Ogadenprovinsen i det etio piska 
imperiet fortsatt att kräva sin rätt till självstyre eller självständighet med starkt 
stöd från grannen Somalia. Strider bröt ut 1976 och ledde så små ningom till 
etiopisk seger med hjälp av sovjetiska stridsvagnar och kubanska trupper.

Den före detta italienska kolonin Eritrea kom först under brittiskt mili-
tärstyre 1941 och blev senare, 1952, en förbundsstat i det etiopiska im periet. 
1962 reducerades emellertid Eritrea av Etiopien till blott och bart en provins 
eller koloni i imperiet. På detta svarade eritreanerna med att starta gerillakrig.* 
Efter 1974 har ett antal andra minorite ter i Etiopien, som oromo, också bör-
jat göra uppror för att få lokalt självstyre. Åter visade sig ett splittrat OAU
oförmöget att lösa problemen.

Nya initiativ till regionalt samarbete
1980 stod det klart för de fl esta att OAU kunde vara använd bart och hand-
lingskraftigt inom vissa ramar, men att inga verkliga framsteg kunde göras 
utanför dessa ramar. Vilka fl er vägar till gemensamt handlande stod öppna? 
Några viktiga svar fanns redan och dessa gav eko och förstärktes under ett 
möte 1980 mellan afrikanska statsöverhuvuden i Lagos, Nige rias huvud stad. 
Där markerades ett nytt intresse att främja ekonomiskt samarbete mellan 
OAUs medlemsstater.

Tidigare försök till ekonomiskt samarbete mellan stater, eller grupper av 
stater, hade misslyckats av fl era orsaker, ibland för att det helt enkelt var för 
tidigt. Men med erfarenheter från fl era års självständighet och med en större 
förståelse för Afrikas verk liga utvecklingsproblem insåg man nu att detta 
samarbete blev allt viktigare. Om man inte lyckades utveckla mycket star kare 
produktionssystem och öka varuproduktionen, framför allt livs medel, ho tades 
Afrika av katastrof. Vi har undersökt anled ningar na till detta i kapitel 19.

Effektivare produktionssystem och ökad produktivitet kräv de en ny poli tik 
och en ny planläggning inom de själv ständiga staterna. Men de krävde lika 
självklart samarbete mellan dessa stater. Nya försök och experiment in leddes. 
Här kan vi nämna två av dem.

1975 undertecknade femton västafrikanska stater Lagosför draget som 
drog upp ramarna för ECOWAS, De västafrikanska staternas ekonomiska 
gemenskap. Medlemmar i organisationen var Benin, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Elfenbens kusten, Liberia, Mali, Maure tanien, Niger, Nigeria, Niger, Nigeria, Niger , 
Senegal, Sierra Leone, Togo och Övre Volta (Burkina Faso) och 1977 anslöt 

*Se not sid 119. (Red:s anm.)
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sig republiken Kap Verde. De förband sig att arbeta till sammans för att främja 
och utöka handeln sinsemel lan samt förstärka samarbetet inom olika områden 
av företagsamhet för att i större utsträckning kunna lita till sig själva inom 
den regio nala utvecklingen.

En viktig faktor i ECOWAS är att den har länkat samman starkt obero-
ende stater ur de brittiska och portugisiska väldena med stater ur det franska 
väldet, stater med ett mycket mindre mått av oberoende. Detta bi drog till 
att minska omfattningen av neokolonialt infl ytande och fi nansiell kontroll. 
Självständig heten kunde förstärkas. Ännu en viktig faktor är den att ECOWAS 
har bidragit till att bygga upp en gemensam front gentemot den euro peiska 
gemensamma marknaden (EG) och andra utländska gruppe ringar.

Utvecklingen mot de mer omfattande målen inom ECOWAS, en organi-
sation på sexton länder med sammanlagt omkring 160 miljoner västafrikaner 
med många olika språk och lojaliteter, måste med nödvändighet vara en 
långsam process. Det kunde inte vara lätt att skapa en gemensam marknad 
bland alla dessa befolkningar. En tullunion mellan staterna var plane rad till 
1990 men har ännu inte kunnat genomföras. Under ti den har arbetet fortsatt 
och vissa mindre framgångar har note rats. I november 1984 kom ECOWAS 
rege-ringar överens om att anta ett gemen samt program för ekonomisk ut-
veckling inom regionen. Denna överenskommelse blev känd under namnet 
Lomé-dekla-rationen efter staden där den med mycken möda utarbetades 
och under tecknades. Medlemsstaterna  förband sig att utarbeta en gemen sam 
ekonomisk strategi, att skapa en gemensam valutazon för ECOWAS med syfte 
att uppnå ekonomisk stabilitet och  att öka sina ansträngningar för att uppnå 
de uppsatta ge mensamma målen.

Ytterligare ett försök i samma riktning, ännu inte lika långt kommet som 
ECOWAS, gjordes i södra Afrika under 1980. Nio stater beslöt att hitta vägar 
att bistå varandra och arbeta till sam mans för att främja ekonomin. Dessa 
länder var Angola, Bot swana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Swaziland, 
Tanza nia, Zambia och Zimbabwe. Trots slumrande rike domar i de stora 
naturtillgångarna kämpade hela regionen fortfarande mot fattig domen. Om 
de bara kunde gå samman och till exempel bygga bättre vägar och järnvägar 
som kunde förena dem, och bättre hamnar för att sätta dem i förbindelse med 
omvärlden skulle dessa nio stater kunna se framtiden an med tillförsikt. De 
bör jade skicka ut några första trevare i den riktningen.

Men de hade en stor och gemensam fi ende. Detta var den aggressiva 
apartheidstaten Sydafrika, vars ledare fortfarande strävade efter att do minera 
hela södra delen av kontinenten. Å andra sidan skulle ett industriali serat 
Sydafrikas rikedomar, när det väl var demokratiskt och befriat från apartheid 
och dess våld, göras tillgängliga till nytta för hela regionen. Under 1980-talet 
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kunde dessa SADCC-stater (Southern African Development Coordination 
Conference) inte göra mycket mer än försvara sig mot apartheids hot och 
aggressioner. Men de försökte alltmer försvara sig gemensamt. Mycket viktig 
i det avseendet var hjäl pen i trupper och vapen som Zimbabwe och Tanzania 
gav Moçam bique i kampen mot den terro rism och omstörtande verk samhet 
inom landet som stöddes av Sydafrika.
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Berättelsen om Afrika under de senaste 90 åren — det moderna Afrikas his-
toria — är en berättelse om överlevnad trots dödliga faror, och om en envis 
kamp för fred och framsteg. Av föregående kapitel framgår det hur den svarta 
kontinenten har skakats av mäktiga stormar som tvingat fram våldsamma 
och genomgripande förändringar. Dessa omvälvningar har trängt in i varje 
hörn av tillvaron med omstörtande kraft och gett upphov till en hittills okänd 
kreativitet.

Under det att det tjugonde århundradet har gått mot sitt slut har man för-
sökt uppskatta de förluster kolonialtiden orsakat, liksom de vinster i kampen 
för befrielse från kolonialism har gett. De framsteg som gjorts i arbetet med att 
befria sig från arvet från det europeiska styret, i form av fattigdom och rasism, 
har summerats. Vi har i detalj granskat svårigheterna med att bygga upp en 
postkolonial stabilitet; svårigheterna i en ekonomisk utveckling; svårigheterna 
med att skapa enighet mellan folk som har olika språk och traditioner. Vi har 
noterat nederlag och segrar, misslyckanden och framgångar. Vi har sett en 
sammansatt väv av mänsklig möda växa fram.

Idag är den svarta kontinenten äntligen på väg att ta befälet över sitt eget 
öde i den moderna världen.

Bortom många sorger är detta en historia av genomgripande förändring.
Det är den viktigaste slutsatsen vi kan dra av vår historiegenomgång. 

Myten om svart underlägsenhet är krossad. Efter en lång och smärtsam kamp 
framträder nu de svarta folken i all sin mångfald och kraft, inom sina egna 
kul-turer, och med tilltro till sin egen förmåga. Av detta har hela världen 
blivit rikare.

Men vi har också sett att de här landvinningarna varit svåra att uppnå och 
att de är svåra att försvara. I den meningen har 1900-talets sista år på nytt 
inneburit en orolig tid. Problemen har hotat att omintetgöra allt det kontinen-
ten uppnått. Afrika befi nner sig i en djup kris av fattigdom och strider, en kris 
som på sätt och vis är farligare och mer destruktiv än till och med den långa 
tiden av imperialistisk överhöghet hundra år tidigare. Afrika är inte ensamt 
i det avseendet, men många av kontinentens folk har fallit offer för hunger 
och fattigdom, och 1985 stod det klart att Afrika hade drabbats av AIDS, en 
ny och fasansfull epidemisk farsot som det inte fanns något försvar mot, och 
inte heller några botemedel.
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Ändå har fattigdom och kriser inte varit något utmärkande drag i Afrikas 
långa historia. Kungadömena och staterna i det förfl utna — ibland ett mycket 
avlägset förfl utet — hade förvisso sina egna problem, men i allmänhet kunde de 
föda sin  befolkning. De levde gott på sitt jordbruk och sitt interna handelsut-
byte. Deras samhällen fungerade, systemen var effektiva. Varför måste då det 
moderna Afrika drabbas av så svåra problem att hela samhällen slits sönder 
och varenda styrelseskick förefaller att misslyckas? Vilka är anledningarna?

Vi har studerat några av orsakerna under vår genomgång av åren närmast 
efter befrielsen från kolonialväldet. Delvis handlar det om allmänmänskliga 
egenskaper som slarv och girighet. Bristande insikt i de katastrofala följderna 
av en politik som på kort sikt ger ekonomiska vinster har till exempel lett till 
att vidsträckta skogar nu är skövlade, kanske för alltid. Väldiga grässlätter 
har vittrat bort på grund av överbetning och torka. Anledningen till dessa 
misslyckanden ligger till en del i dåligt styre, ansvarslöst ledarskap, slarv och 
slöseri. 

Emellertid började kloka tänkare i olika delar av Afrika, när de under 
1980-talet sammanfattade åren av självständighet, inse att dessa inhemska 
anledningar till misslyckande inte dög som förklaring. Andra kontinenter 
och andra folk hade också mycket stora problem. Att bara skylla på dåligt 
afrikanskt ledarskap var föga övertygande. Det var bara att skrapa på ytan. 
För att hitta rötterna till det onda måste man göra en djupare analys. Dessa 
rötter, började man hävda, skulle inte i första hand sökas i den mänskliga na-
turen. Mänskligt hade Afrika inte misslyckats. Tvärtom, åren av postkolonial 
självständighet hade gett upphov till ett överfl öd av afrikansk skaparkraft på 
många områden — såväl inom industri, handel och administration som på 
det vetenskapliga och konstnärliga fältet.

Följaktligen skulle anledningen till misslyckandet inte sökas i den mänskliga 
naturen utan i den institutionella uppbyggnaden. Framför allt handlade det 
om de metoder, redskap och system för styrelse och utveckling som Afrika 
har använt sig av under sin nyfunna självständighet.

Hur kan vi annars förklara att det enorma landet Zaire*, för att ta ett 
exempel, ägde 140.800 km fungerande vägnät i slutet av kolonialtiden, men 
bara 1.920 km i mitten av 1980-talet, efter mer än 20 års självständighet? 
Hur kunde det annars komma sig att det en gång så berömda landet Liberia 
vid 1900-talets slut hade sjunkit så djupt ner i krig och elände? 

Och de länderna är bara två exempel, bland många andra i olika regioner 
i Afrika, på tragisk nedgång och det offentliga livets förfall.

* Nuvarande Demokratiska Republiken Kongo (Red:s anm.)
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Att omformulera nationalstaten: vägen mot 
ett återupprättat Afrika
Afrikanska tänkare och historiker var i allmänhet överens om att kontinenten 
i någon mening var på fel spår. I sina studier och refl exioner hade de kommit 
fram till att Afrika under tiden före det koloniala övertagandet inte hade varit 
någon kontinent i djup kris. Det betydde inte att den förkoloniala eran hade 
varit en lysande period av obruten fred och harmoni — naturligtvis inte. Den 
afrikanska historien präglas i lika hög grad av kamp och motsättningar som 
resten av världshistorien. Men Afrikas egen utveckling hade icke desto mindre 
frambragt Afrikas egna lösningar.

Vilka var dessa lösningar? Vilka var de principer i det förkoloniala 
statsmannaskapet som hade förhindrat institutionellt förfall och skyddat de 
gamla staterna i Afrika från förödande tvister, från diktatoriska tendenser 
och girighet?

Från och med slutet av 1960-talet började universitet och andra skolor för 
högre utbildning i det självständiga Afrika att frambringa nya generationer 
av forskare och specialister. De ägnade sig mer och mer åt det centrala pro-
blemet: institutionernas förfall. På 1990-talet var nya tankar och funderingar 
i omlopp. Nya slutsatser drogs.

Vissa orsaker till det institutionella förfallet var uppenbara, oavsett mänsk-
liga brister och tillkortakommanden. En orsak, den mest uppenbara, låg i det 
världshandelssystem som var förhärskande då Afrika avkolonialiserades. Som 
vi har sett tvingades Afrika fortsätta med exporten av sina naturrikedomar 
till ”nord”, till ”de utvecklade” länderna. Det skedde på grund av de rådande 
handelsvillkoren, för att kunna betala ränta på lån, eller på grund av andra 
ekonomiska påtryckningar. En annan uppenbar anledning till förfallet låg i 
destruktiva utländska interventioner eller ren banditverksamhet på tillskyndan 
av andra stater, främst i länder som Angola och Moçambique.

Nu började man mer och mer inse att dessa uppenbara anledningar till 
Afrikas kris förstärktes av just den nationalism, eller statliga nationalism 
(nation-statism), som föregångarna under den antikoloniala befrielsekampen 
hade använt som ett nödvändigt redskap för en förändring. Istället för att 
bygga nya nationer med utgångspunkt i Afrikas förkoloniala system försökte 
man skapa nya nationer utifrån kolonialstaterna, en helt annan sak. De nyligen 
självständiga länderna hade ännu inte hittat förbindelselänken med sin egen 
historia och sina egna traditioner. Självständigheten hade i praktiken kommit 
att innebära en fortsättning på Afrikas underkastelse under andra. Fortfarande 
var kontinenten avskuren från sina rötter och saknade tilltro till sig själv.



Afrikas återuppbyggnad: sammanfattning och översikt 269

Det fi nns ingen anledning att kasta skulden på föregångarna i frigörelsen 
från kolonialismen. De har gjort sitt bästa. Men, som allt fl er afrikanska tän-
kare började inse under de sorgsna åren på 1980-talet, fanns det anledning 
att omformulera själva den struktur som självständigheten vilade på. Denna 
tanke- och maktfördelningsstruktur var lätt att se och defi niera. Den utgjorde 
grundvalen i det samhälle som hade utgått ifrån den koloniala staten vid 
tiden för självständigheten. Det samhället gjorde anspråk på att vara en afri-
kansk självständig stat, men var istället en kopia av den koloniala föregånga-
ren. I själva verket blev det så att det femtiotal kolonier som de europeiska 
härskarna hade delat upp Afrika i övergick i lika många afrikanska stater när 
kolonialmakterna drog sig tillbaka eller drevs ut. De styrdes i allt väsentligt 
som tidigare, med den stora skillnaden att de styrande naturligtvis inte längre 
var européer utan afrikaner.

De första ledarna i det självständiga Afrika hade redan på 1950-talet sett 
farorna i denna slags stat. De insåg att Afrika riskerade att byta ut direkt 
kolonialt styre mot indirekt kolonialt styre, mot något som dessa ledare de-
fi nierade som neo-kolonialt eller nykolonialt styre. Om så skedde skulle det 
oberoende Afrikas vidare utveckling äventyras och kanske omöjliggöras. I 
tidigare kapitel, främst de som behandlar Frankrikes västafrikanska kolonier, 
har vi sett hur dessa farhågor besannades.

En grundlig analys av den nykoloniala staten visade var problemen låg. 
All reell makt inom regeringen var samlad i toppen, vilket fi ck till följd att 
regeringsstrukturen blev diktatorisk. Under kolonialtiden var det europeiska 
guvernörer som innehade den högsta makten. Guvernörerna, en eller fl era män 
i varje koloni, som fi ck sina order från London eller Paris eller någon annan 
europeisk huvudstad, hade kontroll över alla beslut. De såg till att dessa beslut 
genomfördes hela vägen genom orderkedjan. Nu insåg man att det gick till 
på ungefär samma sätt i de stater som just blivit självständiga. Afrikanska 
presidenter eller militärdiktatorer hade övertagit de gamla kolo-nialguvernö-
rernas roll. Men invånarna hade fortfarande svårt att göra sig hörda. Ibland 
fann de att det var omöjligt.

Det var en situation som gynnade dåliga regeringar. Slutsatsen på 1980-
talet var följaktligen att denna nykoloniala typ av stat måste reformeras. En 
framstående afrikansk tänkare, professor Lamin Sanneh, redogjorde för sin syn 
på saken 1988: ”Politisk förnyelse i Afrika måste börja med en inskränkning 
av statens makt.”* Många höll vid det laget med honom. De nykoloniala sta-
ternas diktatoriska system måste göras om till demokratiska system. Makten 
att formulera och utöva politik måste spridas från den centrala regeringen till 

* Yttrat vid konferens vid Northwestern University, Evanston. Rapport redigerad av John 
O. Hunwick (1992).
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det lokala styret; från toppen till gräsrötterna. Det skulle förvisso vara bra att 
bilda nya, och till och med många, politiska partier men det räckte inte. Risken 
fanns att de inte blev mer än påtryckningsgrupper som skulle fortsätta att ha 
monopol på makten. Det som behövdes i den nykoloniala staten var där-för en 
reform som gav väljarna möjlighet att dela makten, att delta i makten.

En bred debatt
Men lät det sig göras? Debatten i det ämnet spred sig från universitet och 
högskolor. Det blev en fråga för en bred allmänhet, och i diskussionen deltog 
många skeptiker som sade att tanken nog var god, men att den inte kunde 
omsättas i praktiken. Detta på grund av att de få som innehade makten aldrig 
skulle dela den — och sina privilegier, sina pengar och egendomar — med alla 
dem ”nere på botten”. De diktatorer som nu härskade i att antal afrikanska 
stater tycktes dessutom bevisa att det var sant, för de höll envist kvar vid den 
makt de hade. De skickade ut sina poliser eller militärer för att tysta var och 
en som ville ha del av makten.

Men Afrika har aldrig varit fattigt på modiga och kloka människor som 
har vågat protestera. Nu fanns det de som hävdade att kontinentens historia 
hade något att lära alla i denna besvärliga diskussion angående maktdelning. 
Afrikas historia kunde ju visa exempel på styrelseskick som byggde på en för-
delning av makten enligt demokratiska principer långt innan afrikanerna under 
kolonialväldet hade förlorat förmågan att styra över sig själva. En tillbakablick 
på de gamla beprövade principerna bakom förkolonialt statsmannaskap var 
följaktligen vad som krävdes nu under den djupa sociala och politiska krisen 
i slutet av 1900-talet. Kanske man kunde tillämpa något av de grundsatserna i 
en omorganisation av de nykoloniala staternas järnhårda centralstyre? Kanske 
man kunde lära av Afrikas historia som självständig kontinent? Kanske en 
försoning och en återuppbyggnad trots allt var möjlig?

Att lära av sin egen utveckling
Det är en gammal och välkänd sanning att man inte kan utveckla andra män-
niskor, man kan bara utveckla sig själv. Andra människor utvecklar antingen 
sig själva eller så utvecklas de inte alls. Människorna i Afrika hade utvecklat 
sig själva före det långa koloniala avbrottet. Denna utveckling hade gett upp-
hov till en rik fl ora av sociala och politiska system: självstyrande samhällen, 
komplexa handels- och produktionsmönster, viktiga tekniker för tropiskt 
jordbruk, metallhantering, textilvävning och så vidare.

Historien visar också att denna utveckling i all sin komplexitet hade utgått 
ifrån oavvisliga principer för statsmannaskap. De samhällen som upprätthöll 
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dessa principer var framgångsrika och blomstrade. De samhällen som ignore-
rade dem, eller avvisade dem, misslyckades och drabbades av nedgång.

Syftet med de förkoloniala grundsatserna var att förebygga ett missbruk 
av den verkställande makten, att garantera att den makten spreds över hela 
samhället, samt att trygga allas delaktighet genom att upprätthålla lag och 
ordning.

Varje framgångsrikt samhälle i det gamla Afrika hade på ett eller annat 
sätt fungerat enligt dessa principer — och sådana samhällen fanns det många. 
Det var något som kolonialmakterna och deras ideologer alltid hade för-
nekat. De koloniala ideologerna hävdade att svarta människor aldrig hade 
klarat av att styra över sig själva, och att vita människor måste regera åt dem. 
Det var kolonialismens ideologiska bas. Och samma tanke, även om den är 
nedtonad, ligger till grund för det som afrikanerna kallar nykolonialism. Att 
lära sig av sin egen utveckling måste därför betyda, bland mycket annat, att 
återuppliva de förkoloniala principerna för afrikanskt styrelseskick.

Afrikanska tänkare började göra detta. Och det visade sig att det inte gick 
att avfärda dem som ”mytmakare” eller ”romantiker”, eller människor som 
inte begrep sig på den värld de levde i. De var nämligen kvalifi cerade och i 
högsta grad realistiska personer. Till dem hörde den afrikanske ekonomen och 
tänkaren som ledde United Nations Economic Commission for Africa (ECA) 
under hela 1980-talet, professor Adebayo Adedeji. Hans namn var känt och 
respekterat över hela världen så fort afrikanska frågor kom upp till seriös 
diskussion. Vad Adedeji nu sa, under 1900-talets sista år, var att Afrika inte på 
något sätt borde försöka återvända till forna tider. Även om det vore möjligt 
skulle det inte vara fruktbart, och i själva verket var det omöjligt eftersom inget 
folk kan återvända till det förfl utna. Men Afrika bör ta traditionerna från den 
förkoloniala tiden under omprövning, återuppliva de gamla principerna för 
statsmannaskap och diskutera huruvida dessa fortfarande kan vara en källa 
till visdom och en räddning ur dagens kriser.

När professor Adedeji är hemma i den gamla nigerianska staten Ijebu, ett 
land beläget i närheten av Nigerias huvudstad Lagos, är han också någonting 
annat. Han är asiwaju av Ijebu, traditionellt den högste verkställande äm-
betsmannen i Ijebu, ett kungarike som grundades för fl era sekler sedan under 
den traditionella kungen, ajuwale. Fast de traditionella titlarna inte längre 
representerar någon offi ciell makt står de fortfarande för en levande historia av 
egen utveckling, en historia som både är verklig och respekterad av folket i den 
gamla staten. Ijebu var ett av yorubafolkets berömda och framgångsrika länder 
i södra Nigeria. Enligt professor Adedeji var det en berömd och framgångsrik 
stat just för att den var ”homogen, sammanhängande och enad”.

Ijebu, som grundades någon gång på 1500-talet, var ett samhälle där monar-
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ken regerade snarare än härskade, där makten var decentraliserad och folket 
tilldelades offentligt ansvar och ekonomiskt och politiskt bemyndigande. Det 
säger sig självt att det inte var något perfekt system, för mänskligheten är ju 
aldrig perfekt, men det genomfördes med tillräcklig framgång för att garantera 
stabilitet och utveckling. Professor Adedeji bär sin titel asiwaju som en påmin-
nelse om dessa aktningsvärda landvinningar i afrikanskt självstyre.

När de här tankarna togs upp till debatt, framför allt som en reaktion 
på kriserna under 1980-talet, kom också andra exempel på tidiga insikter 
upp. Till yorubastaterna i sydvästra Nigeria hörde en gång det viktiga landet 
Oyo. Det hade blomstrat i omkring 200 år när kolonialmakterna invaderade 
kontinenten. Vid första ögonkastet trodde européerna att Oyo var en slags 
centraliserad diktatur under en mäktig monark, alafi n. Näring åt den upp-
fattningen fi ck de i det faktum att alafi n omgavs av en hierarki av hövdingar 
— aristokrater som han själv. Dessa män samlades närhelst något viktigt beslut 
skulle fattas, i ett råd som kallades oyo mesi. Det föreföll som om de var vana 
vid att dela upp makten mellan sig och använda den för egen vinning. Och 
det var just vad de gjorde så snart de fi ck en möjlighet; det tillhörde ju trots 
allt aristokraters natur.

Men efter ett mer ingående studium av rådet blev det tydligt att det var 
underkastat en styrmekanism, en offentlig kontroll av medlemmarna, speci-
ellt inrättad för att motverka just detta förväntade missbruk. Det förväntade 
missbruket — eftersom det enligt denna princip var självklart att de män och 
kvinnor som hade makten skulle missbruka den om de inte hindrades från att 
göra så. De politiska tänkarna i det gamla Oyo var som man förstår minst av 
allt blåögda när det gällde de egna landsmännen.  Man blir mindre förvånad 
över den inställningen när man betänker att yorubas historia tog sin början 
för många århundraden sedan. Mekanismer för att kontrollera människor med 
makt hade länge befunnits nödvändiga och hade för länge sedan skapats.

Ogboni var namnet på den här kontrollmekanismen, utvecklad före 
modern tid. Det var ingalunda något slags hemligt sällskap med mystiska och 
magiska syften, tvärtom. Ogboni var ett offentligt och folkligt råd avsett att 
hålla härskare i schack, öppet för medlemskap ur stora delar av befolkningen 
och utrustat med relevanta maktbefogenheter. Det tycks ha fungerat väl som 
metod för folklig kontroll av maktapparaten. Syftet var att säkerställa en högre 
grad av ansvar från härskarna gentemot undersåtarna. Detta bidrog till att 
staten Oyo sågs och erkändes som legitim i medborgarnas ögon, och så länge 
det var på det viset rådde också lag och ordning. 

Tillvägagångssätt som detta begränsade alltså de styrandes makt. De 
fungerade som ett skydd både för staten och dess medborgare. För den som 
kom utifrån var det naturligtvis svårt att upptäcka de här mekanismerna, och 
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ännu svårare att förstå dem. De europeiska inkräktarna som kom med sina 
gevär och sin kanonbåtsdiplomati såg i organisationer som ogboni ingenting 
annat än barbariska ritualer. Det skulle ta många år innan sådana åsikter 
reviderades. När de väl gjorde det kunde föraktet ersättas av respekt för det 
gamla Afrikas framsteg.

Allt detta är viktiga aspekter av Afrikas historia, men vi kan inte närmare 
gå in på dem här. Vi får nöja oss med att konstatera att stater som Ijebu och 
Oyo där befolkningen deltog i utövande och kontroll av makten inte var 
några sällsynta företeelser. De var snarare regel än undantag. Ungefär samma 
principer för styrelse fungerade också, fast under annorlunda former, i andra 
afrikanska samhällen vars historia har blivit känd och studerad; till exempel 
i staten Akan, hos mossifolket och hausa, i de swahili-talande områdena, 
liksom hos många andra folk över hela kontinenten. Det var samhällen som 
under lång tid var stabila och framgångsrika, även om det är sant att vissa 
av grannstaterna längs kusten drogs in i slavhandeln efter omkring 1600 och 
drabbades av den hanteringens våld och moraliska förnedring.

Men som vi redan har påpekat handlar det inte om något slags förkolo-
nialt Utopia eller någon afrikansk guldålder. Vad vi ser är förekomsten av en 
stabil utvecklingsprocess i samhällen som begrep hur man skulle väga makt 
mot ansvar och myndighetsutövning mot kontroll av myndigheten. Det fi nns 
ingen anledning att falla i någon propagandagrop och påstå att allt var gott 
och väl i detta gamla Afrika, inte heller att barbari och våld alltid lyste med 
sin frånvaro, eller att alla var trygga och lyckliga. Men säkert är att man i det 
gamla  Afrika i allmänhet förde en bättre och mer civiliserad vardagstillvaro 
än man gör i det Afrika som har uppstått ur det koloniala förtrycket. Vi ska 
alltså inte föreställa oss någon guldålder före kolonialismen, för någon sådan 
har aldrig existerat, utan snarare ställa en avgörande fråga: Om det forna 
Afrika framgångsrikt kunde utvecklas genom århundradena — varför måste 
då denna utveckling hejdas? 

Invasion och nederlag: den koloniala verkligheten
De koloniala invasionerna i Afrika under 1800-talet genomfördes med gam-
malmodiga metoder; gevär som var långt ifrån pålitliga och truppstyrkor som 
sällan var stora. Européerna lyckades ändå eftersom de kom från länder som 
var mer eller mindre industrialiserade, medan industrin i Afrika fortfarande 
befann sig på hantverksnivå, trots att den var omfattande och i allmänhet 
lönsam. De afrikanska samhällena försvarade sig ofta, men de anfallande 
styrkorna hade alltid bättre vapen och var bättre organiserade. Nästan hela 
kontinenten togs i besittning. Européerna drog upp ett nät av helt nya gränser 
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mellan folk och ibland mitt igenom ett folks territorium, kors och tvärs över 
kontinenten. Dessa européer tog sig rätten att styra och lade också i allt högre 
utsträckning beslag på makten. Afrikanernas egen utveckling hejdades. Allt 
detta hade fullbordats i början av 1900-talet.

Det fysiska och politiska maktövertagandet innebar mer än en förlust 
av territorium. De kolonibyggande inkräktarna ville ha långt mer än så. De 
ville bestämma tillvaron för de människor som de hade inneslutit inom sina 
koloniala gränser. Framför allt ville de bestämma över dessa folks arbetskraft. 
Afrikanerna fråntogs följaktligen makten över sin egen utveckling. Hädan-efter 
skulle de göra som de blev tillsagda och lyda erövrarnas påbud. Hövdingar 
och kungar kunde fortsätta att fi nnas till, men de skulle också vara redskap för 
kolonialmakten. Varje föreställning om självständig utveckling måste överges, 
eller i bästa fall reduceras till tafatta folkloristiska ritualer. En ny utveckling 
skulle komma istället, men den skulle följa europeiska riktlinjer och gynna 
europeiska intressen.

Nu kunde Afrikas historia börja — det var kolonisatörernas tanke. Vad 
som än hade utvecklats under seklerna före den koloniala invasionen hade inte 
varit historia, i varje fall hade det varit historia utan mening eller värde för 
denna bestulna kontinent. Afrika skulle gå in i den moderna världen genom 
den katastrof som invasionen innebar, och sedan skulle kontinenten utvecklas 
som en del av Europas historia.

Vad betydde det? För majoriteten afrikaner innebar det inte enbart ett 
fysiskt nederlag utan också ett mentalt och moraliskt. I takt med att denna 
alieneringsprocess gradvis tog form och fi ck innehåll tappade väldigt många 
afrikaner självförtroendet, en smärtsam och sårande förlust som även ledde 
till att de förlorade respekten för sig själva. Under den långa tiden av modern 
imperialism skulle afrikanerna dessutom tilldelas rollen som andra rangens 
medborgare av en värld utanför Afrika, en värld som ansåg att den satt inne 
med alla svar.

En avlägsen men lärorik parallell
När kolonisatörerna vid förra sekelskiftet hade tagit Afrika i besittning måste 
de intala sig, om så bara för sin egen sinnesfrids skull, att de också handlade 
för de berövade folkens bästa.

Om afrikanerna lämnades åt sin förindustriella och förvetenskapliga 
primitivism skulle de aldrig modernisera sina samhällen, tankar och trosfö-
reställningar eller sitt sätt att styra sig själva. Det var vad kolonisatörerna 
sade. Kolonialism må vara en rå och okänslig företeelse men det kunde inte 
hjälpas, utländskt styre var vad Afrika behövde om några verkliga framsteg 
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skulle vara möjliga. Det Afrika som existerade för ett sekel sedan, sades det, 
var hjälplöst förlorat i en svunnen värld, det var en kontinent oförmögen att 
hjälpa sig själv.

Historieskrivningen kan inte ägna sig åt vad som kunde ha hänt. Vi kan 
bara gissa vad som kunde ha inträffat eller inte inträffat om imperiebyggarna 
inte hade klivit in på scenen. Men om vi försöker oss på en gissning kan vi se 
tillbaka på vad bildade afrikaner ansåg om sina länders framtid, till exempel 
på 1860-talet, innan kolonialismen hade drabbat dem med full kraft. Detta 
fåtal bildade män och kvinnor förstod att världen bortom haven var på väg att 
kasta sig över Afrika och att det skulle få våldsamma följder. För att minska 
skadeverkningarna måste Afrika förändras. Afrika måste moderniseras.

Fantifolket (i dagens Ghana, eller vad som då kallades Guldkusten) sam-
mankallade 1867 sina ledande män för att utarbeta en ny författning, en 
ny uppsättning regler och lagar för självstyre. Det var en vidareutveckling 
av en berömd försvarsallians hos fanti, kallad asafo, ”bandet”. Denna nya 
författningen innebar en modernisering av regeringen, baserad på fantis his-
toriska erfarenheter. Som vi vet anlände de brittiska imperialisterna istället 
och fanti förlorade i likhet med sina grannar all bestämmanderätt över sin 
egen framtid.

Men kunde deras nya författning ha lett till verkliga framsteg om de hade 
hunnit förverkliga den? Fanti ansåg det, och på senare år skulle deras tänkare 
och författare peka på en avlägsen men lärorik parallell — det Japan som drog 
igång en modernisering 1867, samma år som fanti. Det var en tid präglad 
av snabb modernisering, genomförd på order av Meiji-kejsaren Mutsuhito 
och hans regering. De såg mycket väl att västerländska makter hotade att ge 
sig på landet och att det skulle få oanade konsekvenser. Därför måste Japan 
modernisera, och det snabbt, annars skulle landet förlora sin självständighet, 
bli utländska makters vasallstat, förlora sin plats i världen.

Som vi vet lyckades japanerna under Meijiperioden behålla sitt oberoende 
och modernisera: av olika skäl avstod de västmakter som hade hotat Japan 
från alla försök att invadera landet. Men afrikanerna hade inte sådan tur. 
Under slutet av 1800-talet underkuvades hela Västafrika och sedan resten 
av kontinenten av Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Spanien 
och slutligen Italien. Det var inte bara fantis politiska tänkare som klart och 
tydligt såg den smärtsamma kontrasten när de grubblade över sina grusade 
förhoppningar och krossade framtidsplaner.

Fantihistorikern Mensah Sarbah skrev i en tillbakablick: ”Fantipatrioterna 
och den japanske kejsaren och hans statsmän strävade alla efter att höja sina 
respektive länder genom ändamålsenlig skolgång och effektiv utbildning av 
sina folk. De hade samma berömvärda mål. Afrikanens försök krossades 
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hänsynslöst och hans planer gick om intet.”
För hundra år sedan ansåg Mensah Sarbah och hans vänner att afrikanerna 

kunde ha genomdrivit en modern utveckling med egna metoder, om de bara 
hade fått möjligheten. Var de alltför hoppfulla? Vi vet inte: rasistisk kolonialism 
kom istället och omintetgjorde den möjligheten. Men om Afrika hade besparats 
den koloniala ockupationen — verkar det då troligt att kontinenten verkligen 
hade lämnats ifred för att utvecklas i enlighet med sina egna förutsättningar? 
Om afrikanerna hade fått chansen, hade de då klarat av att motstå och över-
leva 1900-talets korruption och självdestruktivitet? Det är visserligen frågor 
av typen ”om inte om hade varit”, men de är värda att begrunda. För det ser 
ut som om vägen till sann utveckling i Afrika har öppnats, nu i vår egen tid, 
först i och med slutet på imperialismen.

Från imperialism till ”tribalism”
Afrikanernas stora fråga — som händelserna utspelades för hundra år sedan 
— var: Hur kan vi försvara oss i denna tid av imperialistisk överhöghet? 
De kunde inte längre sträva efter att modernisera, för de hade förlorat all 
makt att fatta beslut. Imperiemakternas rasism stod i full blom och eröv-
rarna hävdade att alla offentliga beslut skulle fattas av dem. Hövdingar och 
kungar kunde fi nnas kvar, men enbart om de gick med på att lyda den kolo-
niala överheten. Och dessa härskares första uppgift var inte att modernisera 
Afrika; det var att utvinna så mycket rikedom de kunde ur kontinenten, vare 
sig det var ur gruvorna i underjorden eller från de afrikanska böndernas 
arbete.

Under dessa omständigheter hade män och kvinnor ingen statsmakt som 
kunde försvara dem. De tvingades lita till sina egna resurser. Nu kom de gamla 
metoderna för självförsvar tillbaka från den gamla onda slavhandelstiden; 
de utvecklades och blev starka. Familjer gick ihop för att hjälpa varandra 
och ingick förbund med grannfamiljer mot andra familjer eller klaner. Varje 
familj eller klan kämpade för sina egna intressen i en slags destruktiv kamp 
”alla mot alla”. Åter växte sig gamla klan- och familjestrukturer starka. 
Européerna kallade det tribalism. De betraktade det som ett bevis för Afrikas 
efterblivenhet.

Detta vapen, detta ”tribalistiska” självförsvar, skulle rasera alla gemen-
samma samhälleliga värden, och det blev alltmer förödande i takt med att 
kolonialårens vanmakt fördjupades. Det omintetgjorde effektivt alla möjlighe-
ter till samhälleliga framsteg genom själva det faktum att det splittrade både 
samhällen och gjorde slut på mellanmänskliga relationer. På 1990-talet visade 
det sig att ”tribalismen” kunde förgöra hela folk och omintetgöra varje hopp 
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om något slags framsteg, som till exempel i det fruktansvärt själv-destruktiva 
fallet Somalia.

I själva verket hade etniska lojaliteter eller stamlojaliteter mycket litet att 
göra med katastrofen i Somalia. Snarare kan man föreställa sig denna ”tri-
balism” som ett slags vasallsystem: makthungriga män som bekämpar andra 
makthungriga män genom att ge favörer till de personer som stöder dem i 
val och annan kamp om personlig makt. Inga lagar, hur förnuftiga de än var, 
klarade av att hejda detta vasallsystem. Samhället föll helt enkelt sönder. 
Under 1980-talet, när den ekonomiska krisen med full kraft drabbade Afrika, 
var det inte mycket mer än nävrätten som återstod i många afrikanska länder. 
Alltför ofta kollapsade de civila regeringsinstitutionerna och ersattes av dikta-
turer. Men diktaturer har sin grund i militarism, här som överallt i världen. 
Och militarismen i sin tur upprätthålls av en massiv import av vapen, vapen 
som de industrialiserade länderna olyckligtvis var alltför villiga, till och med 
ivriga, att sälja för användning i Afrika.

Vid det laget led alla utom ett fåtal privilegierade som hade gripit makten. 
Under den otyglade militarismen på 1970-talet slösades enorma resurser på 
vapenköp och oproportionerligt stora arméer. Ett mycket skrämmande exem-
pel var Etiopien under de olika formerna av militärdiktatur fram till början 
av 1990-talet. I stora områden av Etiopien, ett väldigt land, led befolkningen 
av svält. Ändå ökade vapenköpen samtidigt som förtrycket tilltog. 1974 lade 
den etiopiska regimen till exempel ner $103,4 miljoner på vapen och väpnade 
styrkor, en summa som motsvarade omkring $3,60 per invånare. 1979 beta-
lade detta krigshärjade och mycket hungriga land $526 miljoner för vapen 
och militärstyrkor. Detta motsvarade omkring $17,40 per invånare. Staten 
och regeringen hade med andra ord blivit sitt eget folks fi ende. Och Etiopien 
var ingalunda den enda stat där sådana saker hände.

Det förekom krav på  kortsiktiga vinster, vilket var mycket förståeligt på 
en kontinent som dignade under sin fattigdom, fortfarande utan någon ljusare 
framtid i sikte. Det självständiga Afrika ärvde till exempel stora naturrikedo-
mar; till dessa hörde väldiga skogar av värdefullt ädelträ. När de självständiga 
staterna blev allt svårare skuldsatta hos utländska banker efter tillbakagången 
på 1970-talet, som drabbade alla hårt, ökade naturligtvis kraven på ränte-
betalningar. Det krävde i sin tur ökad export. Av de tropiska skogarna har 
enorma områden avverkats under 1990-talets två sista decennier och timret 
har exporterats. Men de skogarna kan inte återuppstå. När träden har fällts 
på jakt efter snabba inkomster spolas det lätta och lösa jordlagret snabbt bort 
under de våldsamma regnen, vilket innebär att det blir ännu svårare, för att 
inte säga omöjligt, att plantera nya träd.

Allt detta kan naturligtvis ses som det bittra pris den moderna världen 
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kräver av den som vill vara med. 1985 hävdade man att omkring 30 procent 
av befolkningen i Nairobi, Kenyas huvudstad, levde i akut fattigdom. Omkring 
hundra år tidigare kunde samma sak sägas om den europeiska stor-staden 
London. Och hur många hungriga människor lever inte idag mitt i USAs 
välfärd och överfl öd?

Är den svarta kontinenten också dömd att betala detta pris? Vilka svar 
kan urskiljas i Afrika av idag med dess moderna misär orsakad av gunst-
lingsvälde eller ”tribalism”? Vad kan man lära av Afrikas långa historia av 
förkolonial utveckling, av de svarta folkens egen utveckling, av alla de folk 
som i det förfl utna hade lärt sig att med stor skicklighet tämja sin kontinent 
och få den att blomstra?

Frågor om religion
Här är vi tillbaka vid den centrala frågan: hur styra Afrika ut ur denna 
kris från slutet av 1900-talet? Många råd har kommit från världen utanför 
Afrika, från den ”utvecklade världen”, men många av dessa råd har varit 
motsägande och inte särskilt användbara. Socialismen i öst har kollapsat. 
Den fria kapitalismen kanske fungerar bra, eller tämligen bra, i väst, men i 
Afrika har den bidragit till uppkomsten av just den kris som den hade lovat 
att avvärja. Vart ska afrikanerna vända sig för att få frälsning i det ideologiska 
tomrummet?

Kloka människor i detta plågade Afrika vände sig på nytt till historien. 
Inte minst granskades alla försök och experiment som de olika folken hade 
genomfört sedan kolonialväldets slut. Vad människor i kris behöver, enligt den 
historia som vi har redogjort för i denna bok, är en lojalitetens fyrbåk som 
kan lysa upp mörkret och visa vägen framåt, en vägvisare till gemensam och 
konstruktiv handling. Var kunde man fi nna det ljuset och den vägvisaren?

Afrikanerna har under sin egen historia vänt sig till en gud för att få svar 
på sina frågor, varje folk enligt sin tolkning av religionen. De hade sett att 
andlig visdom förmedlades till dem genom förfäderna som de ansåg stå i 
kontakt med gudarna. Detta var de andliga krafter som kunde visa vägen 
framåt, som kunde belöna dem som följde den vägen och bestraffa dem som 
inte gjorde det. I det gamla Afrika tillhörde de andliga krafterna, som alltså 
kunde utdela välsignelser eller bestraffningar, den utökade familjen, det som 
vetenskapsmän har kallat ”segmentary lineages”*, eller deras motsvarigheter. 
De fungerade alltså som förenande länk inom de utökade familjerna, medan 
de å andra sidan kunde skära av kontakterna mellan familjerna. 

Dessa släktskapslojaliteter  — ofta felaktigt kallade etniska lojaliteter — har 
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förblivit starka i det moderna Afrika. De fungerar väl när de förenar, men är 
destruktiva när de splittrar. De stora världsreligionerna, kristendomen och 
islam, som var och en på sitt sätt övertrumfade förfädernas tidigare trosföre-
ställningar och lojaliteter, har fått ett oräkneligt antal konvertiter. De lockar 
fortfarande anhängare, men förfädernas andliga makt är inte glömd.

Under historiens gång har kristendomen och islam — ibland i strid med 
varandra, ibland inte — lovat frälsning i sin guds namn. Kristendomen har 
trots allt funnits i Afrika ända sedan de första åren efter korsfästelsen, medan 
islam anlände till kontinenten under de första åren efter profeten Muhammeds 
död, för nära 1.400 år sedan. Här kan vi inte redogöra för den innehållsrika 
och skiftande religionshistorien. Men vad Afrika beträffar kan vi hålla i min-
net att islams moraliska och politiska doktriner spelade en mycket stor roll 
när de forntida staterna grundades på grässlätterna och deras styrelseskick 
fastställdes, och har fortsatt att göra så även under senare omvälvningar.

Islam har upprätthållit och försvarat profeten Muhammeds lära i Afrika. 
Detta har skett genom historiska brödraskap eller tariqas, som Qadiriyya och 
Tijaniyya, i de berömda koranskolorna i städer som Timbuktu och Djenne, 
och genom iakttagande av sharia, det konstitutionella och lagliga system som 
enligt islam är inrättat av gud. I dagens plågade och förvirrade värld är det 
många av Afrikas muslimer som anser att frälsningen ligger i en återgång till 
den stränga tolkningen av islam från förr. Den tankeriktningen bland muslimer 
blev allt mer infl ytelserik efter 1960-talet samtidigt som antalet konvertiter till 
islam fortsatte att öka. På 1990-talet anses det att hälften av alla nigerianer, 
till exempel, hade övergått till islam. Och i takt med att problemen ökade 
antog lojaliteten gentemot islam allt speciellare former. Den blev ”extremis-
tisk”, kallades för fundamentalism, och ansågs vara en ”återgång till islams 
grundläggande trosföreställningar”. 

Den fundamentalistiska tolkningen av islam är något som äger en stor 
attraktionskraft i en värld där moral och hederliga regeringar tycks vara 
bristvaror. Den har framställts som hopp och tröst för de fattiga och rädda, i 
synnerhet för dem som bor i de nya städerna och i de väldiga urbana gyttren, 
och dessa fattiga och rädda är oerhört många. Men fundamentalismen, som 
blev en politisk rörelse med inriktning på denna världen snarare än på him-
len, svängde snabbt in på en väg av våldsam intolerans. Den började avvisa 
islams traditionellt toleranta inställning och proklamerade istället jihad, ”det 
heliga kriget” från den tid då mujaheddin, islams krigare, tvingade folk till 

* ”Segmentary lineages” är en antropologisk term för en storfamilj som delas upp i nya ät-
ter. T.ex. familjer och efterkomlingar i nedstigande led till två söner av samma far skapar nya 
”segment” inom den ursprungliga ätten eller ”lineage”. Intressant är att dessa två nya ätter 
ofta kan vara i konfl ikt med varandra över egendom, djur och betesmarker. (Red:s anm.)
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underkastelse.
Denna form av politisk islam nådde snart resultat med våld. Det är lätt 

att förstå varför, men också smärtsamt. För fundamentalister måste lagen i 
ett muslimskt land utgöras av en strikt tolkning och tillämpning av sharia. 
Professor Abdullahi An-Naim har lärt oss att sharia är islams genomgripande 
och systematiserade lagbok, utformad av muslimska jurister på 700- och 
800-talen, med ursprung i Koranen och Muhammeds sunna. Ända sedan 
dess har dock muslimerna varit oeniga angående tolkningen av lagen, och 
vad ett laglydigt beteende verkligen är. Under historiens gång har dessutom 
muslimska experter och myndigheter genomfört många reformer av sin lag, 
tolererat många undantag, ingått många förlikningar med medborgare som 
inte har varit muslimer.

Den moderna fundamentalismen har emellertid vänt sig mot reformerna 
och viljan till fördragsamhet. De kräver till exempel att de extremt hårda 
bestraffningarna som för länge sedan, under medeltiden, stipulerades i sharia, 
fortfarande skall tillämpas, däribland amputation av högra handen för stöld, 
spöslitning eller till och med stening till döds för äktenskapsbrott. ”Andra as-
pekter av sharias straffl ag”, tillägger professor An-Naim, ”skulle vara oaccep-
tabla även för icke-muslimer. Till exempel skulle de fl esta jurister (enligt sharia) 
inte acceptera dödsstraff för en muslim som har mördat en icke-muslim.”

Med andra ord är rättvisa två olika saker för en muslim och för en icke-
muslim i en muslimsk stat som tillämpar sharia. Detta innebär att fundamen-
talismen, var den än härskar (som i Sudan under 1980–90-talen*), ovillkor-
ligen måste leda till våldsamma sammanstötningar, och att den inte erbjuder 
någon lösning på det moderna livets problem.

Kristendomen i Afrika söder om Sahara kan också ses som drabbad, fast 
i mindre utsträckning, av samma slags fundamentalistiska smitta (fast kristen 
förstås), återigen kanske som en följd av fattigdom och förtvivlan. Den kristna 
intoleransen får samma effekter som muslimsk intolerans. Så här yttrade sig 
professor Don Ohadike vid Jos University i Nigeria under ett seminarium 
1988: ”Nigerias enhet har rubbats av kristna fundamentalisters verksamhet. 
Det fi nns nu (det vill säga i slutet av 1980-talet) över ettusen oberoende kristna 
sekter i Nigeria, varav många visar fundamentalistiska drag.” De äldre kristna 
kyrkorna förlorar medlemmar till de fundamentalistiska rörelserna, som mis-
sionerar på ett nytt sätt och erbjuder innovativa gudstjänstformer. Vissa av de 
fundamentalistiska kristna rörelserna hävdar att de hämtar inspiration från 
USA. Det är en lockelse som har mycket att göra med den skärande kontras-
ten mellan amerikansk rikedom och afrikansk fattigdom, som den avbildas i 
spelfi lmer och television bland annat. Denna amerikanska variant av kristen 

* Även i norra Nigeria 1999–2000. (Red:s anm.)
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fundamentalism kunde enligt professor Ohadike vinna bred anslutning i Ni-
geria ”på grund av de rådande ekonomiska svårigheterna”.

Det religiösa svaret på Afrikas samhälleliga problem verkar följaktligen 
vara en reaktion på krisen, snarare än dess lösning. Framför allt i Nigerias mus-
limska norra provinser har olika slag av muslimsk fundamentalism uppträtt, 
rörelser som har varit starka enbart i sin förmåga att riva ner. ”Mellan åtta- och 
tiotusen människor dödades under de första sju åren av detta årtionde (1980) 
på grund av religiösa motsättningar i Nigeria”, påpekar professor Ohadike. 
Många andra har förlorat egendom och uppehälle av samma anledning, på 
andra håll i Afrika.

Mot en afrikansk lösning?

Vilket väg skall man då välja?

I början av 1990-talet stod det alltmer klart att många afrikaner, numera 
både kvinnor och män, ställde den frågan och började fi nna nya svar. Man 
började dra nya slutsatser. Religionen med sin andliga makt, vare sig det var 
i form av afrikanska förfäder eller en gud i kristen eller muslimsk tappning, 
skulle för en majoritet av befolkningen förbli en viktig inspirationskälla, 
moraliskt och samhälleligt. Men religionen i sin politiska dräkt, med sina 
fundamentalistiska påbud, kunde inte erbjuda någon utväg ur krisen. Då var 
det troligare att den fördjupade konfl ikterna och oenigheten.

Vad som krävdes var politisk förnyelse. I land efter land samlades män och 
kvinnor till möten och demonstrationer. De utmanade regimerna. De krävde 
ett slut på trakasserierna, den diktatoriska vanskötseln, den byråkratiska ar-
rogansen och annat politiskt elände. De organiserade sig för att återupprätta 
lag och rätt. De krävde ett verkligt självstyre. De hävdade att demokrati inte 
var möjlig utan en sådan förändring.

Men hur skulle man säkerställa självstyrets olika element?
Även på den frågan hördes nya svar. Den nigerianske statsvetaren Claude 

Ake var en av deltagarna i den utvidgade debatten och en av dem som bidrog 
med en sammanfattning av diskussionen. Den afrikanska politikens stora 
misstag var enligt hans mening den rigida centralismen hos de nationalstater 
som grundades vid tiden för avkoloniseringen. Ake ansåg att ”utvecklings-
strategierna i Afrika, med få undantag, har tenderat att vara strategier genom 
vilka de få använder de många för sina syften. De bygger på obönhörlig 
toppstyrning. Det existerar inte — och har aldrig existerat — något folkligt 
deltagande i politiskt och ekonomiskt beslutsfattande”. Som vi såg i början 
av detta kapitel kritiserades den postkoloniala nationalstaten för att vara en 
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i grunden antidemokratisk institution. Kritik av det slaget framfördes i starka 
ordalag av Nigerias före detta statschef, Olusegun Obasanjo vid en konferens 
1990: ”Den bistra verkligheten”, sade Obasanjo, ”är att vi i Afrika har slösat 
bort nästan 30 år på ineffektiva ansträngningar att bygga nationer. Vår politik 
hade inte mycket att göra med de sociala behoven och saknade relevans för 
utvecklingen.”

För att reformera denna typ av nationalstat så att den fungerar för sina 
medborgare måste man sprida den verkställande makten till förmån för en 
omfattande folklig delaktighet i det politiska livet. ”Folkligt deltagande och 
den mänskliga faktorn”, sammanfattade professor Adebayo Adedeji ett år 
senare, ”är det enda framkomliga utvecklingsparadigmet i Afrika.” Om man 
inte tillämpar detta paradigm av folkligt deltagande, detta tankemönster för 
demokratisk aktivitet, går det inte att genomföra någon effektiv reform av 
den nykoloniala staten. 

Sådan var situationen när folk började fundera över sin förkoloniala 
historia och över de principer för förkolonialt statsmannaskap som Afrika i 
det förfl utna hade använt för att skapa framgångsrika, självständiga stater. 
Självklart kan man inte återgå till det förfl utna. Men det förfl utnas erfarenheter 
kan användas i försöken att fi nna en farbar väg framåt.

Man erinrade sig nu de principer som låg bakom det gamla Afrikas fram-
gångsrika statsstyre. Som vi har sett var de tre till antalet. 

Först av allt måste ett samhälle, oavsett om det var litet eller stort, leva i 
enlighet med sin egen specifi ka uppsättning lagar och regler. Dessa lagar och 
regler kunde inte bara uppfi nnas av vem som helst. De måste vara resultatet 
av ett samhälles anpassning till de förhållanden och omständigheter under 
vilka detta samhälle levde och verkade. De måste vara resultatet av en lång 
och ofta svår process av experiment, av ”trial and error” och upprepade 
ansträngningar. De måste uppstå ur en nära kännedom om den lokala ekologin 
och miljön: till exempel vilken jord och hur mycket regn det krävs för att odla 
den ena eller andra grönsaken eller grödan.

Denna samlade lokala kunskap tillskrevs i allmänhet de vördade förfäder-
nas kloka undervisning, men ursprungligen ansågs den komma från all makts 
källa, som är gud. Sålunda förkroppsligades de lagar och regler som styrde 
utvecklingen, i Afrikas många religioner. Den som bröt mot regler och lagar, 
och sålunda skadade samhället, kunde straffas av gud liksom av medborgarna. 
Allt detta uttryckte principerna för Afrikas lagsystem.

Men lagarna och reglerna kunde inte införas uppifrån, det var den andra 
principen. De och deras tillämpning var, och måste vara, resultatet av en 
maktfördelning bland människorna, eller som afrikaner ofta uttrycker det, 
genom folkligt deltagande. Utan tvekan skulle kungar och generaler försöka 
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härska enväldigt, men det dröjde aldrig länge förrän tyrannerna tvingades 
böja sig för majoritetens vilja, annars blev de utslängda — det fi nns mängder 
av historiska exempel på det. Det här var motsatsen till kolonialt och neo-
kolonialt förfarande. Det förkroppsligade principen för Afrikas spridning av 
den verkställade makten.

Den tredje principen handlade om att tillhandahålla garantier mot missbruk 
av den verkställande makten. I det förkoloniala Afrika var idealet ett samhälle 
där ett inbyggt jämviktssystem, ett system av ”kontroller och motvikter”, 
såg till att den verkställande makten, regeringens makt, alltid ifrågasattes. I 
ett sådant system spreds makten bland medborgarna så att de hade kontroll 
över den. Följaktligen balanserades den religiösa makten mot den ekonomiska 
makten, den centrala makten mot den lokala, kollektiv makt mot individens 
makt, och så vidare. Syftet var, precis som i yorubafolkets Ogboni i Nigeria, 
att förhindra att makten missbrukades av dem som hade anförtrotts den.

Naturligtvis var systemet inte perfekt. Idealet förverkligades inte här, lika 
lite som någon annanstans i mänsklighetens historia. Men den framgångsrika 
utvecklingen som dessa principer gav upphov till var resultatet av Afrikas 
egna lösningar på Afrikas egna problem. Samma metoder kunde nu användas, 
sade man, för att lösa problemen i ett Afrika drabbat av fattigdom och kaos 
i slutet av tjugonde århundradet. Det var den slutsats som män och kvinnor 
nu drog i många afrikanska länder och i många olika situationer. Importerade 
lösningar hade man provat. För det mesta hade de misslyckats. Eller också 
hade lösningarna tjänat deras intresse som bodde utanför Afrika och som 
var föga intresserade av de människor som bodde i Afrika. Sådana lösningar, 
sade kung Mosheshoe av Lesotho vid ett internationellt seminarium 1985, 
hade varit ”ett eldorado för transnationella bolag och för konsumenter i de 
industrialiserade länderna”, men de hade gjort ”mycket lite för att förbättra 
levnadsförhållandena för de fl esta folk i tredje världens länder”.

Denne demokratiske regent fortsatte med att framhålla vad andra hade 
sagt. Afrika behövde ”utveckla öppna och demokratiska former av ekono-
misk och politisk planering”, former inom vilka ”människor kan delta i den 
allmänna debatten om de viktigaste produktions- och utvecklingsbesluten.” 
Att förverkliga detta kanske kräver en lång och svår kamp. Men det skulle 
vara en kamp där de samhälleliga landvinningarna ur Afrikas historia skulle 
väga tungt som exempel och uppmuntran.

Afrikaner — och människor överallt som är intresserade av Afrika — måste 
därför åter titta närmare på Afrikas historia och utvärdera dess positiva och 
negativa sidor. De måste åter undersöka de samhälleliga framstegen. Afrikaner 
måste kasta av sig den känsla av underlägsenhet som kolonialtidens förtryck 
har gett upphov till. Detta kanske inte blir lätt. Men det måste göras. ”Så 
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stort och genomgripande har kolonialväldets förakt för Afrikas förfl utna 
varit”, skriver professor Adebayo Adedeji 1992 i novembernumret av Bul-
letin, en tidskrift utgiven av African Centre for Development and Strategic 
Studies, ”att många afrikaner och de fl esta icke-afrikaner envist har svärtat 
ner kontinentens förkoloniala historiska landvinningar; dess konst, sedvänjor, 
trosföreställningar, styrelseskick och regeringskonst.” Han fortsätter, ”det 
tragiska är att när möjligheten kom att göra sig kvitt kolonialismens ok så 
gjordes inga försök att återupprätta Afrikas egen beslutsamhet genom att 
ersätta utländska institutioner och styrelseskick, och de bristfälliga europeiska 
modellerna för nationalstater, med vitaliserade och moderniserade inhemska 
afrikanska system, som folk lätt kunde relatera till, och som därför skulle ha 
varit trovärdiga”.

Inför 2000-talet ger denna inställning till Afrikas problem löfte om en ny 
syn på framtiden, en vision av en mer genomgripande och effektiv avkolonise-
ring: denna gång av sinnen och attityder, vilket kan leda till en avkolonisering 
av hela samhällsstrukturer. Medan vårt stormiga 1900-tal närmade sig sitt 
slut ingav detta synsätt ett hopp om att fi nna en bredare uppslutning bakom 
den målsättningen. 
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Vi har följt de riktningar, utvecklingar och utmaningar som på ett avgörande 
sätt har format det moderna Afrikas historia. Vi har sett hur de har burit den 
svarta kontinenten genom en pro cess av kolossal förändring. Denna process, 
som ännu inte är avslutad, har trängt in i varje del av livet med en omvälvande 
och nyskapande kraft, aldrig tidigare upplevd.

Vi har vägt förlusterna under kolonialtiden, vinsterna under kampen för 
oberoende, landvinningarna i striden mot den fat tigdom och rasism som kolo-
nialväldena lämnade efter sig i arv. Idag har den svarta kontinenten re surser 
och möjligheter att forma sitt eget öde. Med rättmätig stolthet kan Afrika 
ut nyttja dessa resurser.

Vi har likaså vägt självständighetens problem, lösningar och misslyckan-
den. Den svarta kontinentens folk har varit tvungna att bygga nya nationer 
som har kunnat stå jämställda med res ten av mänskligheten. De har tvingats 
söka efter ändamål s en liga former för självstyre i en modern värld, mycket 
annor lunda den gamla. Och sökandet fortsätter.

Trots all denna erfarenhet och alla dessa försök befann sig Afrika under 
hela 1980-talet i en kris orsakad av fattigdom och osämja. Svält och hungers-
nöd har drabbat många folk. 1985 stod det klart att Afrika dess utom hade en 
omfattande AIDS-epidemi att kämpa mot. Delvis var denna kris ett resultat 
av nationa lismens och nationalisternas misslyckande. Delvis var den or sakad 
av utländska påtryckningar och interventio ner. 

Delvis var den följden av en politik som i sin strävan efter att tjäna snabba 
pengar oåterkalleligen (eller åtminstone för fl era hundra år framåt) har lett 
till ödeläggelse av stora skogar, över betning av vida grässlätter, och till att 
konfl ikter inom na tional staterna har lämnats olösta.

Kan vi dra några slutsatser av denna motsägelsefulla hän delseutveckling, 
som trots att den är så positiv och på många sätt nyskapande, ändå har fört 
med sig fördjupad fattigdom och ökat våld?

Problemens två rötter
Afrika avkoloniserades i en värld som redan i huvudsak var uppdelad i två 
mycket olika delar. Den ena hälften var och är den ”utvecklade” världen, 

SAMMANFATTNING

Experiment och lärdomar



286 Experiment och lärdomar

för det mesta de länder som har genomgått en industriell revolution och fått 
möjlighet att uppnå välstånd och skaffa sig makt med hjälp av avancerad 
tek nologi. Bland dessa länder fi nns alla de som, direkt eller indirekt, har haft 
im perier i ett nära förfl utet. De har dragit upp den mo derna världens spelregler. 
I kampen om vem som vinner och förlorar har de haft sista ordet. Den delen 
av världen kallas Nord.

Den andra delen av världen, som Afrika kom att tillhöra när det avkoloni-
serades, kallas Syd och består till största delen av alla de länder som var 
kolo nier åt Nord fram till mitten av 1900-talet eller senare. Som vi har sett 
har Syd tvingats accep tera de villkor som har fastställts av Nord, till exempel 
de by tes för hållanden som har fört med sig välstånd till Nord men fattigdom 
till Syd.

Efter avkoloniseringen har Nord fortsatt att pressa rikedo mar ur Syd. 
Denna fortlöpande åderlåtning av afrikanska rikedomar är en av rötterna 
till Afrikas kris.

Den verkliga globala konfl ikten låg alltså inte mellan väst makterna ledda av 
USA och östmakterna ledda av Sovjet. Den verkliga konfl ikten är intressekolli-
sionen mellan Nord och Syd, där afrikanerna måste kämpa för att upprätthålla 
hoppet om framgång, på samma sätt som andra tidigare ko loniserade folk.

Vi har identifi erat ännu en orsak till krisen, en som ligger inom själva Af-
rika och bara kan avlägsnas av afrikaner, nämli gen den allt djupare konfl ik ten 
mellan stadsbefolkning och landsbygdsbefolkning.

Med få undantag har befolkningarna i de nya nationalstaterna delats upp 
i två skarpt åtskilda grupper. Befolkningen på lands bygden måste leva av sina 
egna magra resurser eller dö av svält. Ändå lider även stadsbefolk ningarna fort-
farande un der en fat tig dom som man har misslyck ats med att utrota. Till följd 
av detta händer det att regeringsmakten urartar i milita rism eller en välde.

Alla lider, utom de privilegierade få. Militarismen, till exempel, slösar mäng-
der av resurser genom att köpa vapen och betala för en överdimen sionerad 
armé, resurser som annars kunde användas till att bekämpa fattig domen. 
Ett tragiskt ex empel är Etiopien, som inte på något sätt är ensamt om detta 
slöse ri med resurser. Väldiga områden i Etiopien har drabbats av svält under 
de senaste åren. Ändå fortsätter kostnaderna för krig och förtryck att skjuta 
i höjden.

1974 använde Etiopien 103,4 miljoner dollar på vapen och trupper, dvs 
omkring 3,60 dollar per invånare. 1979 lade man ut 526 mil joner dollar på 
vapen och trupper, det vill säga omkring 17,40 dollar per invånare. Hur ska 
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man kun na hejda Afrikas fattig domskris så länge denna militaris mens förban-
nelse vilar över kontinenten?

Det självständiga Afrika ärvde många naturtillgångar, bland dem väldiga 
tropiska skogar. Varje år under den senaste tiden har dessa skogar ödelagts 
och utplånats mil efter mil, och dessa skogar kan inte återställas. De skövlas 
på grund av kortsik tigt profi tbegär, och det spröda jordlagret sköljs bort av 
tro piska regn. Att återplantera dessa enastående hardwoodskogar kom mer 
att bli svårt eller omöjligt.

Samtidigt kan allt detta ses som en del av det bittra pris som den moderna 
världen begär av alla som vill gå med i den. 1985, till exempel, levde enligt 
uppgift omkring 30 procent av be folkningen i Kenyas huvudstad Nairobi i 
akut fattigdom. Men detta gällde också den europeiska storstaden London 
för om kring hundra år sedan. Och hur många hungriga människor le ver inte 
idag mitt i Amerikas välstånd?

Måste den svarta kontinenten också betala detta pris? Vilka svar har afri-
kanerna själva att ge på den frågan? Vilka lärdo mar kan Afrikas förkoloniala 
utvecklingshistoria ge: hur gick de svarta folken i det förfl utna tillväga för att 
så bra och skick ligt tämja sin kontinent och få den att blomstra?

Mot afrikanska lösningar
De svar som ges är resultatet av Afrikas återtagna makt över sin egen historia. 
Det kan inte vara tal om en återgång till det för fl utna. Men det förfl utnas 
kunskap kan vara användbar när det gäller att söka sig bättre vägar framåt.

Det gamla Afrikas framgångsrika utveckling byggde väsent ligen på tre 
principer. För det första måste samhället, antingen det var stort eller litet, leva 
i överensstämmelse med sina egna regler och lagar.

Dessa regler och lagar hade inte tillkommit av en slump. De var resultatet av 
ett samhälles framgångsrika anpassning till den plats där det levde och växte. 
De var resultatet av en lång och intensiv process av försök och misstag. De 
växte fram ur en nära kännedom om den lokala ekologin och omgivning arna. 
Dessa regler och lagar, som tillskrevs vördade förfäder och som ur sprungligen 
ansågs stamma från gud, fi ck sålunda sin styrka ur både andlig och världslig 
kraft. De människor som bröt mot dem kunde straffas av gud likaväl som av 
medmänniskor. Detta var principerna bakom Afrikas rättsordning.

Den andra principen härleds ur den första. Dessa regler och lagar var inte 
pålagda människorna uppifrån. De och deras till lämpning var, och måste vara, 
ett resultat av en maktfördelning, det som afrikaner nu alltmer har kommit att 
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kalla ”folkligt del tagande”. Kungar och generaler kunde ta mak ten och tyranni-
sera befolkningen, men när det kom till kritan — det är något historien otaliga 
gånger har givit prov på — tvingades tyran nerna att vika för majoritetens vilja. 
Detta var raka motsatsen till kolonial och neokolonial maktutövning, och det 
var ett ut tryck för principen om den afrikanska makt spridningen.

Trots det måste det fortfarande fi nnas spärrar mot makt missbruk och detta 
var innebörden i den tredje principen.

I det forna Afrika var idealet ett samhälle där ett invecklat system av kon-
trollfunktioner balanserade varandra och garan terade att makten inte fi ck 
för starkt fäste, och på så sätt vid makthölls en sund misstro mot makten. 
Makten hölls kvar un der befolkningens kontroll genom att den delades mel-
lan invå narna på ett sådant sätt att denna kontroll förstärktes. Religiös makt 
balanse rades mot världslig: det vill säga kungar mot präs ter och präster mot 
kungar. Politisk makt balanserades mot ekonomisk, centralmakt mot lokal, 
kollektiv makt mot indivi duell makt.

Inget av detta var fulländat. Idealet uppnåddes inte här mer än på andra 
håll i mänsklighetens historia. Dock behöll dessa principer sin praktiska och 
moraliska kraft. De accepterades som förklaring till hur ett samhälle borde 
leva just där det levde och varför det skulle leva som det gjorde och inte på 
nå got annat sätt. Dessa principer siktade till att göra det möjligt för sam häl len 
att utveckla färdigheter och talanger. Och Afrikas långa utvecklingshistoria, 
före de koloniala invasionerna, har visat deras värde och effektivitet.

Har denna princip någon funktion att fylla i det närvarande, under 1980- 
och 1990-talens kris, och i framtiden? Det kan själv fallet inte vara tal om att 
återvända till det förfl utna. Det skulle vara värre än meningslöst. Ändå skulle 
principerna från det för fl utna fortfarande kunna ha ett värde.

Det innebär att Afrika måste fi nna sina egna lösningar på sina egna pro-
blem. När man nu lyssnar på afrikaner tycks detta vara en slutsats som får en 
allt större genomslagskraft. Man kan höra den hävdas på många olika håll av 
många olika per soner, högt eller lågt på rangskalan. Importerade lösningar har 
prövats och de har misslyckats. Sådana lösningar, sade kung Mosheshoe av 
Lesotho vid ett SADCC-seminarium 1985, har inneburit ”ett eldorado för de 
transnationella företagen och för industri län der nas konsumenter”, men ”gjort 
mycket litet för att för bättra levnadsstandarden för majoriteten av människor 
i tredje värld ens länder”.

Vad Afrika behövde, sade denne demokratiske monark, var ”att utveckla 
former av ekonomisk och politisk planering, öpp na för deltagande”: former 
som låter ”folk ta del i den all männa debatten kring de stora produktions- 
och utvecklings frågorna och sålunda ha ett direkt infl ytande över de slutliga 
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be sluten”. Här talade traditionens röst i en ny vision av framti den, på väg 
mot en vidare avkolonisering: en avkolonisering av sinnen och attityder denna 
gång. Allteftersom vi närmar oss slutet på vårt stormiga århundrade tycks det 
som om denna nya löftesrika vision kommer att fi nna ökat gensvar.
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TABELL 1. NYCKELPERIODER OCH HÄNDELSER

Läsaren har vid det här laget stött på en mycket stor mängd år tal, som gäl-
ler händelser och personer. Som komplement kan en översikt över de viktiga 
pe rioderna och årtalen i uppbygg naden av det moderna Afrika vara använd-
bar.

1884–85

Imperialistmakterna möts i Berlin för att komma överens om delning av 
Afrika där de hittills bara har ett litet antal kolonier. Det är med denna konfe-
rens som ”klappjakten på Afrika” star tar. De europeiska makterna kommer 
i praktiken överens om att invadera och dela upp Afrika sinsemellan utan att 
bekämpa varandra.

1885–1901

Många koloniala invasioner. 1901 är de fl esta koloniala grän s er na upp dragna 
efter överenskommelser mellan invasionsmakt erna.

1901–14

Det är under denna period som kolonialmakterna med mili tärmakt installerar 
sig. De invaderande makterna slår ned fort satt motstånd och utvidgar kon-
trollen. Järnvägar byggs för att exportera mineraler och andra rikedomar.

1914–18

Första världskriget mellan imperiemakterna. Trots att de lyckas hålla fred 
sinsemellan i det Afrika de har invaderat misslyckas de med detta i Europa. 
Det besegrade Tyskland förlorar sina kolo nier till Storbritannien, Frankrike 
och Belgien. Dessa över låtna kolonier kallas ”mandat” under den nybildade 
organisa tionen Nationernas Förbund. I praktiken visar det sig att skill naden 
mellan kolonier och mandat är mycket liten.

1919–29

Kolonialregeringarna utsträcker kontrollen, de motarbetar fort satt motstånd
och utvecklar en statsapparat. Nya gruvor öpp nas av stora bolag från de olika 
kolonialmakterna, framförallt för utvinning av koppar och guld.

Migrantarbetarsystem utvecklas i stor skala.
Fler järnvägar byggs, återigen främst genom tvångsarbete.
Nybyggare fortsätter att ta land från afrikaner, i synnerhet gäller det 

Algeriet, Kenya, Nordrhodesia (Zambia), Sydrhode sia (Zimbabwe), Angola
och Sydafrika.

Tidiga försök till nationell befrielse, framför allt i Marocko och Somalia, 
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slås ned av den överlägsna koloniala militärappa raten.
Tidiga former av afrikansk nationell proteströrelse, först och främst i 

Väst- och Nordafrika, vinner långsamt terräng.
Andra former för folkligt motstånd utvecklas, i synnerhet av organisa tioner 

med religiös anknytning.

1929–35

Afrikanerna drabbas av konsekvenserna av den stora depres sion en, något som 
innebär att kolonialekonomierna kollapsar över hela linjen.

Medan kolonialmakterna inför nya former av kolonial pro tektionism för 
att bevaka sina intressen växer afrikansk natio nalism. Den börjar ställa krav 
på självständighet.

I några kolonier började afrikanska arbetare gå samman för att kräva 
bättre löner och mindre usla arbetsförhållanden.

1939–45

Andra världskriget. De fl esta kolonialmakter försvagas. USA blir en stormakt. 
Sovjetunionen som har slagit tillbaka Tysk lands angrepp på Ryssland och 
andra Sovjetrepubliker blir full värdig medlem i världssamfundet.

Förenta Nationerna grundas i slutet av kriget och efterträder Nationernas 
Förbund. Förbundets mandatområden ombildas till ”FNs förvaltarskapsom-
råden”.

1945–52

Uppmuntrade av Atlantdeklarationen från 1941 som stadgar att alla folk 
ska ha frihet att välja sin egen regering skärper de afri kanska nationalisterna 
sina krav.

Partier grundade av de ”utbildade få” börjar utvecklas till natio nalistiska 
massrörelser. Det första genombrottet kommer 1951 när Ghanas Convention 
People’s Party lyckas vinna internt själv styre i Guldkusten (Ghana) och när 
ledande partier i södra Nigeria strax därefter uppnår samma mål.

De fl esta kolonier befi nner sig nu i djup social kris, ytterligare förvärrad ge-
nom tvångsarbetet under andra världskriget och fl ykten från lands bygden.

1953–60

Nationalismen växer sig hela tiden starkare.
Från och med 1956 uppnår allt fl er kolonier självständighet. 1956 miss-

lyckas dessutom ett brittisk-fransk-israeliskt invasions för sök av Egypten
genom Suezkanalen.

Omfattande krig mellan kolonialmakten och befolkningen bryter ut i 
nybyggarkolonier. Detta gäller framför allt Algeriet och Kenya som blir själv-
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ständiga 1962 resp 1963.
Redan 1948 har det extremt rasistiska Nationalistpartiet kom mit till mak-Nationalistpartiet kom mit till mak-Nationalistpartiet

ten i Sydafrika. De inför apartheid över hela linjen (dvs rasistisk förföljelse 
och exploatering av den svarta befolk ningen).

1961–80

Kampen för självständighet fortsätter framgångsrikt, framför allt i Öst- och 
Centralafrika.

1963

Organisation of African Unity (OAU) grundas.

1965–85

Vita nybyggare i Rhodesia (Zimbabwe) gör uppror mot Storbri tannien 1965, 
förklarar landet självständigt och stärker systemet som bygger på rasism. 
Zimbabwes afrikanska motståndsrörelse svarar med att sätta sig till motvärn. 
Afrikanerna vinner 1980 och Zimbabwe blir självständigt.

I de portugisiska kolonierna startar nationalisterna väpnad kamp med 
början i Angola 1961, i Guinea-Bissau 1963, i Moçam bique 1964. De vinner 
dessa krig och leder sina länder till själv ständighet 1974–75 och bidrar på det 
sättet också till att befria Portugal från dess  egen diktator.

Förtrycket i Sydafrika blir allt svårare, regeringen möter afri kanernas 
protester med våld, men förmår inte tysta ned dem.

1975 startar den rasistiska regimen i Sydafrika krig mot An gola och snart 
därefter mot Moçambique. Syftet är att återta Sydafrikas forna her ravälde i 
den södra delen av kontinenten. Sydafrikanerna misslyckas, men åstadkommer 
stor förstörelse i Angola och Moçambique.

Alla ansträngningar att få slut på Sydafrikas ockupation av Namibia och 
befria landet gäckas. Den sydafrikanska regimen är fast besluten att behålla 
kontrollen över Namibia. Dock ökar de internationella påtryck ningarna mot 
Sydafrikas regering.

Torka och krig leder till katastrof i stora delar av Afrikas horn, framför 
allt i Etiopien. 1974 störtas den kejserliga rege ringen i en revolution som lovar 
demokrati. Militärledarna svi ker löftet, de vägrar att släppa Eritrea (annekterat 
av det etio piska kejsar dömet 1962) eller möta kraven på au tonomi från stora 
nationali teter, framför allt tigray och oromo. 1985 började eritreanerna vinna 
terräng i sin kamp för självständighet.

För övrigt brottas Afrika med den uppdelning av kontinen ten som Europa 
har lämnat i arv. 1985 hotas kontinenten av en omfattande fattig domskris 
och hoppet om en snabb utveckling krossas.
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1986–1990

Dessa år domi nerades av kontinentens fördjupade fattigdom och ökande 
skuldkris. Positivt var emellertid att man slutligen kommit till klarhet om att 
den rådande ekonomiska världs ordningen, framför allt i förhållandet Nord-
Syd, bar ett tungt ansvar för denna kris.

Det koloniala arvet fortsatte att skapa politiska svårigheter. Men det 
fanns ljuspunkter. I södra Afrika misslyckades Sydafrikas rasistiska regim 
återigen med att störta Angolas och Moçam biques självständiga regeringar. 
Sydafrika tvingades göra efter gifter och utlovade val för ett fritt Namibia, 
och misslyckades med att göra sin egen politiska skapelse i Namibia, DTA, 
till den nya regering ens bildare. 1990 blev Namibia självständigt och en 
SWAPO-re gering bildades.

I Sydafrika självt tvingas regeringen upphäva det mångåriga förbudet mot 
ANC och släppa dess mest namnkunnige ledare Nelson Mandela fri.

I Afrikas horn stod eritreanerna på tröskeln till frigörelse ur den etiopiska 
annekteringen.

1991–2000

Apartheidregimen i Sydafrika föll samman, Nelson Mandela blev president 
1994, avgick 1999 och följdes av Thabo Mbeki.

I Angola skapades 1992 ett fredsavtal mellan centralregeringen och UNITA-
gerillans ledare Savimbi, men oroligheterna fortsatte. En försök till fred under 
1994 misslyckades och efter 1998 har inbördeskriget tagit fart. Regeringsstyr-
korna intog i oktober 2000 Cazombo, den sista UNITA-utposten av betydelse. 
De egentliga förlorarna i denna långa konfl ikt har varit Angolas befolkning av 
vilka ca 2 miljoner är helt beroende av matleveranser från FNs World Food 
Programme trots landets oljeproduktion på 850.000 fat per dag

I Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) hölls en författningskonferens 
1991 och 1992, varvid ett kvartssekellångt kommunistiskt experiment avslu-
tades och ledaren för UPADS (Panafrikanska socialdemokratiska unionen)
valdes till president. I 1997 utbröt ett inbördeskrig, som ledde till att Sassou 
Nguesso återtog kontrollen, men oroligheterna fortsatte. Ett fredsavtal mel-
lan presidenten och milisgrupperna slöts i november 1999, men den gamla 
spänningen mellan norr och söder fanns fortfarande kvar.

Under seklets sista decennium framstod Rwanda, Burundi och Demo-
kratiska Republiken Kongo (f d Zaire) som kontinentens stora oroshärdar. 
Rwanda Patriotic Front (RPF) invaderade 1990 Rwanda från Uganda. 1991 
började president Habyarimana förhandlingar om ett nytt fl erpartisystem. Ett 
avtal om maktfördelning mellan olika grupper ledde 1992–93 till ett tillfälligt 
vapenstillestånd. I april 1994 sköts ett fl ygplan ner i Rwandas huvudstad Kigali 
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och både Rwandas president Habyarimana och Burundis president Cyprien 
Ntariyamira omkom. Detta blev inledningen till ett urskillningslöst dödande 
av tutsier och moderata hutuer i Rwanda. Man räknar med att ca 800.000 
människor dödades. FNs representation och fredsbevarande styrkor i landet 
hade inget stöd från USA eller från den centrala FN-förvaltningen och kunde 
inte hindra folkmordet. Rättegångar mot dem som deltagit i folkmordet på-
börjades 1997, men rättssystemet var för dåligt utvecklat för att ta hand om 
den oerhörda mängden fall.

I det dåvarande Zaire startade Laurent-Désiré Kabila sin revolt mot pre-
sident Mobutu i slutet av 1996. I maj 1997 hade han med vapenmakt intagit 
Kinshasa och tvingat Mobutu i exil. Det rwandiska stödet för Kabila 1996/97 
tog snabbt slut och från och med 1998 stödde Rwanda (tillsammans med 
Uganda) de grupper som bekämpade Kabilas regering. Denna stöddes i sin tur 
av bl a Zimbabwe, Angola och Namibia. Det var vid sekelskiftet svårt att se 
någon ljusning i denna konfl ikt som hade en så destabiliserande effekt på den 
politiska (och ekonomiska) situationen i en stor del av Afrika. (Händelserna i 
Burundi under samma period beskrivs kortfattat på sid 251.) 

Två viktiga faktorer fördröjer den afrikanska utvecklingen under detta 
årtionde. Först de många väpnade konfl ikterna: Etiopien-Eritrea, Sierra 
Leone, Liberia, Rwanda, Burundi och Uganda, det eviga kriget i Kongo. Alla 
dessa konfl ikter har olika orsaker: diamanter, minoritetsförtryck, maktkamp, 
gangsterpolitik osv. Krigen inverkar naturligtvis på de svaga ekonomierna, 
vapenköp kostar pengar. 

Den andra faktorn under denna tidsperiod och också i framtiden är HIV och 
AIDS. Även om den sydafrikanske presidenten år 2000 inte trodde att dessa har 
med varann att göra är det nog trots allt på det viset. 5,8 % av befolkningen i 
hela Afrika har HIV, i Afrika söder om Sahara är siffran 7,1. Höga siffror fi nns 
i Zambia (19%), Namibia (20%), Zimbabwe (25%), i Västafrika går siffrorna 
inte över 10%. Som jämförelse kan nämnas att Sverige har 0,07 %.

(Ovanstående tillägg för perioden 1991–2000 har sammanställts 
av Carl Gösta Widstrand.)

Trots dessa svårigheter fortsätter den interna rörelsen i många stater för 
spridning av makten och folkligt deltagande att vinna terräng medan den 
byråkratiska centralismens ofruktbarhet blir alltmer uppenbar. Allt detta ger 
löften om en ny tid av kon struktiva experiment.

Också kulturen genomgår en motsvarande utveckling. Afri kanska förfat-
tare och musiker, målare och andra konstnärer vinner erkännande på nytt, 
uttrycker ett nyvunnet självförtro ende, fi nner nya vägar till framgång.
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TABELL 2. SJÄLVSTÄNDIGHETSDATUM

       Namn                Självstän-    Kolonialmakt               Befolkning 
[kolonialt namn       dighetsår                         ungefärlig uppskattning
inom klammer]                  1975       2000               
  

Självständiga före 1950

Etiopien   24.470.000 61.266.000
Liberia   1.600.000 2.962.000
Sydafrika   25.466.000 41.402.000

Under 1950-talet

Egypten [Förenade 
   Arabrepubliken] 1952 England 39.000.000 61.401.200
Ghana [Guldkusten] 1957 England 8.800.000 18.460.000
Guinea 1958 Frankrike 5.500.000 7.082.000
Libyen 1951 Italien 2.257.000 2.962.000
Marocko 1956 Frankrike 16.700.000 27.775.000
Sudan 1956 England 14.500.000 28.347.000
Tunisien 1956 Frankrike 5.570.000 9.335.000

Under 1960-talet

Algeriet 1962 Frankrike 16.000.000 29.922.000
Benin [Dahomey] 1960 Frankrike 3.150.000 5.948.000
Botswana  1966 England 750.000 1.562.000
   [Bechuanaland]
Burkina Faso
   [Övre Volta] 1960 Frankrike 6.147.000 10.730.000
Burundi  [Urundi] 1962 Belgien 3.750.000 6.548.000
Centralafrikanska 
   Republiken 1960 Frankrike 1.850.000 3.480.000
   [Oubangui-Shari]
Ekvatorialguinea 1968 Spanien 300.000 431.000 
Elfenbenskusten 1960 Frankrike 6.673.000 14.492.000
Gabon 1960 Frankrike 1.100.000 1.180.000
Gambia 1965 England 540.000 1.216.000
Kamerun 1960 Frankrike 6.539.000 14.303.000
Kenya 1963 England 13.399.000 29.295.000
Kongo (Demokratiska
   Republiken)
   [Belgiska Kongo] 1960 Belgien 24.902.000 48.216.000
Kongo (Republiken) 1960 Frankrike 1.400.000 2.783.000 
Lesotho [Basutoland] 1966 England 1.250.000 2.058.000
Madagaskar 1960 Frankrike 8.500.000 14.592.000
Malawi [Nyasaland] 1964 England 5.400.000 10.534.000
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Mali 1960 Frankrike 6.108.000 10.596.000
Mauretanien 1960 Frankrike 1.400.000 2.529.000
Mauritius 1968 England 856.000 1.160.000
Niger 1960 Frankrike 4.900.000 10.143.000
Nigeria 1960 England 92.000.000 120.817.000
Rwanda 1962 Belgien 4.700.000 8.105.000
Senegal 1960 Frankrike 4.800.000 9.039.000
Sierra Leone 1961 England 3.100.000 4.855.000
Somalia 1960 Italien och 
  England 3.340.000 9.076.000
Swaziland 1967 England 526.000 989.000
Tanzania
(Tanganyika, 1961)
(Zanzibar, 1963) 1961 England 15.155.000 32.128.000 (Zanzibar, 1963) 1961 England 15.155.000 32.128.000 (Zanzibar
Tchad 1960 Frankrike 4.100.000 7.283.000
Togo 1960 Frankrike 2.228.000 4.458.000
Uganda 1962 England 11.549.000 20.897.000
Zambia 1964 England 4.981.000 9.666.000
   [Nordrhodesia]

Under 1970-talet

Angola 1975 Portugal 6.761.000 12.001.000 
Djibouti 1977 Frankrike 210.000 636.000
Guinea-Bissau 1974 Portugal 750.000 1.161.000
   [Port. Guinea]
Kap Verde 1975 Portugal 300.000 416.000
Komorerna
   (utom Mayotte) 1975 Frankrike 260.000 531.000
Moçambique 1975 Portugal 9.200.000 16.947.000
São Tomé 1975 Portugal 75.000 142.000
Seychellerna  1976 England 55.000 79.000
Västsahara
   (omtvistat) (1976) Spanien 75.000 245.000

Under 1980-talet

Zimbabwe 1980 England 6.290.000 11.689.000
   [Sydrhodesia]  (och vit  
  nybyggarregim)

Under 1990-talet

Namibia 1990 Sydafrika 1.051.000 1.662.000
   [Sydvästafrika]  (formellt FN)
Eritrea 1993 Etiopien  4.135.000
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KARTA 11.  Länder och huvudstäder i Afrika 2000.
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