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Förord 

Detta arbete är den första forskningsrapporten från projektet "Jordbruks- 
kooperativ och landsbygdsutveckling i Kenya". Projektet startades 1983 p3 
initiativ av docent Björn Gyllström p i  Kulturgeografiska institutionen vid 
universitetet i Lund. Sedan 1982, da Björn närmade sig mig med förfragan 
om ett samarbete kring ett forskningsprojekt om kooperativ utveckling i 
Kenya, har vi lagt flera faltarbeten och atskilligt skrivbordsarbete bakom 
oss. Delar av projektet har finanserats av SAREC och Humanistiska Sam- 
hällsvetenskapliga Forskningsradet. Swedish Co-operative Centre, SCC, 
har aktivt intresserat sig för projektet och i betydande omfattning bidragit till 
faltarbetets genomförande och även utskriften av denna rapport. 

Projektet består egentligen av tre delar. De tva första ansvarar Björn 
Gyllström för. Den första delen innebär en kartläggning av jordbruks- 
kooperativens utveckling i Kenya från 1932 till 1983, med en detaljerad ana- 
lys av medlemmar, aktiviteter, omsättning och kartering av alla registrerade 
jordbrukskooperativ. Den andra delen av projektet, ocksa under Björn 
Gyllströms ansvar, analyserar relationen mellan kooperativa föreningar och 
centrala organisationer som det kooperativa ministeriet, den kooperativa 
banken, den kooperativa federationen, etc. Projektet syftar till att kartlägga 
bade formella och informella relationer och styrningar mellan de olika 
organisatoriska nivilema. 

Den tredje projektdelen, som har sin utgangspunkt i socialantropologisk 
tradition, är mitt ansvarsomrAde. Detta projekt, som är kallat "Kooperation, 
kultur och lokalsamhälle", har egentligen sitt ursprung i ett ganska langt 
forskningsarbete. Redan 1971, da jag utförde mitt första egentliga faltarbete 
i socialantropologi i Kenya, började jag intressera mig för relationerna 
mellan en lokal kooperativ förening och det nomadsarnhälle som jag da 
studerade.1 Sedan dess har jag haft en ganska intensiv kontakt med 
kooperativ verksamhet bAde i Kenya och i Zambia genom olika utrednings- 
och forskningsarbeten.2 

Det egentliga fältarbetet inom projektet igangsattes emellertid inte förrän 
under mitten av 1984. Jag har haft stor hjälp av Birgitta Svensson, knuten 
till SCC men som ocksa studerar socialantropologi vid Stockholms univer- 
sitet, och som deltagit i de bada fältarbetena. Den första fältforskningen 
genomfördes i oktober - november 1984 i Kibirigwiomradet, i Kirinyaga- 
distriktet inom Centrala provinsen. Den andra fältperioden ägde rum i april- 
maj 1985 och omfattade dels en uppföljning i Kibirigwi och dels en period i 



Kisiidistriktet vid Nyakegogi Kaffeförening där vi samlande in ett värdefullt 
jämförande material. En kortare uppföljning i Kibirigwi gjordes dessutom 
under 1986. Under de tva första perioderna deltog Birgitta vid de flesta av 
våra intervjuer. Dessutom utförde hon Atskilliga egna intervjuer och obser- 
vationer betraffande kvinnornas verksamhet inom kooperativet. Birgitta är 
alltsa ensam ansvarig för kapitlet om kvinnornas situation i Kibirigwi i 
denna rapport. ~ v r i g a  delar är jag själv ansvarig för. 

Nagra ord om varför jag valde att studera just Kibirigwi-föreningen. 
Föreningen ar belägen i ett expansivt kaffeomrade och har en dynamisk 
ekonomi. Det kooperativa ministeriets tjänstemän ansag föreningen vara en 
av de bättre i Kenya samtidigt som den, enligt tjänstemännen, ocksa repre- 
senterade ett genomsnitt av distriktets kaffekooperativ. Jag letade just efter 
en "bra" förening till studien för att skaffa en analytisk motvikt till det stora 
materialet om kooperativa misslyckanden i Tredje världen. En annan minst 
lika viktig orsak till varför vi valde just Kibirigwiföreningen var tillgangen 
till historiskt material. Under slutet av sextiotalet utförde nämligen Göran 
Hydén och Edward Karanja en studie av just Kibirigwi kaffekooperativ. 
Resultatet av denna studie har kommit att ligga till grund för atskilliga 
diskussioner om kooperation och landsbygdsutveckling i Afrika. 

Jag har skrivit boken pa svenska. Jag tror att det finns en bred publik i 
Sverige som är intresserad av att ta del av en diskussion kring den sarnhälls- 
vetenskapliga forskning som riktar sig mot landsbygdsutveckling i u-lander. 
En fallstudie av en kooperativ förening i u-landsmiljö vänder sig naturligtvis 
bade till specialister och till dem som har ett mer allmänt intresse av koope- 
rativa studier och som vill öka sin förstaelse av kooperativ utveckling och 
landsbygdsutveckling. 

Slutligen vill jag tacka alla dem som hjälpt oss samla in och bearbeta vårt 
material frAn Kibirigwi. Assistenterna Anne Wanjiku och Baron Githinji 
bidrog genom sitt arbete och intresse till att stärka förstaelsen av kibirigwi- 
samhället och föreningen. Stort tack gar dessutom till alla medlemmar och 
icke medlemmar i Kibirigwi Kaffeförening, som orkade sitta i timmar och 
dagar och diskutera med oss, liksom till medlemmar i styrelsen, tjänsteman i 
föreningen och unionen och det kooperativa ministeriet. Jag vill speciellt 
tacka Björn Gyllström, projektansvarig, för all uppmuntran och stimule- 
rande hitik och diskussioner. Jag vill ocksa tacka kollegorna Anders Hjort 
och Kjell Havnevik pa Nordiska afrikainstitutet, Björn Genberg p8 Swedish 
Co-operative Centre, Gun och Sven Enarsson p i  Nordiska Kooperativa 
Projektet i Kenya, Göran Hydén vid University of Florida samt pendlar- 
kamraten Sven Pellback pil Sveriges 1,antbruksuniversitet i Uppsala för 
uppmuntran och hjälpande kommentarer till vart arbete. Det största tacket 
går slutligen till min fru Carin, som inte bara orkat bidra till alla kooperativa 



diskussioner under tiden utan som samtidigt utfört allt skrivarbete fran 
kladdiga manuskript och notater. 

Uppsala i september 1986 

Hans Hedlund 

Karta 1. Kenya 



Introduktion 

Kibirigwi kooperativa kaffeförening är ett marknadskooperativ beläget i 
Centrala provinsen i Kenya med självägande smilbönder som medlemmar. 
Kibirigwiföreningen är detta arbetes konkreta objekt, men den kooperativa 
föreningen representerar naturligtvis mycket mer än bara en kooperativ 
föreningsstruktur. Den reflekterar motsättningar och samarbete mellan olika 
intressegrupper i lokalsamhället. Den manifesterar ocksa böndernas relation 
till marknadsekonomin, liksom de motsättningsfyllda relationerna mellan 
stat och lokalsamhälle. En dimension med sin egen organisation, tradition 
och kultur. I det här arbetet försöker vi spegla denna dimension genom olika 
gruppers, bilde i lokalsamhället och i statsadministrationen, syn pil och för- 
hållningssätt till en specifik kooperativ förening och dess verksamhet. Vi har 
försökt belysa hur olika kategorier av människor vill att ett kooperativ skall 
fungera, vilken betydelse kooperativet har för olika samhällsklasser, hur 
föreningen reflekterar statens respektive lokala ekonomiska och politiska 
ambitioner och hur dessa förhilllanderi har ändrats över tid i Kibiriwi. Vi har 
dessutom försökt placera in vår studie i ett större teoretiskt sammanhang för 
att visa de olika analytiska arbetssätt som tidigare dominerat diskussionerna 
kring kooperativ verksamhet i uländer och det sätt pil vilket denna studie vill 
bidraga till utvecklingen av denna forskartradition. 

Lat oss först kortfattat beskriva den större nationella ekonomiska struktur 
som vuxit fram under Attiotalet i Kenya och som Kibirigwi kaffeförening är 
en del av. Kooperativa föreningar har en lang tradition i Kenya. Redan 1908 
etablerades den första föreningen av europeiska bönder. De första koope- 
rativa föreningarna var enbart reserverade for europeiska bönder. Inte förrän 
1946 tilläts afrikaner i Kenya att bilda egna kooperativ. Samtidigt bildades 
ocksa en statlig kooperativ byråkrati, Department of Co-operative Develop- 
ment, i Nairobi för att staten lättare skulle kunna kontrollera den kooperativa 
verksamheten. Större delen av de tidiga kooperativen var marknadskoope- 
rativ för jordbrukare. Kooperativen var ansvariga för uppköp av en specifik 
gröda och försäljning av insatsvaror. En förening var ofta specialiserad pil 
en gröda, t ex kaffe, pyretrum eller bomull. En specialisering som har fort- 
satt ocksil efter Kenyas sja~vständighet.~ Efter självständigheten 1963 
utvecklades den kooperativa verksamheten dramatiskt i Kenya, framförallt i 
de centrala och västra delarna av landet. En mängd specialiserade kooperativ 
bildades, bAde som ett fesultat av lokala piltryckningar och genom statlig 
uppbackning. Under perioden 1963-1966 registrerades inte mindre än 820 



nybildade kooperativa föreningar i landet. Under sjuttiotalet ökade de koope- 
rativa föreningarna ytterligare i antal. Ett stort antal sparkooperativ etable- 
rades, främst i städerna, och uppgick vid slutet av sjuttiotalet till omkring 
600 föreningar. Ett betydande antal konsumentkooperativ och jordbruks- 
föreningar hade ocksa etablerats under samma period.4 

Sjuttiotalet var emellertid inte enbart en period av nyetableringar. Flera 
kooperativa föreningar, bAde pil landsbygden och i staderna, upphörde av 
olika orsaker med sin verksamhet. Från 1932 fram till 1980 hade inte mindre 
an cirka 2 500 SA kallade "Agricultural Marketing Societies", jordbruks- 
kooperativ, registrerats i Kenya. Av alla dessa kooperativa föreningar var 
ungefär tusen fortfarande aktiva i början av ~t t io ta le t .~  Men samtidigt 
omfattade den kooperativa rörelsen 1982 inte mindre än 1,6 miljoner med- 
lemmar och hade en sammanlagd omsättning pA 2 300 miljoner Kenya- 
shilling.6 I den senaste fyraårsplanen, 1984-1988, beräknar man att det 
redan 1980 fanns inte mindre an 27 000 personer som var fast anställda 
inom jordbruksbaserade kooperativa föreningar. Det är sålunda ganska 
naturligt att planen fastslår att den kenyanska regeringen anser att koopera- 
tiven spelar en viktig roll för den nationella utvecklingen, speciellt pA lands- 
bygden.7 

Kibirigwi Kaffeförening är ett av cirka 175 kaffekooperativ, som ar 
registrerade och aktiva i Kenya. Det totala antalet medlemmar i kaffeföre- 
ningarna var vid Attiotalets början omkring 450 000 personer.8 Det är alltsi 
fragan om en betydande grupp kaffebönder som utgör kaffekooperativens 
medlemsskara. De kooperativa medlemmarna har inte mindre än omkring 
103 000 hektar planterad kaffeareal tillsammans.9 De höga priserna under 
senare delen av sjuttiotalet medförde att allt större arealer planterades med 
kaffe. Samtidigt ökade antalet kaffeproducerande smAbönder i relation till de 
stora kaffeplantagerna. Vid självständigheten producerades cirka 40 procent 
av allt kaffe i Kenya av smilbrukare. Under sjuttiotalet steg smAbrukarnas 
andel av kaffeproduktionen kontinuerligt och uppgick vid början av Attiotalet 
till cirka 60 procent. Fortfarande tycks emellertid avkastningen p8 de större 
kaffeplantagerna vara högre an den de kooperativa medlemmarna kommer 
upp till. Säsongen 1983184 hade plantagerna en avkastning pA cirka 1 500 
kg kaffe per hektar medan de kooperativa medlemmarna i genomsnitt hade 
en avkastning pA omkring hälften eller 650 kg kaffe per hektar. Kvaliteten är 
emellertid högre pA det kaffe som produceras av de kooperativa medlem- 
marna än det som produceras av de stora plantagerna.10 

Kaffet ä r  en klassisk exportgröda och endast omkring tre procent av den 
totala produktionen konsumeras i Kenya. 1984 utgjorde inkomsterna fr8n 
kaffet närmare 30 procent av landets totala exportinkomster (enligt The 
Economist Intelligente Unit, Country Report 1986).Under Attiotalet har den 
totala produktionen varit omkring 1,5 miljoner sackar per år. 



Kenya exporterar sitt kaffe till trettio olika länder. Den största importören 
är Västtyskland, som importerar mer än 40 procent av Kenyas kaffeexport. 
Ocksa Sverige importerar kaffe fran Kenya, men endast omkring 5 procent 
av den totala exporten. 1983184 inbringade kaffeexporten brutto till Kenya 
omkring 3,s miljarder Kenya shilling, eller omknng 2,3 miljarder svenska 
kronor. (Under 1984 motsvarade 10 Kenya shilling cirka 6 svenska 
kronor.) Totalt exporterade Kenya under 1984185 cirka 90 000 ton kaffe 
inom det s i  kallade kvotasystemet, som utarabetats av den internationella 
kaffeorganisationen ICO (International Coffee Organisation) med sate i 
London. Priserna inom kvotasystemet ansags relativt höga och stabila och 
tillät för Kenyas del en export av cirka 83 000 ton. Under perioden 1983184 
exporterades bara omkring 7 ton kaffe utanför kvotarnarknaden, till ett 
betydligt lägre pris. Av bruttoinkomsten pa 3,8 miljarder shilling från kaffe- 
exporten gick cirka 10 procent i skatt och avgifter till stat och kommun. 

Den formella kooperativa strukturen har saledes en utomordentlig be- 
tydelse i Kenyas ekonomiska utveckling De kooperativa föreningarna 
omfattar en mycket stor procent av Kenyas srnibönder. En betydande statlig 
administration bade p& distrikts- och nationell niva har byggts upp kring den 
kooperativa verksamheten. Som marknadsorganisationer har de kooperativa 
föreningarna bade kvantitativt och kvalitativt innehaft viktiga förmedlar- 
positioner mellan lokala producenter och nationella politiska och ekonomiska 
centra. 

ANALYTISKA PERSPEKTIV 

Genom den kooperativa strukturens stora ekonomiska betydelse i Kenya 
och genom att den kooperativa verksamheten täckt sa manga omriden, fran 
smabönder i kaffeodling till sparföreningar för statstjänstemän, är det natur- 
ligt att kooperationen givit upphov till skilda analyser och slutsatser av dess 
verksamhet. Ständiga debatter har förts för eller emot kooperativens infly- 
tande p& olika befolkningsgruppers liv och verksamhet. Darför miste man 
ocksa betrakta bristen p2 kooperativ analys som en form av ekonomiskt och 
ideologiskt ställningstagande! Speciellt blir detta patagligt i en ekonomisk- 
historisk analys av Kenyas utveckling. I ett nu närmast klassiskt verk om 
Kenyas och Ugandas ekonomiska historia nämns till exempel inte ett ord om 
den kooperativa verksamheten eller dess betydelse i nagot av dessa bada 
pannländer12 trots att landsbygdsutvecklingen bade i Kenya och Uganda 
under femtiotalet och framat starkt piverkats av den kooperativa struk- 
turen.13 I en nyligen utgiven voluminös analys av klasser och ekonomisk 
förändring pA landsbygden i ~ e n ~ a , l 4  där den kooperativa strukturen spelat 



en sadan avgörande roll, nämns överhuvudtaget inte det inflytande p i  
förändring och utveckling som kooperationen haft. 

Lika förenklad är naturligtvis en analys av utvecklingsprocessen inom den 
kooperativa strukturen i Kenya, som inte kopplar samman kooperativ 
verksamhet med lokala och nationella krafter. En sadan analys finner vi till 
exempel i en relativt nyutkommen historisk översikt över den kooperativa 
rörelsen i ~ e n ~ a . 1 5  Författaren, Sylvester Ouma, har själv varit verksam 
inom den kooperativa rörelsen bland annat vid Ministry of Co-operative 
Development - härefter kallat det kooperativa ministeriet - i Nairobi. Hans 
redogörelse för kooperativ utveckling representerar en dominerande riktning 
bland manga kooperativa förespråkares syn p i  den kooperativa rörelsens 
verksamhet. Detta inomorganisatoriska synsätt, som kommit till uttryck i 
oräkneliga verk och analyser, visar en genomgaende tendens att diskutera 
den kooperativa verksamheten som en isolerad samhällelig företeelse. Den 
kooperativa strukturen p& lokal niva inom primärföreningar, eller p2 
nationell niva i ministeriet, star här utanför samhällets övriga politiska och 
ekonomiska krafter och representerar ofta ett m21 i sig och inte ett medel för 
ekonomisk eller social expansion hos medlemmarna. Här resulterar alltsa 
ideologiska hänsyn och alltför ivrig organisationsfokusering i att den 
kooperativa organisationen överbetonas p2 bekostnad av andra krafter i 
samhället. Det är  dock lika svart att förstå den interna dynamiken inom den 
kooperativa rörelsen utan en samhällsanalys som att försöka första lands- 
bygdsutveckling i Kenya utan att ta hänsyn till den dynamik som utvecklats 
inom den kooperativa strukturen p i  lokal och nationell niva. 

I ämnet socialantropologi kastades blickarna p3 kooperativ utveckling och 
kooperativa föreningar i lokalsamhället först under sextiotalet i samband med 
en alltmer intensifierad debatt kring populistisk samhällsanalys. En av de 
mera framträdande i denna debatt var den engelske antropologen Peter 
Worsley, som i sitt numera klassiska verk om tredje världen gjorde sig till 
tolk för en utpräglad populistisk samhällssyn, som underströk förekomsten 
av social homogenitet och klasslöshet i vad han kallade för "förkapita- 
listiska" samhällen i tredje världen. Ekonomiska klasser var bara fragmen- 
tariskt utvecklade i dessa samhällen, ansag populisterna. De betraktade 
manga av tredje världens stater som socialt homogena, med en speciell typ 
av naturlig gemenskap. Det fanns visserligen etniska motsättningar men 
stammotsättningarna var p2 väg att suddas ut efter att länderna erhallit 
nationell självständighet. I denna romantiska bild av tredje världens sam- 
hällen var det naturligt att kooperativa organisationer favoriserades. Formella 
kooperativa föreningar skyddade de smil bönderna mot exploaterande 
mellanhänder och storbönder. Samtidigt kunde föreningarna upprätthalla ett 
nödvändigt avstånd till staten. Populisterna var inte bara negativa mot staten 



utan ocksa mot alla former av stordrift som kunde dominera eller exploatera 
lokalsamhället. l6 

Worsleys idéer om populism fick en stark genomslagskraft bland nordiska 
socialantropologer, där den främste företrädaren blev Ottar Brox i Norge. 
Brox propagerade för nödvändigheten av decentraliserad planering, lokalt 
deltagande, lokalsamhällenas styrka och ekonomiska homogenitet och den 
lokala kooperativa föreningsformen som en form av buffertorgansation för 
att skydda lokalsamhällets medlemmar mot exploaterande kapitalistiska 
krafter. l7 Motståndarna till populisterna, de mer renodlat marxistiska social- 
antropologerna var under sextiotalet aldrig intresserade av relationen mellan 
lokalsamhället och kooperativa institutioner. 

I flera av de mer "konventionella" socialantropologiska skolorna förekom 
dock ett visst intresse för kooperationen. Detta intresse var främst knutet till 
diskussioner kring bondesamhällen, böndernas rationalitet, den begynnande 
bistandsverksamheten och diskussioner kring praktiskt tillämpad social- 
antropologi. I denna debatt presenterade George Foster tidigt sin klassiska 
tes om "limited good", det vill säga bondesamhällenas antagande att alla 
tillgångar och resurser är lokalt begränsade och att en individs ekonomiska 
expansion alltid maste ske pa bekostnad av n8gon annan. En strid om 
begränsade resurser antogs skapa konservatism och motsättningar i en lokal 
förändringsprocess. Enligt Foster var det främst kulturella fenomen som 
hindrade utveckling och framsteg, vare sig det gällde kvinnors negativa 
inställning till att äta ägg i södra Zambia (p8 grund av misstankar om 
ofruktsamhet) eller mexikanska krukmakares negativa instälining till att bilda 
krukmakarkooperativ. 

En stor del av Fosters material bestod av relativt fragmenterade presen- 
tationer av olika projekt i u-landsmiljö, en tradition som skulle fortsatta 
under sextiotalet och fA sin kanske främsta manifestation i Arthur Niehoffs 
sammanställning av en rad sma lokala utvecklingsprojekt, bland annat 
kooperativa projekt i Bolivia i samband med landreformer, en kooperativ 
elförening i Costa Rica, etc.19 Flera av författarna i Niehoffs antologi 
diskuterar relationen mellan "traditionella" lokala samarbetsformer och upp- 
komsten av "moderna" kooperativa föreningar. Detta tema kom ocksa att 
utgöra en viktig diskussion bland socialantropologer, som till exempel 
Clifford Geertz, som hävdade att den traditionella sociala organisationen 
seka i byarna pa Bali i Indonesien, bildade en viktig traditionell grundval för 
uppkomsten av framgångsrika kooperativa föreningar. Det fanns alltid en 
stor risk dock, enligt Geertz, att kooperativen inte kunde st8 emot partipolitik 
och regionala motsättningar. För att kunna fungera, förefaller det, tvingades 
den kooperativa ledningen i seka arbeta med traditionella samarbetsformer 
och sanktioner p8 ett ganska diktatoriskt satt för att undvika politisk 
inblandning och ett potentiellt sammanbrott20 



Relationen mellan traditionella samarbetsformer och kooperativa föreningar 
kom ocksa att bli en av de kanske viktigaste fragorna i den senare diskus- 
sionen om olika kooperativa foreningsformer i Afrika. Ett av de viktigare 
socialantropologiska bidragen var John Janzens diskussion om kooperativ 
utveckling i Nedre Kongo. Janzen argumenterade för att de kooperativa 
föreningar som vuxit fram i Nedre Kongo inte var tillräckligt specialiserade 
och starka för att kunna sta utanför de mer"traditionellaW institutioner som 
dominerade lokalsamhället. Janzen visade att detta framförallt gällde smil 
kooperativa föreningar, där man uttalat byggde p& "traditionella" organi- 
sationsprinciper. Det var ocksa de sma föreningarna som visade den största 
förmagan att utvecklas till en stark ekonomisk kraft. De mindre kooperativa 
föreningarna byggde framförallt pil tvil traditionella samarbetsformer. Den 
första organisationsformen var kitemo, en form av roterande kredit- 
föreningar, där medlemmar från närbesläktade grupper i kvinnolinjen sparar 
pengar eller andra varor tillsammans, som sedan lanades ut till olika 
medlemmar inom en kitemo. Kitemogruppen hade utvecklats till regelrätta 
informella sparföreningar pa manga hall i staderna. Den andra organisa- 
tionsprincipen var ntwadi, som var ett satt att lana och lana ut pengar eller 
resurser, ofta hemligt, till vänner eller bekanta som inte är nära släktingar. 
En hemlig form av investeringar som gick utanför den konventionella 
släktsammanhållningen och som därför många ganger maste hallas hemlig. 
Enligt Janzen var kitemo och ntwadi tvii viktiga sociala principer i moderna 
kooperativa föreningar. Det var framförallt de sma kooperativa föreningarna, 
bade formella och informella organisationer, som enligt Janzen utgjorde en 
kombination av de tv& traditionella organisationsprincipema.21 

Diskussionerna under sextiotalet kring kooperativ verksamhet, om koope- 
rativens funktion och anpassning till lokala samarbetsformer var intensiv. Ett 
resultat av denna intensiva debatt blev tvil nästan samtida konferenser om 
landsbygdsutveckling och landsbygdskooperativ. Den första konferensen 
ägde rum i Sussex 1969 under Peter Wonsleys ledning. .Den efter seminariet 
producerade samlingsvolymen kom att innehalla en översikt över olika 
former och processer inom kooperativa föreningar fördelade p& olika 
regioner. Flera uppsatser agnades At skilda former av producentkooperativ, 
det vill saga föreningar dar arbetet utförs gemensamt av föreningens 
medlemmar och där marken ocksa ags gemensamt eller kontrolleras av 
staten. Man kan här notera en betydande motsättning mellan olika författare. 
Medan Teodor Shanin analyserade kollektiva jordbruksformer i Östeuropa i 
mycket negativa ordalag, ansag till exempel Ronald Dore att man i "tradi- 
tionella" samhällen (i tredje världen) kunde finna lokala samarbetsformer 
mellan familjer och hushall som mycket väl kunde utgöra grunden för 
moderna former av kommersiellt inriktade jordbruksk0o~erativ.22 



Den andra konferensen om kooperativ och landsbygdsutveckling var 
fokuserad pA Östafrika. 1970 publicerade Carl Gösta Widstrand resultaten 
av seminariet, som ägt rum vid Nordiska afrikainstitutet i Uppsala. Del- 
tagarna i Uppsalaseminariet var, förefaller det, i allmänhet betydligt mer 
negativa till den kooperativa utvecklingen sa som den manifesterats i 
Ostafrika, än vad som kommit till uttryck vid ~ussexseminariet.~3 Flera av 
serninariedeltagama uppehöll sig vid Ujamaa-kooperativen i Tanzania och de 
svårigheter som dessa producentkooperativ stod inför med lag effektivitet, 
interna klassmotsättningar, en stelnad statlig ideologisk retorik och det fak- 
tum att dessa kooperativa föreningar inte var baserade p i  existerande 
"traditionella strukturer". 

En av deltagarna, Raymond Apthorpe, poängterade svårigheterna med att 
evaluera verksamheten och effektiviteten hos en kooperativ förening. 
Apthorpe menade att istället för att fraga vad ett kooperativ är för nagot 
borde man ställa sig fragan vad ett kooperativ gör och vilka konsekvenser 
dess funktioner har. Den viktigaste analysen maste vara att första 
kooperativets verksamhet i relation till dess medlemmar och därmed ocksa 
minska fokuseringen pa organisationsformen i sig. Apthorpe underströk 
distansen mellan planerare och medlemmar av lokalsamhället och ansag till 
och med att kooperativa föreningar manga ganger rekommenderats av 
experter och regeringstjänsteman helt enkelt för att det ansags finare att vara 
"kooperativ" än individualistisk och kapitalistisk. Kooperationen blev för 
planerare ett sockerpiller, som refererade till en egalitär utopi. I samma 
uppsats beklagade sig Apthorpe över att evaluerare och vetenskapsman i 
utvecklingsstudier alltför ofta enbart koncentrerat sig p2 kooperativa 
misslyckanden och alltför sällan kommit med konstruktiv kritik. Men aven 
Apthorpe ställde sig i kön av analytiker för misslyckade kooperativ och 
diskuterade i sin uppsats ett misslyckat pyretrumkooperativ i Kenya. Det 
intressanta med Apthorpes korta diskussion om detta kooperativ ar 
emellertid att han ar den förste som Atminstone nämner landsbygds- 
kooperativens manga ganger negativa eller konserverande inflytande p5 
kvinnans sociala och ekonomiska utveckling. I fallet med pyretrum- 
föreningen försämrades kvinnans ställning genom att betalningarna endast 
gjordes till markagarenlmannen trots att kvinnan utförde större delen av 
arbetet. Apthorpes ansats att placera kvinnan i Atminsrone nagon ekonomisk 
roll i sin analys av kooperativ verksamhet fick dock inga efterföljare bland 
kooperativa analytiker under de kommande åren. 

I seminarieantologin fran Nordiska afrikainstitutet var Göran Hydén den 
mest kritiske författaren gentemot kooperationen i Östafrika. Hydén ställde 
fragan om hur kooperativens effektivitet och förandringspotential kan för- 
bättras och menade att vi för att första den kooperativa strukturen maste 
analysera hur föreningarna materiellt och mänskligt stöttas av medlemmama 



liksom graden av målmedvetenhet bland föreningens medlemmar. Flera av 
författarens uppfattningar om kooperationen i Kenya hade redan tidigare 
presenterats i en artikel med rubriken "Cooperatives and Rural Development 
in Kenya", en redovisning av en fältstudie från 1969, som hade genomförts 
av Göran Hydén och Edward Karanja. En faltstudie som i själva verket 
delvis utfördes just i Kibi1i~wi.24 Hydén var negativ till den kooperativa 
utvecklingen sasom den manifesterats i Östafrika. I sitt seminariearbete 
framhöll Hydén att kooperativen kommit att tjäna som plattform för den 
lokala eliten och att medlemmarnas förstaelse för det kooperativa "bud- 
skapet" var alldeles för dAligt. En mer allmänpolitisk än ekonomisk verk- 
samhet tycktes prägla de kooperativa styrelsernas arbetssätt. Affärsmän 
infiltrerade kooperativa föreningar och skaffade sig fördelar p& medlem- 
marnas bekostnad. Föreningarnas styrelser neutraliserades enligt Hydén 
genom lokala rivaliteter. De kooperativa föreningarna föreföll enligt Hydén 
ha utvecklas till instrument för att exploatera bönderna lokalt, samtidigt som 
den starka byråkratiska kontrollen av kooperativen fördyrade dess verk- 
samhet och alienerade kooperativen från medlemmarna.25 I ytterligare en 
uppsats, som Hydén samma Ar publicerade i Sverige, sammanfattade han 
problematiken: 

Antingen är den kooperativa självstyrelsen ineffektiv och leder till ingen eller obetydlig 
ekonomisk utveckling, eller ocksa är självstyrelsen endast skenbar eftersom stats- 
makterna finner det nödvadigt att utöva noggrann övervakning och kontroll.26 

Hydéns anal ser frAn början av sjuttiotalet som sammanställdes i en större 
volym 1 9 7 3 5  fick en betydande genomslagshaft hos olika samhällsvetares 
analyser av landsbygdsutveckling i Östafrika. Hans relativt negativa syn p3 
kooperativa föreningar som motor i landsbygdsutvecklingen i Kenya och 
Tanzania kom av manga analytiker att närmast uppfattas som en slutgiltig 
sanning om kooperativ potential i Östafrika! Hydéns slutsatser användes 
som en sorts okritisk "objektiv" sanning. NAgon närmare analys av för- 
hållanden som paverkade kooperativens relation till stat och medlemmar 
ansags mAnga ganger inte Hydéns antaganden kom av vissa 
författare att betraktas som giltiga för alla former av kooperativ utveckling i 
Kenya, med den enkla motiveringen att kooperativen var en främmande 
arbetsform i Afrika införd av kolonialmakterna, "superimposed from above 
in the colonial period, the co-operative movement has never developed 
spontanity of its ownW.29 

Under sjuttiotalet minskade intresset bland samhällsvetare för kooperativ 
verksamhet i Ost- och Centralafrika. En orsak var att mAnga marknads- 
kooperativ, som till exempel i Kenya, kollapsade och likviderades i allt 
större omfattning under sjuttiotalet. Flera av dessa föreningar var rena 



adminisnativa konstruktioner, utan nagon lokal förankring. En annan orsak 
var den alltmer negativa utvecklingen inom de mest spektakulära kooperativa 
formerna i Öst- och Centralafrika, nämligen Ujamaa-kooperativen i Tanzania 
och producentkooperativen i ~ambia.30 Samtidigt tycks klyftan mellan 
förespråkare och kritiker av kooperativa föreningar bli allt ~törre.3~ 

1972 utkom Raymond Apthorpe med en skrift som representerade ytter- 
ligare ett försök att analysera orsakerna till varför sa manga jordbruks- 
kooperativ i Afrika upphört att fungera.32 Manga föreningars sammanbrott 
berodde enligt Apthorpe pil att de planerats och igångsatts av byråkrater utan 
medlemmarnas medverkan. Planerarna hade haft alltför utpräglade sociala 
och samhälleliga utgangspunkter medan mottagarna/medlemmarna enbart 
varit intresserade av de ekonomiska aspekterna av kooperativt medlemskap. 
Apthorpes analys utmynnar i ett antal rekommendationer för planerare hur 
kooperativ verksamhet lokalt skulle kunna förbättras och effektiviseras. Det 
skulle här föra alltför lilngt att ingaende diskutera dessa rekommendationer 
kring medlemskap, inkomster, organisationskapacitet, administrativa rikt- 
linjer, initiativ, externa länkar etc. Trots Apthorpes negativa syn pa den 
kooperativa utvecklingen i många afrikanska länder vid början av sjuttiotalet 
förefaller det ända som om han här företräder en relativt optimistisk 
framtidssyn beträffande kooperativens möjligheter att agera som kata- 
lysatorer i framtida landsbygdsutveckling i Afrika. 

Robert Chambers har i en nyutkommen bok anklagat samhällsvetare som 
studerat landsbygdsutveckling i u-länder för att vara alltför pessimistiska och 
negativa i sina analyser. I analyser och evalueringar brukar dessa ofta, enligt 
Chambers, koncentrera sig pa missly~kanden och negativa aspekter av olika 
projekt och utveckligsprocesser. Ett lyckat projekt kan enligt Chambers till 
och med vara "ett rött skynke" för dessa kritiska akademiker, som alltid 
söker fel och misslyckanden.33 Denna typ av analytisk utgangspunkt kan 
sägas ha utvecklats till nilgot typiskt och näst intill "slentriansanning" bland 
milnga skribenter och tyckare om kooperativ utveckling i u-länder under 
sjuttiotalet. 

Kritiken mot kooperationen i allmänhet och i Kenya i synnerhet var 
emellertid inte enbart koncentrerad till de punkter som Hydén eller Apthorpe 
fört fram. Colin Leys hävdade till exempel i ett bidrag fran sjuttiotalet att den 
kooperativa verksamheten, och framförallt de kooperativa tjänstemännen, 
som enligt honom fick sin utkomst genom indirekta skatter som bönderna 
betalade pil sina försalda grödor, enbart har en parasitär funktion för 
bönderna i ~ e n ~ a . 3 4  I sin viktiga bok om underutveckling i Kenya under- 
strök Leys att den kooperativa organisationsstrukturen under närmast alla 
omständigheter tycks vara oförmögen att försvara smilböndernas intressen, 
till och med om organisationen spontant skapats av medlemmarna själva. Ett 
exempel pA en sildan misslyckad utveckling var enligt Leys de markköps- 



kooperativ som bildades under mitten av sextiotalet i Kenya. Manga bland 
kikuyufolket som inte ägde mark skapade egna kooperativ för att med 
medlemsavgifter kunna köpa in övergivna före detta europeiska jordbrukares 
ägor i Rift Valley. F& av dessa kooperativ lyckades emellertid att skaffa mark 
till sina medlemmar. Orsaken var alltid enligt Leys att kooperativen var 
"dåligt organiserade" eller p& grund av att föreningens medlemmar huvud- 
sakligen bestod av fattiga bönder som hade problem med att slutföra mark- 
köpsförhandlingarna med jordägarna. Däremot visade det sig att privata 
bolag med f&e ägare lyckades bättre när det gällde att köpa rnark.35 

Det förefaller som om Leys snarast betraktade själva klassamhället i Kenya 
som den främsta orsaken till bristen pA kooperativ frarngang. Implicit tycktes 
Leys mena att den konventionella bolagsformen var mer effektiv än den 
kooperativa strukturen i en kapitalistisk ekonomi. Detta i motsats till den mer 
ortodoxt orienterade marxistiska u-landsdebatten, som här får representeras 
av sociologen Göran Djurfeldt vid Köpenhamns universitet. Djurfeldt 
hävdar att kooperationens roll är att centralisera kapital utan att expropriera 
bönderna. Ett försök att skapa kapitalism utan kapitalister. Djurfeldt 
argumenterar att kooperativa föreningar med stor framgång kan reproduceras 
i ett samhälle som domineras av kapitalism förutsatt att kooperativet under- 
ordnar sig samhällets främsta kraft, nämligen marknaden. I själva verket 
hävdar Djurfeldt att kooperativa föreningar har spelat exakt samma roll som 
privat kapital,36 ett pastaende som många kritiker och företrädare för koope- 
rationen med säkerhet finner ganska kontroversiellt. 

En intressant diskussion om orsaken till svkigheterna inom den koope- 
rativa verksamheten gjordes av Raymond Apthorpe vid slutet av sjuttiotalet, 
som aterigen behandlade relationen mellan bondesamhällen och planerare 
eller "planistrators" i Östafrika. Apthorpe tycktes mena att planerarnas 
världsbild, med sin uppdelning i en traditionell och en modern sektor, var en 
av orsakerna till m&nga av de problem som den kooperativa verksamheten 
konfronteras med i Östafrika. Denna konstgjorda dikotomi, som förmodar 
att det finns tv& distinkta sorters social organisation som skiljer sig 
fundamentalt fr&n varandra, manifesterades i frageställningen om huruvida 
"moderna" kooperativ kunde byggas p& "traditionella" kooperativ. Pil sa satt 
sag planerare och administratörer, enligt hpthorpe, vq-e  form av fraktiona- 
lism eller splittring i det "moderna" kooperativet som ett misslyckande. 
Fraktioner tillhörde den traditionella strukturen och kooperativt samarbete 
den moderna. Man skapade med andra ord en bild av den moderna 
organisationen, helt fn fr&n personliga eller fraktionsmassiga särintressen, 
ett synsätt som inte hade mycket gemensamt med verkligheten.37 

En viktig kontrast till den generellt negativa synen p& kooperativ 
verltsamhet i Kenya var en fältstudie fran västra Kenya. Studien, som var en 
kombination av konventionell sociologisk hush&llssurvey och fallstudier av 



ett antal kooperativa föreningar, genomfördes i slutet av sjuttiotalet. Arbetet 
representerar dels en av de mycket f& faltstudier som överhuvudtaget gjorts 
pA kooperativa föreningar i Kenya och dels en brytning med den negati- 
vistiska analytiska tradition som utvecklats i relation tili jordbrukskooperativ 
i Kenya. Kanske ännu mer förvanande var att författaren, Torben Bager, 
sag sa positivt p& den lokala kooperativa utvecklingen trots att hans studie 
genomfördes i ett omrade som av det kooperativa ministeriet fortfarande 
betraktas som mycket problematiskt. 

Bager försökte belysa marknadskooperativens möjligheter att tillvarata 
böndernas intressen mot transnationella företag, regeringsingripanden och 
rika bönders dominans i ett område där de flesta medlemmar var analfabeter 
och där, enligt Bager, traditionella sociala mönster fortfarande var viktiga. 
För Bager blev detta framförallt en fraga om pA vilket sätt ett kooperativ var 
beroende av den lokala miljön. Hans svar var lika positivt som motiveringen 
var tveksam! Bager formulerade nämligen en hypotes om att en egalitär eko- 
nomisk struktur i lokalsamhället har en avgörande betydelse för mark- 
nadskooperativens positiva funktionssätt. Han ansag sig ha funnit i sitt 
material att smabönder och kooperativ skapat en förtroendefull och positiv 
relation till varandra i Kisii, hans undersökningsområde, framst genom dess 
egalitära sociala och ekonomiska struktur. Bager gick i själva verket sa Ungt 
som att havda att marknadskooperativen konserverat en existerande egalitär 
struktur i lokalsamhället eftersom kooperativen var öppna för alla bonde- 
kategorier, vilket i teorin innebar att alla hushAl1 kunde använda sig av 
föreningarna. I samma skrift redovisade emellertid Bager att variationerna i 
till exempel markinnehav varierade fran 0,l till 22,2 hektar mellan olika 
hushall och att inkomsterna likasa varierade frAn i genomsnitt nagra tusen till 
omkring 15 000 shilling mellan fattiga och välbärgade husha11.38 

Den generellt negativa synen pA kooperationens betydelse för lands- 
bygdsutvecklingen kom att fA ytterligare bränsle under början av Attiotalet 
genom Göran Hydéns tvA senaste bidrag till diskussionen om landsbygds- 
utvecklingen i Östafrika. Som ett komplement till tidigare antaganden om att 
kooperativa föreningar p5 landsbygden inte fungerar pil grund av statlig 
kontroll, en icke anpassad kooperativ organsation eller en alltför stark domi- 
nans av den lokala eliten presenterade Wydén sin teori om "an uncaptured 
peasanrry". Lite förenklat är essensen i denna modell att den kapitalistiska 
ekonomin ännu inte p5 IAngt när förnatt tränga ned till landsbygdens bönder 
i Östafrika. Istället har här uppstatt en blandning av förkapitalistiska och 
kapitalistiska samarbetsformer och idékomplex. Hydén hävdar saledes för 
Kenyas del att aven i de mest ekonomiskt expansiva landsbygdsomradena, 
som t ex i Centrala provinsen, kan man finna starka förkapitalistiska drag i 
form av stamtänkande och brist pA rationella kapitalistiska avgöranden, det 
vill saga vad han kallar en "economy of affection". Detta begrepp avser en 



informell ekonomi som är baserad p2 traditionella sociala relationer, där 
familistiska och byorganisatoriska principer dominerar handel och politik. I 
Hydéns scenario är det alltsa en affektiv ekonomi, som han jämställer med 
en förkapitalistisk samhällsstruktur, som förklarar moderna institutioners 
misslyckande p2 landsbygden. Bönderna är alltsa inte tillräckligt fangade i 
den kapitalistiska ekonomin för att vara kreativa inom denna. Istället har de 
möjligheter att g2 tillbaka till självhushållning utan överskottsproduktion. Sa 
länge bönderna kan välja mellan olika sektioner av beteenden och medvetet 
manipulera olika former av moderna kapitalistiska institutioner, har dessa 
institutioner begränsade möjligheter att lyckas p i  landsbygden. Detta gäller 
naturligtvis ocksa marknadskooperativ pA landsbygden i Kenya, som genom 
böndernas brist p2 kapitalistisk rationalitet skall ha föga möjligheter att som 
moderna institutioner generera ekonomisk utveckling p2 landsbygden.39 

I ett senare arbete kom Göran Hydén att ytterligare understryka sin kritik 
gentemot den kooperativa strukturen i Kenya. Det intressanta med denna 
kritik är för vår del att han främst associerar kooperativa föreningars oför- 
maga att utgöra effektiva marknadsorganisationer till lokala krafter. Lokala, 
icke rationella krafter, som Hydén betecknar som antingen affektiv ekonomi 
eller klanpolitik. Enligt detta resonemang utövar klanledare alltför starkt 
tryck pa de kooperativa organisationerna och omöjliggör därmed effektivt 
fungerande kooperativ. Stöld och korruption blir manifestationer av ett 
kooperativt ledarskap, som representerar en framväxande smabourgeoisie p2 
landsbygden. Fraktionstänkande och beroende av lokala klanhänsyn går 
emot den kooperativa organisationen och även om regeringen har försökt 
förhindra politisering av kooperativen och ekonomiska missförhallanden 
inom föreningarna har detta inte lyckats. Dessutom, argumenterar Hydén, är 
den kooperativa organisationsformen en främmande typ av organisation för 
Afrikas landsbygd. Den växte fram i Europa under helt andra omständig- 
heter och kan svårligen anpassas till lokala afrikanska förhallanden.40 Vi 
behöver i detta sammanhang knappast parninna om att ocksa formella 
distrikts-, provins- och centraladministrationer, parlament, nationalstat etc 
ocksa rimligtvis borde betecknas som alienerade institutionella former för 
den afrikanska landsbygden. 

Hypotesen om att den "affektiva ekonomin1' och att traditionella släkt- och 
klanmotsättningar hindrar framväxten av en dynamisk kooperativ rörelse i 
Afrika i allmänhet har emellertid inte statt oemotsagd. Vid ett symposium 
1984 i Kanada kring kooperation och landsbygdsutveckling uppvisade flera 
deltagare fältmaterial f r k  Afrika som indikerade helt andra utvecklings- 
processer i relationerna mellan lokalsamhälle och kooperationen. Michael 
Levin med material fran Nigeria ifragasatte i sitt bidrag konflikten mellan 
institutionella roller och personliga relationer som sägs uppsta när koope- 
rativa föreningar introduceras i traditionella samhällen, Levin hävdade istället 



att attityder kring förtroende och lojalitet bland medlemmar till stor del 
berodde p2 en institutions, dvs kooperativets, materiella framgångar för dess 
medlemmar. Institutionellt misslyckande skapade misstro och konflikter, 
medan fiamgang medverkade till samarbete och fömoende.41 John Galaty, 
som refererade till boskapsskötare i Ostafrika, hävdade att storskaliga 
projekt underminerade traditionella  ama arbetsformer.^^ I ytterligare ett 
bidrag visade Peter Little ocksa med material från traditionella boskaps- 
skötare hur motsättningar vuxit fram inom ett bevattningskooperativ, inte 
mellan traditionella släktgrupper utan istället mellan rika och fattiga 
bo~kapsagare.~3 Det later sig alltsa inte göras sa lätt att fastställa en eller ett 
par enkla teser om relationerna mellan lokalsmhalle och formella kooperativa 
organisationsformer. Inte heller tror vi, i likhet med A. F. Robertson, att det 
finns en lättillgänglig förklaringsmodell som enbart grundar sig p5 lokal- 
samhället eller p3 statens verksamhet som kan visa hur kooperativa före- 
ningar och alla deras olika medlemskategorier fungerar över tid.44 Istället 
visar den vetenskapliga debatten kring kooperativ utveckling i den afri- 
kanska miljön vilken mängd olika former som landsbygdsutveckling och 
däri ocksa den kooperativa verksamhetens roll kan ta. Debatten indikerar 
snarast den ofantliga komplexitet som vi finner i relationerna mellan olika 
sociala och ekonomiska utvecklingsprocesser i lokalsamhället och den 
övergripande samhällsstrukturen 4 ena sidan och a andra sidan det mönster 
som utvecklas i en lokal kooperativ förening. 

Vårt syfte med detta arbete är att stimulera till en mer nyanserad bild och 
kanske ocksa en ny tradition i förstaelsen av landsbygdskooperativ som 
institution och förmedlingsorganisation. Vi skall i vår framställning försöka 
visa att fragestallningen om huruvida kooperativa föreningar ar anpassade 
eller icke gentemot lokalsamhällets sociala och ekonomiska krafter är alldeles 
för begränsad för att första kooperationen som organisk struktur p i  lands- 
bygden. Istället vill vi tillämpa ett arbetssätt som koncentrerar sig p& lokal- 
samhället och dess olika gruppers relation till staten och ett övergripande 
marknadssystem, där den kooperativa organisationen utgör en förmedlande 
struktur som skapar sin egen tradition, kultur och identitet. 

Den typ av socialantropologi som vi försökt utveckla i detta arbete, som 
man med ett sammanfattande namn skulle kunna kalla organisations- 
antropologi, skiljer sig alltsa nagot fran de analytiska utgangspunkter, 
framförallt fokuserade pa lokalsamhället, som utvecklats i den antropo- 
logiska inriktning som ibland brukar kallas fGr tillämpad antropologi eller 
utvecklings antropologi.^^ Det viktiga i var analys ar hur olika kategorier 



knutna till en speciell institution bilde i staten och lokalsamhallet själva för- 
håller sig just i relationerna mellan kooperativ förening och ett lokalsamhälle, 
till staten, till marknaden och priser etc. Vi vill försöka skapa klarhet i hur 
dessa förhallningssatt paverkar en kooperativ förenings möjligheter att 
fungera som en marknadsorganisation och hur denna organisation repro- 
duceras, det vill saga reproduktionsprocessens morfologi. 

Vi vill visa hur en från början främmande organisation med tiden bildar sin 
egen tradition, sin egen identitet och sitt eget integrationsmönster. Hans 
Ruthenberg skrev redan 1964 om kooperativen i Tanzania att dessa hade 
utvecklat en egen tradition och arbetssätt och sålunda maste betraktas som 
inhemska afiikanska organisationer och ~amarbetsformer.~6 Vi skall försöka 
ytterligare underbygga detta pastaende genom att ge en detaljerad beskriv- 
ning av en kooperativ förenings verksamhet, medlemmarnas arbete, styrel- 
sens sammansättning och konkreta arbete, medlemmarnas syn p2 staten och 
unionen och hur föreningens relationer till olika medlemskategorier mani- 
festeras i den dagliga verksamheten. Vi skall dessutom försöka korrigera en 
väsentlig brist i den tidigare analytiska traditionen, namligen bristen p i  
analys av kvinnornas syn, arbete och förhallningssatt till den kooperativa 
föreningens verksamhet. Vi vill undvika den konventionella analytiska 
fragestallningen om huruvida den kooperativa föreningen är bättre eller 
sämre, mer eller mindre effektiv, an andra alternativ. Denna illusoriska 
fragestallning, som bygger p& fiktivt komparativt material, kan helt enkelt 
inte besvaras av utomstaende. Ingen utomstaende känner de lokala för- 
hållandena och förutsättningarna sa val som kooperativets egna medlemmar 
och det är främst dessa som kan ge en vägledning till eventuella för- 
bättringar, förändringar eller alternativ. 

I vår studie av Kibirigwi Kaffeförening i Centrala provinsen i Kenya har vi 
silunda brutit med den dominerande analytiska tradition som utvecklats 
kring diskussionen av kooperativa föreningars verksamhet pa landsbygden i 
Östafrika. Vi har valt att arbeta med ett kooperativ som av bade myndigheter 
inom det kooperativa ministeriet och av andra personer med kunskap om den 
kooperativa verksamheten i Kenya betecknats som en relativt bra och 
expansiv kooperativ förening. Vi har dessutom tillgång till ett historiskt jam- 
förande material fran denna förening. Pa sa satt har vi kunnat undvika 
ytterligare en viktig brist i den gängse kooperativa analytiska traditionen, 
namligen den minga ganger totala avsaknaden av historisk analys av en 
lokal utvecklingsprocess. Istället för en förenklad synkron diskussion utan 
förändringsperspektiv har vi försökt genomföra en studie i kontinuitet och 
tradition, en studie av ett "entreprenörskap i institutionell kontinuitet", dar 
analysen fokuserats pa ett längre tidsperspektiv, dar tiden är en faktor som 
utgör ett aktivt begrepp för bade medlemmar och styrelse. 



För att komma ifran vad vi tidigare kallat "slentriansanningar" om den 
kooperativa verksamheten pA landsbygden och en alltför ideologiskt belastad 
analys, har vi valt att relativt konkret presentera vart material från före- 
ningen. Vi har valt att följa en materialinsamlings- och presentationsmodell 
som länge varit förhärskande inom socialantropologin med en detaljerad 
diskussion om lokala förhallanden. Men istället för att enbart betrakta 
lokalsamhallets eller en förenings eller föreningsmedlemmars kultur och 
tradition har vi här försökt att inkludera alla samhälleliga nivaer i vår 
beskrivning. Bade olika byrakratiers och lokalsamhallets kultur, mani- 
festerad i den kooperativa organisationsformen, spelar således centrala roller 
i framställningen. 

Arbetet är indelat i tio kapitel. Det första kapitlet behandlar Kibirigwi- 
föreningen för snart tjugo år sedan. Här redogörs för det material som sam- 
lades in av Göran Hydén och Edward Karanja och den bild som presen- 
terades av Kibirigwiföreningen och dess verksamhet. 

I det andra kapitlet diskuteras det generella ekonomiska mönster som 
utvecklats inom Kirinyagadistriktet. Vi ger en översikt över jordbruk och 
försörjning, befolkningsmönstret och den kooperativa stnikturen i distriktet. 
Därefter beskrivs nigra av de dominerande sociala och ekonomiska mönster 
som utvecklats i kibirigwisamhallet. Ornradets ekologi och jordbrukets pro- 
duktionsmönster belyses ocksa. 

I det tredje kapitlet redogör vi för den formella strukturen i Kibirigwi 
Kaffeförening. Vi belyser olika aktiviteter och hur dessa tillsammans utgör 
föreningens totala verksamhet. 

I kapitel fyra och fem beskriver vi hur det kooperativa ministeriet och 
unionens tjänsteman betraktar sin egen och föreningens verksamhet, deras 
formella relation till föreningen och föreningens beroende till den över- 
gripande administrativa strukturen. 

I det sjatte kapitlet analyserar vi kaffekooperativets styrelse. Vi beskriver 
hur styrelsen är uppbyggd, rekrytering och val av ledamöter och hierarkin 
inom styrelsen. Vi analyserar ocksa hur olika ledamöter betraktar före- 
ningens relationer till staten och till unionen och hur dessa relationer 
manifesteras i praxis. Slutligen beskriver vi ocksa hur styrelseledamöterna 
betraktar utvecklingen och förandringspotentialen inom föreningen och vilka 
projekt som igångsatts inom ramen för föreningen. 

I det sjunde kapitlet koncentrerar vi oss pa medlemmarna och kooperativees 
integration i det lokala kibirigwisamhallet. Vi försöker visa att den koope- 
rativa föreningen ar en del av ett kulturellt komplex och utgör en viktig 
kulturell och ekonomisk tradition. Vi visar ocksa hur olika kibirigwibor 
uppfattar den kooperativa föreningen och hur den kontrasteras mot andra 
marknadsorganisationer. Slutligen visar vi hur medlemmarna upplever sina 
möjligheter att aktivt deltaga i och paverka föreningens verksamhet. 



I det Attonde kapitlet diskuteras kvinnornas relation till den kooperativa 
föreningen. Vi försöker här visa hur olika kvinnogrupper uppfattar den 
kooperativa verksamheten och hur denna syn manifesteras i vardagslivet. Vi 
försöker vidare visa de positiva och negativa sidor som den kooperativa 
föreningen medför för kvinnornas arbete. 

Nionde kapitlet är en detaljerad beskrivning av ett årsmöte och vilken typ 
av kommunikation som ett möte av denna typ förmår generera mellan olika 
deltagare. 

I tionde kapitlet försöker vi slutligen sammanfatta vår syn p8 relationen 
mellan kibirigwisamhallet och den kooperativa kaffeföreningen, hur lokala 
och supralokala krafter piiverkar föreningens verksamhet, medlemmarnas 
syn pA den kooperativa organisationen och den fortsatta utvecklingen inom 
Kibirigwiföreningen. 
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Karta 2. Centrala Kenya 



Kibirigwi kaffekooperativ för snart 
tjugo &r sedani 

Under tidig efterkrigstid började kooperativa föreningar att registreras i 
centralprovinsen. Under Maumau-kriget pa 50-talet dampades takten av 
nyregistrerade föreningar. Trots detta registrerades i genomsnitt femtio nya 
föreningar varje år i Centralprovinsen. Det största antalet kooperativa 
föreningar i Kenya var belägna just inom Centralprovinsen, kanske framst 
p2 grund av att privat äganderätt till marken redan tidigt hade introducerats 
bland smilbönderna i detta omrade. Lagfart gav bönderna möjligheter att f3 
krediter fran kooperationen, vilket var en viktig orsak till den snabba 
kooperativa expansionen. Tv4 tredjedelar av alla bönder i Centralprovinsen 
beräknades vara medlemmar i ett marknadskooperativ under mitten av 
sextiotalet. I Kirinyagadistriktet fanns 1969 inte mindre än nitton koope- 
rativa föreningar av vilka sju var kaffeföreningar. De starkaste kooperativa 
föreningarna i Kirinyaga och Centralprovinsen var kaffeföreningama. Vid 
slutet av sextiotalet hade kaffeföreningarna i Centralprovinsen en omsättning 
som var högre an alla de övriga kooperativa föreningarna tillsammans i 
provinsen. 

Kaffet hade tidigt fatt en viktig roll i distriktets ekonomi. Redan under 
femtiotalet blev kaffet en viktig avsalugröda för manga smabönder i 
Centralprovinsen, sa ocksa i Kirinyagadistriktet. Den dominerande 
avsalugrödan innan kaffet introducerades under mitten av femtiotalet i 
omradena runt Karatina och Kirinyaga var ett slags akaciatrad, wattle. 
Redan 1902 introducerades dessa trad, vars bark användes för garvning av 
hudar. Barken skars av traden och transporterades till Karatina, där den ofta 
köptes upp av indiska handelsmän. Engelsmannens introduktion av wattle 
spelade en viktig roll i förändringen av det traditionella kikuyusarnhället. Allt 
fler kikuyu i området ville snart plantera trad, vilket dramatiskt minskade de 
gemensamma arealerna, som användes till betesmarker. Resultatet blev att 
antalet husdjur blev allt mindre, vilket i sin tur hade ett betydande inflytande 
pa den sociala strukturen, framför allt ifraga om brudpris, initiation och 
Aldersklasser, dar boskapen utgjorde viktiga delar i alla sociala och 
ceremoniella transaktioner.:! Systemet med aldersklasser försvann i själva 
verket bland kikuyu redan under fyrtiotalet, da den sista Aldersklassen 
initierades.3 

I den traditionella fördelningen av mark var ett stycke mark, githaka, alltid 
knutet till en större släktgrupp, mbari (ofta slentrianmässigt kallad för klan). 



En githakca innehöll ofta bAde jordbruks- och betesmark. Bade individer och 
familjer hade nyttjanderätt till delar av en githaka. Mycket tidigt, under 
början av 1900-talet, började ett system utvecklas där mark kunde köpas och 
saljas,4 en process som naturligtvis piskyndades av den ökande 
planteringen av wattle. I början pil femtiotalet ägde dessutom en aktiv 
privatisering av marken mm genom statens försorg i Centralprovinsen. 
Samtidigt igangsattes ocksa en kampanj för att öka smaböndernas 
kaffeproduktion. Under de första skedena i smaböndernas kaffeexpansion 
utövade staten en strikt kontroll över bAde odlingsteknik och nyodling, som 
endast tillläts förekomma p2 de mest gynnade jordarna. Mellan 1962 och 
1964 minskade denna kontroll och kaffe började planteras pA allt mindre 
bördiga jordar.5 Det ar ocksA vid denna tid som en betydande 
kaffeexpansion äger rum i Kirinyagadistriktet och aven i KibirigwiomrAdet, 
trots att markforhallandena där ansags vara betydligt sikme an i omradena 
kring distriktets centralort. 

1962 beslöt de ledande kaffeproducenterna i världen att begränsa världs- 
produktionen och pil SA satt se till att priset pA kaffe skulle hållas pA en hög 
nivA. Kenya följde inte omedelbart 1962 Ars avtal utan ingick först 1966 
formellt i begransningsavtalet. Men redan 1964 beslöt staten att stoppa 
nyplantering av kaffe. Den internationella kaffeorganisationen ICO, som 
med det tidigare avtalet börjat att dela ut speciella kvoteringar for varje med- 
lemsland, av Kenya en kvotering pA cirka 30 000 ton under det första 8 avtalsåret. Men mycket kaffe hade redan planterats och produktionen för- 
väntades redan 1966 upp@ till mellan 60 000-70 000 ton till och med utan 
nAgon ny plantering av kaffebuskar. Det organ som var ansvarigt för att 
stoppa all nyplantering av kaffe hos srnabönder var Coffee Board, en orga- 
nisation som sedan mitten av trettiotalet varit - och fortfarande är - ansvarig 
för genomförandet av regeringens kaffepolitik.7 

Under början av sextiotalet blev kaffet en av de viktigaste exportgrödorna 
för Kenya. Mellan 36 och 17 procent av den totala exporten bestod av 
kaffe.$. Trots detta blev kaffeproduktionen i praktiken betydligt mindre 
under sextiotalet an vad kaffemyndigheterna hade kalkylerat med. Det fanns 
flera orsaker till denna utveckling. Den stora nyplantering som ägde rum hos 
smaböndema frAn 1963 ansags ha medfört att många som planterade kaffe 
var ovana vid kaffeteknologin och helt enkelt inte klarade av att se efter sin 
kaffe i tillräcklig utsträckning. FrAn 1962 spred sig ocksa kaffesjukdomen 
CBD (Coffee Berry Disease) snabbt i alla kaffedistrikt. 1967 härjade 
sjukdomen över hela landet. MAnga odlingar fick mer än 30 procent av 
skörden förstörd och i vissa omraden förstördes upp till 90 procent av 
skörden.9 Det är emellertid inte alldeles klart vad som var orsak och verkan i 
detta växelspel mellan sjukdomar p& kaffebuskarna och srniböndernas 
arbetsinsatser i kaffeproduktionen. 



Hela sextiotalet var en dramatisk period för alla Kenyas jordbrukare, 
speciellt kanske för kaffeodlarna. Trots en ökning av antalet kaffeodlande 
smabönder och en allmän ekonomisk expansion i hela landet stod sma- 
bönderna inför stora svarigheter. Kaffesjukdomar var inte det enda 
problemet. Ocksa priserna pa Arabicakaffe, den helt dominerande kaffe- 
sorten i Kenya, var laga under sextiotalet. Det är viktigt att poängtera att 
exportpriserna i Kenya under sextiotalet i genomsnitt var lagre än de hade 
varit under femtiotalet, trots ständigt stigande produktionskostnader. Sedan 
1956 hade priserna varit konstant sjunkande. Ar 1967 var exportpriserna 
lagre än nagonsin under sextiotalet. Eftersom de laga priserna drabbade 
producenterna med ett års fördröjning beroende pA betalningssystemet var 
det just under 1968, da Hydén och Karanja genomförde sin studie i 
Kibirigwi, som kaffepriserna var de lägsta pA över femton år (se diagrammet 
över Kenyas exportpriser p2 kaffe). Men liksom de flesta officiella 
dokument om kaffeodlingens förutsättningar under slutet av sextiotalet 
lämnade ocksa Hydén och Karanja de laga världsmarknadspriserna pa kaffe 
utan hänsyn i sin analys av den kooperativa verksamheten. 

Ytterligare en del i den turbulens som uppstod i Centralprovinsen och d& 
ocksa i kibirigwiomradet under sextiotalet härrörde sig från det förändrade 
systemet för markägande. Redan vid mitten av femtiotalet hade en privati- 
sering och övergång till individuellt ägande av marken igangsatts genom 
kolonialregeringens implementering av ~wynnertonplanen,lO en plan som 
var ett direkt svar pA Maumau-kriget och kikuyufolkets krav pa mark, som 
de ansag hade tagits ifrån dem av den engelska kolonialregimen.ll Den 
komplicerade fördelningsprocessen hade visserligen redan avslutats i Kiri- 
nyagaomradet 1961, da all mark fördelats till familjer av omradets olika 
"klanrAd",l2 men under hela sextiotalet förekom en fortsatt fördelning 
genom uppköp, försäljning och byten av olika markstycken bade inom och 
mellan klanerna. I själva verket hade klanråden och klanerna aktiverats just 
under den kritiska period för fördelning av marken som radde under femtio- 
och sextiotalen. Hydén och Karanja noterar flera ganger att det även i 
Kibirigwi förekom dispyter över ägande av kaffebuskar genom att nya 
landområden blivit demarkerade eller salda. 

De problem som de kooperativa föreningarna p2 landsbygden stod inför 
vid mitten av sextiotalet var Atskilliga enligt Hydén och Karanja. Deras 
verksamhet var manga ganger alltför begränsad. Visserligen var kaffeföre- 
ningarna involverade i bearbetning av kaffet, men viktiga service- 
funktioner, som krediter, var alltför outvecklade p& grund av föreningarnas 
ekonomiska svaghet. Föreningarnas expansionsmöjligheter var dessutom 
starkt begränsade, antingen p5 grund av konkurrens fran privata intressen 
eller ocksa genom lagstadgade begränsningar. En orsak till den allmänna 
ineffektivitet som tycktes rada inom många föreningar föreföll enligt Hydén 



och Karanja vara de laga lönerna och de daliga karriärmöjligheterna för 
kooperativt anställd personal. Den höga personalomsättningen och de 
ständiga transfereringarna förbättrade p& intet sätt kooperativens möjligheter 
att verka som katalysatorer i utvecklingen pA landsbygden. Ytterligare en 
negativ aspekt av den kooperativa verksamheten var, enligt Hydén och 
Karanja, bristen pa kooperativa värderingar hos föreningarnas ledning. 
Okvalificerade styrelser medförde effektivitetsproblem hos föreningarna, 
problem som staten förväntade sig skulle lösas genom olika kooperativa 
utvecklingsprojekt, bland annat det Nordiska Kooperativa Projektet, som i 
början av sjuttiotalet kom att omfatta inte mindre än femtio nordiska 
radgivare. 

Kibirigwiföreningen betraktades av författarna som en ekonomiskt sett 
relativt bräcklig förening. Detta till trots hade föreningen från 1958 till 1967 
ökat sitt medlemsantal fran 522 till 2 068 och sin bruttoförsäljning av kaffe i 
Kenya shilling fran cirka 88 000 shilling under 1958 till cirka tvA miljoner 
shilling 1967. 1969 ägde Kibirigwiföreningen fyra kaffefaktorier. Av dessa 
hade tv3 igangsatts sa sent som 1967, sedan föreningen fatt tillgang till 
externa krediter. Föreningen hade 35 permanent anställda 1969. Av dessa 
var tolv betalda av unionen och 23 av föreningen. Redan 1969 hade det 
statliga kooperativa verket, "Co-operative Department", fastslagit att malet 
för kaffeföreningarnas effektivitet var att 80 procent av det pris som före- 
ningarna erhöll från sin försäljning via KPCU (Kenya Planters Co-operative 
Union) till den centrala kaffeorganisationen, Coffee Board, skulle tillfalla 
medlemmarna. Inte ens de mer effektiva föreningarna förefaller ha natt upp 
till detta mal. I Kibirigwi, som visade förhailandevis laga aterbetalningar till 
medlemmarna, lag dessa 1967 i genomsnitt p& 56 procent. Variationerna Ar 
från år förefaller emellertid ha varit betydliga eftersom året dessförinnan inte 
mindre än 69 procent Aterbetalades till medlemmarna. En viktig orsak till den 
laga betalningen till medlemmarna kan dock ha varit föreningens 
aterbetalning av lanen för uppförandet av nya kaffefaktorier liksom den 
omfattande uppgrävning och omplantering av kaffeträd som ägde rum inom 
Kibirigwi. 

Inte heller hade Kibirigwiföreningen visat nagra ambitioner till att skapa 
nya projekt eller expandera föreningens verksamhet. Föreningen ägde en 
lastbil och en affär - den senare hyrdes dock ut till en privat handlare. 
Föreningen hade i likhet med manga andra föreningar startat ett hönseri, 
men denna aktivitet hade upphört inom kort eftersom marknaden var all- 
deles för begränsad. Möjligheterna att vid denna tidpunkt etablera ytterligare 
projekt begränsades av att kaffepriserna p2 världsmarknaden sjönk kraftigt, 
samtidigt som kaffebuskarna i omradet drabbades av allt fler svara 
sjukdomar, vilket enligt författarna patagligt minskade böndernas intresse 
för kaffeodling. I högländerna började allt fler bönder odla te under KTDA 



(Kenya Tea Development Authority) som en reaktion mot de laga kaffe- 
inkomsterna. 

Bland medlemmarna i Kibirigwiföreningen fanns en utbredd misstro mot 
föreningens verksamhet, främst bland de bönder som bodde i höglandet och 
som hade möjligheter att producera bade te och kaffe. I dessa omraden, där 
bönderna var mer beroende av kooperativets verksamhet än i andra eftersom 
klimatet inte tillät odling av självhushallningsgrödor som majs och bönor, 
vände sig bönderna till och med till en annan kooperativ förening i närheten 
som ansags vara mer effektiv än Kibirigwiföreningen. 

En av huvudfrAgoma i Hydéns och Karanjas rapport var huruvida koope- 
rativa föreningar i allmänhet och Kibirigwiföreningen i synnerhet hade en 
tillräckligt hög grad av exekutiv kapacitet, om föreningarna var kapabla att 
fatta relevanta och "riktiga" beslut och salunda utgöra en stabiliserande 
faktor och en "genuin" drivkraft för utvecklingen p8 landsbygden? Förfat- 
tama fastslog emellertid att föreningen saknade bade perspektiv och prob- 
lemlösande kapacitet! Styrelsen var upptagen med sitt dagliga rutinarbete. 
Föreningen saknade vad man kallade för kreativa talanger. Inlämings- 
processen till en kreativ niva försvhades av att kooperativa ledare alltid 
maste absorbera redan färdigformulerade modeller och tekniker. Före- 
ningarna tilläts inte själva utveckla sina egna projekt och rutiner. Den över- 
gripande administrationen har tagit för givet att redan utarbetad teknologi 
alltid var den bästa. Författarna liknade föreningsverksamheten i Kibirigwi 
vid en fjärrkontrollerad projektil som saknade en egen vilja. 

Men ocksa andra externa krafter paverkade enligt författarna föreningens 
möjligheter i negativ riktning. Lokala affärsmän försökte infiltrera före- 
ningsstyrelsen för att skaffa sig ekonomisk och politisk makt. Prisskill- 
naderna mellan te och kaffe, där te vid denna tid gav odlama betydligt battre 
inkomster än kaffe, pilverkade kaffeföreningens arbete i negativ riktning, 
speciellt d& föreningen inte tillats expandera sin verksamhet till tehantering 
utan tvingades koncentrera sig enbart p3 kaffe. Enligt rapporten var dessa 
nagra av alla de bidragande orsaker som gjorde att kaffeföreningen kom att 
betraktas som ett "nödvändigt ont" av m h g a  av Kibirigwis bönder. 

De flesta medlemmarna betraktade enligt författarna medlemskapet i före- 
ningen som en förutsättning för att förbättra sin ekonomi men ocksa för att 
socialt accepteras i samhället. Trots sin misstänksamhet mot föreningen 
accepterade merparten av medlemmarna i Kibirigwi den kooperativa rörel- 
sen. Majoriteten av bönderna hävdade enligt författarna att det endast var 
genom den kooperativa föreningen som de effektivt kunde marknadsföra sitt 
kaffe. Man poängterar att böndema främst betraktade kooperativet som ett 
medel att själva skaffa sig ekonomiska fördelar. Kooperativet förväntades 
skapa inkomster och utveckling enbart till de enskilda medlemmarna. 
Däremot var dessa inte beredda att bidra med eget arbete till föreningens 



verksamhet. Genom att medlemmarna inte var beredda att bidra med arbete 
menade ocksa författarna att dessa inte förstod eller uppskattade den 
"riktiga" kooperativa insikten och malsättningen. Bristen pa aktivt del- 
tagande tolkade Hydén och Karanja som ett tecken p& att den vanlige med- 
lemmen saknade engagemang i föreningens verksamhet och att föreningen 
därför automatiskt kom att styras av en liten grupp aktiva medlemmar. I 
Kibirigwi förstärktes denna situation ocksa av att föreningen, enligt för- 
fattarna, helt enkelt saknade klara mal for sin verksamhet. 

Ytterligare negativa sidor hos Kibirigwiföreningen var enligt författarna 
medlemmarnas och styrelseledamöternas brist p& lojalitet till föreningen. 
Speciellt kom detta till uttryck i Aterkommande konflikter mellan olika lokala 
intressen, ofta mellan olika administrativa enheter inom distriktet som ingick 
i föreningsomradet. Författarna hävdar att styrelseledamöterna inte röstades 
in i styrelsen pil grund av sin tekniska kunskap eller erfarenhet utan istället 
som politiska representanter för sitt förvaltningsornrAde. P& sa sätt skapades 
politiska mandat för styrelseledamöterna, som ytterligare stärkte deras redan 
starka ekonomiska och politiska makt. Samtidigt hade ledamöterna olagligt 
kunnat tillgodogöra sig pengar och resurser från föreningen. 

Föreningen ansags sakna ett effektivt system för att uppta informationer 
fran grupper utanför föreningen. Nästan all tid upptogs med att bearbeta och 
behandla de krav och administrativa rutiner som unionen och det 
kooperativa departementet ställde p8 föreningen. En viktig sadan verk- 
samhet var bokföringssystemet, som av författarna betraktades som alltför 
komplicerat. En effektiv administration inom föreningen motverkades ocksa 
av de ständiga transfereringarna av personal och de motsättningar som alltid 
tycktes uppsta mellan styrelsen och föreningsförestandaren (Secretary 
Manager). Speciellt da föreningsförestandaren inte var en person fran 
trakten, som fallet var i Kibirigwi, uppstod ofta stora svårigheter i 
samarbetet med styrelsen, framförallt genom att styrelsemedlemmarna ofta 
tog hänsyn till lokala faktorer, som inte direkt var "relevanta" för lösningen 
av ett specifikt problem. Kanske just pA grund av sitt politiska mandat fanns 
ingen klar grans mellan föreningens verksamhet och dess omgivning. 
Personliga hänsynstaganden paverkade i alltför stor utsträckning besluts- 
processen. Ju mer inflytelserik en styrelsemedlem var, sknver författarna, 
desto mindre knuten till normala regler och reglementen var han och desto 
mer kunde han själv kontrollera föreningens verksamhet. 

Enligt Hydén och Karanja var det inte överraskande att jordbruks- 
kooperativen i Kenya inte var särskilt välutvecklade. Sa länge de bara 
utförde begränsade funktioner, i Kibirigwis fall endast hantering av kaffe 
och insatsvaror för kaffeodlare, sa sag inte den vanlige smabrukaren nagon 
nytta med kooperativen. En kanske ännu viktigare orsak till den laga 
utvecklingsnivån hos föreningarna var emellertid att sa länge smabrukarna 



betraktade avsaluodling som en sekundar aktivitet kunde, enligt Hydén och 
Karanja, kooperativen aldrig utvecklas till användbara instrument for lands- 
bygdsutveckling. Det var väsentligt, sammanfattade de, att avsaluodling hos 
smabrukarna uppfattades som nAgot mer än bara en nödvändig sidoaktivitet 
för att kunna betala skolavgifter, skatt eller konsumtionsvaror. 

Avslutningsvis fastslog emellertid författarna i sin studie från Kibirigwi att 
många föreningsmedlemmar trots allt hade en betydligt mer positiv syn pA 
föreningens verksamhet än den författarna själva givit uttryck för. Medan 
Hydén och Karanja menade att fraktionstänkande och motsättningar mellan 
personer och grupper fatt ett alltför stort utrymme i föreningen, noterade 
författma samtidigt nagot förvanat att medlemmarna själva tycktes betrakta 
föreningen som en viktig och nödvändig institution i samhället. Detta trots 
alla de negativa drag som författarna pekat pil. 

Men vad var det egentligen som gjorde att medlemmarna i kaffeföreningen 
hade en positiv syn p& föreningens verksamhet trots alla de negativa drag 
som de bada författarna tillskrev kooperativet i Kibirigwi? Vad var det som 
gjorde att medlemmarna sag sA positivt p i  den kooperativa föreningen trots 
laga priser p3 kaffet, interna motsättningar och den ineffektivitet som vuxit 
fram inom föreningen? Kan det vara SA att Hydén och Karanja helt enkelt 
haft för stora förväntningar pil hur en kooperativ förening borde fungera? 
Kanske hade Hydén och Karanja underskattat de kooperativa föreningarnas 
potential som konfliktarenor för motstridiga krafter fran olika samhälleliga 
nivaer? Eller var konflikterna i själva verket en manifestation av föreningeils 
integrering i lokalsamhället och ett tecken p2 att Kibirigwiföreningen i själva 
verket just hade utvecklats till den "verkliga" institution som författarna 
efterlyste trots motsättningar och negativa externa förutsättningar! 

Författarna ger oss tvA tänkbara orsaker till medlemmarnas positiva syn p i  
kooperativet. Den ena är att kooperativet skulle ha haft en social funktion för 
medlemmarna, som lag utanför föreningens ekonomiska verksamhet. Den 
andra orsaken skulle vara att den davarande situationen sa dramatiskt 
kontrasterade mot den historiska utvecklingen inom området med dess bittra 
strider mot kolonialmakten pA femtiotalet. Författarna understryker att de 
kooperativa föreningarna förknippades med de radikala förändringar som 
ägde rum under denna tid oavsett om de bidrog till dessa förändringar eller 
ej. Medlemmarna förstod helt enkelt inte hur dåligt deras kooperativ egentli- 
gen var. De saknade, enligt författarna, känslan för effektivitet och modernt 
ekonomiskt tankande! 

Men kanske fanns det ocksa andra faktorer som paverkade medlemmarnas 
tilltro till föreningen? Kanske medlemmarna i själva verket mycket väl 
förstod föreningens betydelse för dem och deras samhälles utveckling? En 
möjlighet är ju faktiskt att medlemmarna hade en ganska klar bild av de 
alternativ som skulle kunna ersätta kooperativet! Kanske ansag 



medlemmarna att den kooperativa föreningen fungerade relativt bra trots de 
laga priserna pA kaffet och motsättningarna kring marken i Kibirigwi? Eller 
hade kooperativet utvecklat ett sa starkt symbolvärde att medlemmar gavs 
fördelar i andra avseenden än kortsiktiga ekonomiska i form av lokal 
kontroll och deltagande i en social och ekonomisk förändringsprocess? 
Kanske var det slutligen sa att kooperativets medlemmar uppfattade 
problemen som temporära. Många svårigheter neutraliserades sannolikt av 
den allmänna ekonomiska expansionen som ägde rum i Kenya under 
sextiotalet tillsammans med befolkningens starka politiska tillförsikt till 
staten och president Kenyatta och dennes välvilja gentemot kikuyu, hans 
eget folk och hans eget omrade. 

Det är naturligtvis omöjligt att rekonstruera den situation som vuxit fram i 
kibirigwisamhället och den kooperativa föreningen för nästan tjugo Ar 
sedan. Det är inte heller vår avsikt! Istället skall vi fortsättningsvis visa hur 
olika grupper i föreningen själva idag uppfattar den här tiden. Vilka faktorer 
anser medlemmarna själva ha pAverkat den kooperativa föreningen SA att den 
idag utgör en av de mera effektiva föreningarna inom provinsen? Dessa 
diskussioner ger ytterligare dimensioner till de frAgor som ställdes kring 
Kibirigwiföreningen för snart tjugo år sedan! 
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Karta 3. Kibirigwiområdet 



Kibirigwi idag 

Kibirigwi Kaffekooperativ ligger inom Kirinyagadist~iktet. Kirinyaga är ett 
dynamiskt jordbruksdistrikt. Goda ekologiska förhållanden, bra kommuni- 
kationer inom distriktet, liksom närheten till stora jordbruksmarknader som 
Karatina, Nyen och Nairobi, har skapat goda förutsättningar för ett intensivt 
jordbruk. Det kulturella arvet och den ekonomiska och politiska medveten- 
heten hos de kikuyugnipper som utgör distriktets befolkning, har ocksa haft 
en stor betydelse för denna expansion! 

Distriktet är indelat i tre större administrativa omraden: Mwea, Gichungo 
och Ndia. Alla tre omradena har mycket hög befolkningstathet. Mwea, med 
en befolkning pA cirka 96 000, har den lägsta befolkningstatheten med 165 
personer per kvadratkilometer. Gichungu, cirka 107 000 invanare, har den 
högsta tätheten med omkring 500 personer per kvadratkilometer. Ndia 
slutligen, dar Kibirigwiföreningen är belagen, har med sina 143 000 inva- 
nare en befolkningstathet pA cirka 430 personer per kvadratkilometer. 1 Alla 
tre omradena domineras av smabönder som har f2 agor som är större än tre 
till fyra hektar. 

Distriktet är uppdelat i fyra väl avgränsade ekologiska zoner. P2 höglandet 
(Rugongo) dominerar te och kaffe som avsalugrödor, ofta kompletterade 
med kreatursskötsel. Majs och bönor är mycket svåra att odla dar. Mellan- 
omradet (Gathagathi) har kaffe som den viktigaste avsalugrödan men här 
odlar man majs och bönor, mest för egen konsumtion men i viss mån aven 
för avsalu. Ocksa i detta omrade förekommer husdjursskötsel och man har 
bade nötboskap, får och getter. I det tredje omradet, laglandema (Itherero), 
dominerar ris, bomull och tobak som renodlade avsalugrödor. Majs och 
bönor förekommer i betydande utsträckning bade som avsalugröda och för 
egen konsumtion. Även boskapsskötsel förekommer, men har i mer 
extensiv form. Det fjärde och största området, randomradet, betecknas som 
der mer extremt torra omradet och kallas pa kikuyu för Mzihuro wa Mzihaka 
wa Kanua - "behind the border". T detta omrade faller lite regn och jorden är 
mager. Odling av majs och bönor dominerar tillsammans med extensiv 
boskapsskötsel. 

Inom distrikets höglihider och mellanomraden, som utgör de rikare regi- 
onema med den högsta befolkningstatheten, finner man den mest intensiva 



kaffeodlingen. Här finns ocksa ett betydande antal mindre handelscentra, 
som alla har ett relativt väl utbyggt system av affarer och smiiindustrier. Till 
dessa omraden har ocksa jordbruksdepartementet koncentrerat större delen 
av sin rftdgivningspersonal, som för hela distriktet uppgh till cirka 280 
personer. Det är ocksa hit många utvecklingsprojekt koncentrerats liksom en 
betydande mängd kvinnoprojekt. Totalt har inte mindre än 335 kvinno- 
föreningar vuxit fram inom distriktet med aktiviteter som varierar frAn 
byggande av församlingshus till hantverk, biodling och svinuppfödning.2 

Alla de fyra ekologiska zonerna drabbades av den senaste östafrikanska 
torkan. De tvA torra zonerna kom att bli värst utsatta. Stora delar av bo- 
skapen dog där pa grund av brist pA vatten och bete. Skörden av majs och 
bönor slog fel och många familjer drabbades av hårda umbäranden och 
svalt. Inte mindre an tiotusen djur uppges ha avlidit pil grund av torkan i 
distriktet. 1984 kom emellertid regnen och de klimatologiska förhallandena 
tycks nu vara p3 vag att normaliseras. 

Torkan paverkade ocksa försaljningen och produktionen av de viktigaste 
avsalugrödorna inom distriktet. Bomullsförsäljningen gick till exempel ned 
fran cirka en miljon kilo sald bomull under 1979 till cirka 200 000 kilo 
under 1983 (en nedgAng som ocksa hade andra, rent ekonomiska or- 
saker).3 

Teodlingen däremot pftverkades inte i lika stor utsträckning eftersom den 
är koncentrerad till högländerna. Från l980181 till 1982183 ökade följakt- 
ligen teproduktionen fran cirka 17 000 till cirka 22 000 ton. Naturligtvis 
spelade ocksa här priser och andra ekonomiska förutsättningar en viktig roll 
för produktionsökningen? 

Den största avsalugrödan inom distriktet är kaffe, som upptar cirka tre 
ganger sft stor areal som te, den närmast konkurrerande avsalugrödan. Det 
finns omkring 35 000 registrerade kaffeodlare i distriktet. Detta innebär att 
mer an 50 procent av samtliga hushall inom distriktet odlar kaffe. Kaffe- 
skörden, som före torkan uppgick till cirka 8 000 ton, reducerades säsongen 
1982183 till cirka 6 000 ton. Under säsongen 1983184 hade emellertid kaffe- 
försaljningen Ater ökat till omkring 9 000 ton, en markant Aterhämtning 
sAledes.5 

Den kooperativa verksamheten i distriktet är betydande. För närvarande är 
33 primärföreningar aktiva i distriktet. Av dessa föreningar är tolv medlem- 
mar i distriktsunionen. De tolv föreningarna har omkring 37 000 medlem- 
mar tillsammans. I dessa tolv föreningar ingar ett ranchkooperativ, ett 
timmerkooperativ, ett irrigationskooperativ, tva mjölkkooperativ och samt- 
liga distriktets sju kaffeföreningar.6 

De sju kaffeföreningarna har betydligt större genomsnittligt antal medlem- 
mar an övriga föreningar och närmar sig 5 000 medlemmar per förening. 
Trots torkan och en nedgftng i försäljningsvolymen har antalet medlemmar 



ökat drastiskt sedan kaffepriserna steg rekordartat under slutet av sjuttiotalet. 
Miinga föreningar har nästan fördubblat sitt medlemsantal fran 1978. Ett 
stort antal kaffefaktorier har vuxit upp inom distriktet. Med nagra fA un- 
dantag ags alla de 57 kaffefaktorierna inom distriktet av de olika kaffe- 
kooperativen. Det största antalet faktorier ägdes av Ngariamaföreningen, 
som har 14 faktorier, och det minsta antalet ags av Urumandiföreningen, 
med endast ett faktori7 Totalt hade dessa föreningar en försaljningsvolym 
säsongen 1983/84 p3 inte mindre än omkring 340 miljoner shilling,g eller 
drygt 200 miljoner kronor. 

Kiine Location, där Kibirigwi Kaffeförening är belagen, är uppdelad i flera 
förvaltningsenheter. Den är indelad i nio sa kallade sub-locations, var och en 
under ledning av en sub-chief, direkt ansvarig till Kiine administrativa över- 
huvud, som kallas Chief. En Chief ar inte en traditionell ledargestalt utan 
helt enkelt en vanlig tjänsteman. 

Genom Kiine gar den asfalterade och intensivt trafikerade huvudvägen 
mellan Thika och Nyeri, men delar av Kiine Location kan ocksa nas via den 
asfalterade huvudvägen mellan Karatina och Kemgoya, distriktets adminis- 
trativa centrum. Dessutom genomkorsas Kiine av ett stort antal mindre 
vägar. MAnga av dem byggdes under Maumaukriget och är idag bara med 
svårighet farbara under arets tv2 regnperioder. Den viktigaste serviceorten 
för området är Karatina, med en mycket dynamisk och storslagen marknads- 
plats. Den andra viktiga serviceorten inom Kiine är Sagana. I Sagana ligger 
ocksa omradets huvudlager för kaffe frAn vilket kaffet transporteras till 
Nairobi p2 järnväg. Förutom dessa tv2 större centra finns det sex mindre 
marknads- och affarscentra inom Kiine. Liksom Kibirigwi ligger alla affärs- 
centra vid nagon av huvudvägarna. 

Samtliga centra, med undantag av Sagana, ligger p2 höglandet och inom 
mellanomradet. Inom Kiine, liksom i övrigt inom Kirinyagadistnktet, spelar 
nämligen de ekologiska zonerna en avgörande roll för områdets ekonomiska 
och sociala karaktär. Uppdelningen i ekologiska zoner (höglands-, mellan- 
och 1iiglandsomrAdet) är synnerligen pataglig i Kiine. Varje zon har sin egen 
karaktär och det ekonomiska beroendet mellan zonerna är betydande. De 
senaste årens torka har ytterligare accentuerat skillnaden mellan de olika 
zonerna. De mer höglänta omradena har klarat sig förhiillandevis val, medan 
laglanderna har drabbats mycket hart. Det ar inom liiglandsomradena som 
svält och boskapsdöd har förekommit. 

Lagländema (Itherero), som utgör de södra delarna i Kiine, ar det fatti- 
gaste omradet. Nederbörden är lag och jordmanen dalig. De viktigaste grö- 



dorna är majs och bönor. Bönderna får en skörd om året och delar av 
produktionen säljs antingen direkt till bönderna i höglandet, där höjden över 
havet och kylan gör det svart att odla majs och bönor, eller pil marknaderna 
inom Kiine. Nagra f2 bönder, som är bosatta inom de bättre omradena i 
söder, odlar ocksa tobak och ett tobakskooperativ är sedan länge etablerat i 
Saganaomradet. Befolkningstatheten är lag och stora delar av omradet 
används endast som betesmark. Den viktigaste boskapen är nötboskap som 
ofta ags tillsammans med får, getter och nagra asnor. Jordbruksteknologin 
är framförallt baserad pa hacka (jembe) och knivredskap (panga). Större 
delen av jordbruksarbetet utförs av kvinnor. Manga man arbetar i staderna 
och är endast hemma och deltar i jordbruket under helgerna. I manga 
familjer är det en självklarhet att mannen arbetar borta under veckorna och 
att kvinnorna lämnas ensamma ansvariga för jordbruket och barnen. Husen i 
omradet är till större delen enkla hyddor av lera, ofta illa underhållna, med 
grästak eller med tak av korrugerad plit. Omradet ger ett mycket fattigt 
intryck. Sällan ser man cyklar eller skottkärror, en förhallandevis dyr inves- 
tering som förkommer hos mariga hushall i höglands- och mellanområdena. 

I Kiine, liksom i hela distriktet, är all mark privatägd. Mycket lite mark ags 
formellt av kvinnor. I stallet ags marken huvudsakligen av man i deras 
egenskap av familjeöverhuvud. Agorna varierar kraftigt i storlek, men enligt 
omradets jordbruksradgivare är den vanligaste arealen mellan fyra och sex 
hektar. Omradet är fattigt och det finns en pataglig tendens till att allt fler 
personer säljer sin mark, antingen hela egendomen eller delar av den, för att 
klara sina kortsiktiga behov av pengar. Köparna är framförallt höglands- 
bönder som ofta har kompletterat sina jordbruksinkomster med lönearbete 
eller affärsverksamhet. 

Mellanornr&det (Gathgathi) i Kiine utgör den jordbruksmässigt sett mest 
diversifierade zonen. Omradet avviker pil ett dramatiskt satt fran lag- 
länderna. Det har en betydligt högre befolkningstäthet, vilket bland annat av- 
speglar sig i den ström av människor som alltid rör sig langs huvudvägarna, 
där kvinnor, ständigt sysselsatta med korgflätning eller stickning och med 
barn eller bördor p& ryggen, utgör ett markant inslag. Nästan all mark är 
uppodlad. Bade slätter och kullar är intensivt odlade. Terrasser som anlagts 
för att hindra jorderosionen ar mycket vanliga i omradet. Jordagorna är 
betydligt mindre här an p8 laglandet. Endast i undantagsfall uppgar de till 
fyra hektar. De flestas agor varierar mellan ett och tva hektar. Ett fatal val- 
situerade bönder äger flera jordlotter inom området. Här, liksom hos befolk- 
ningen i de övriga zonerna, finns en stark vilja att ackumulera allt mer mark, 
bade som ett satt att expandera jordbmksproduktionen och som en säker 
kapitalinvestering. Att investera i eller sälja jord är för kikuyu ingen ny 
institution. Redan under mitten av tjugotalet började manga hushåll systema- 
tiskt att sälja, köpa eller arrendera jordlotter i Centralprovinsen.9 



Manga hushall, inklusive alla de mera välbärgade, bedriver en intensiv 
boskapsskötsel i liten skala. Antalet djur per familj överstiger sällan tva 
mjölkkor jämte ett mindre antal getter eller får. All boskap maste genom@ 
ett desinfektionsbad en gang i veckan och boskapsbassänger är vanliga i 
ornradet. Vid huvudvägarna finns ocksa sma bas upprättade för artificiell 
insemination. Nästan all nötboskap är en blandning mellan lokal och exotisk 
boskap. Den dominerande uppfödningsmetoden är den intensiva "zero 
grazing", vilken innebär att boskapen står i en mycket liten inhägnad, ofta 
bra nagra kvadratmeter, och utfordras med bland annat gräs (speciellt vanligt 
är napiergräs) och majsstjälkar som odlats av bönderna själva. Ju mindre in- 
hägnaden är, desto lättare är det för ägaren att samla in gödseln, som an- 
vänds till kaffeträden. Men samtidigt ökar ocksa sjukdomsrisken bland bo- 
skapen i sma inhägnader. Mjölken konsumeras inom familjen och över- 
skottet säljs till grannar, lokala skolor och serveringsställen och i viss ut- 
sträckning ocksa till det lokala mjölkkooperativet, som har ett av sina upp- 
köpscentra i Kibirigwi. 

Den viktigaste avsalugrödan är kaffet, som odlas av alla hushall med till- 
gang till mark. Förutom kaffe odlas ocksa bananer, hybridmajs, bönor, 
potatis, fruktträd och - om man har tillgang till vatten - grönsaker som 
tomater, k81 och lök. NAgra av de mest välbärgade bönderna i omradet har 
ocksa investerat i egna bevattningsanläggningar, antingen med sma diesel- 
pumpar eller med mindre dammar, för att kunna odla grönsaker. Kaffe- 
odlingarna i området varierar fran ett hundratal till nära 3 000 kaffebuskar. 
P& ett hektar ryms ungefär 600 kaffebuskar. Kaffesäsongen med den inten- 
siva kaffeplockningen infaller mellan oktober och december. Övriga grödor, 
som majs och bönor, ger under normala omständigheter tva skördar per år. 
Jordbruket skapar en betydande efterfragan pa arbetskraft under högsäsong- 
erna. Denna arbetskraft utgörs i viss utsträckning av män och kvinnor ur 
den lilla grupp jordlösa hushall som bosatt sig i Kibirigwi och de andra tät- 
orterna i Kiine. Manga säsongsarbetare bor ocksa hemma hos sina familjer 
men har inte tillräckligt med mark för att försörja alla sina familjemed- 
lemmar. 

Kibirigwi centrum, som ligger i mellanomrAdet, består av ett stort öppet 
omrade, omgivet av ett antal byggnader. Atmosfaren ger ett relativt välbärgat 
intryck. Affärerna, som till största delen ägs av lokala bönderlaffarsmän, är 
välsorterade och flera har teserveringar. Ett välbyggt hotell finns bland 
byggnaderna tillsammans med postkontor, kyrkor, gymnasieskola, slakteri 
och en öppen marknadsplats, där kvinnorna säljer grönsaker. Mittemot 
torget i Kibirigwi, p2 andra sidan huvudvägen vid Ragatifloden, ligger 
Ragatifaktoriet, föreningens största kaffefaktori och kooperativets adminis- 
trationscennum. 



Det relativt välbärgade intryck som besökaren får av Kibirigwi centrum 
och flera andra omraden inom Kiine är i stor utsträckning ett resultat av den 
väldiga uppgång i kaffepriserna som hela Kenya och ocksa Kibirigwis 
kaffebönder erfor under perioden 1976 och 1977. Den enorma pris- 
ökningen, som ytterligare accentuerade skillnaderna mellan torromradena 
och kaffeomradena, var ett resultat av att priserna pa kenyanskt kaffe 
närmast fördubblades. För bönderna i Kirinyaga ökade utbetalningarna från 
omkring 2 600 shilling per medlem 1975/76 till 8 600 shilling per medlem 
under säsongen 1976D7.10 Denna period av valdsamma prisökningar och 
fluktuationer innebar en dramatisk expansion för kaffebönderna och sam- 
hället i stort i Kibirigwi. Flera bönder kunde investera i mark, dels inom 
distriktet, dels i Karatina eller nyöppnade omraden i Rift Valley. Den vanli- 
gaste investeringen var dock i nya hus eller tillbyggnad av de gamla husen. 
Många stenhus med tak i korrugerad plat byggdes under den här tiden. Flera 
bönder investerade ocksa sina pengar i bilar och bussar, sa kallade matatu, 
medan andra investerade i affarsbyggnader. 

Men den korta prisuppgången hade inte enbart en positiv effekt i Kibi- 
rigwi. Manga som blev "nyrika" gjorde ocksa av med pengarna snabbt, 
kanske sparade de en kort tid för att därefter göra av med dem pil statusvaror 
och framförallt alkohol. Det går många historier i Kibirigwi om det intensiva 
livet som utvecklades under den här perioden. l l 

I mellanomradet, strax norr om Kibirigwi vid Ragatifloden, har en 
inigationscentral nyligen anlagts. Denna central, f r k  vilken vatten leds ut 
via gravitation, är försörjningskällan för ett nystartat irrigationskooperativ, 
vars medlemmar bor i ett smalt strak pa ömse sidor om huvudvägen pa en 
sträcka av cirka tre kilometer mellan Kibirigwi och Kibingotiomradet. Vid 
Kibingoti, som är ett nagot mindre utbyggt centrum än Kibirigwi, ligger 
irrigationsföreningens administrativa centrum och uppköpscentralen för 
medlemmarnas grönsaker. Längs vägen mellan Kibirigwi och Kibingoti 
finner man inte bara de mest välbyggda husen utan ocksa ständigt gröna falt 
med intensiv odling av tomater, kal, lök och andra grönsaker. 

Högländerna (Rhgongoj slutligen, är den till ytan minsta av de ekologiska 
zonerna. I Kiine är höglandszonen inte ett Sammanhängande omrade utan 
det är genomdraget av sma remsor av mellanomraden. Högländerna är ännu 
mer intensivt uppodlade än mellanomradena och har en mycket hög befolk- 
ningstäthet. För en besökare är det nästan omöjligt att första att stora delar 
av detta omrade, liksom stora delar av mellanomradet, var i det närmaste 
obebodda och helt skogklädda för bara fyrtio år sedan. Först pA femtiotalet 
igangsatte kolonialregimen fördelning av marken till individuella hushall. 
Först därefter började den egentliga te- och kaffeodlingen hos smabönderna 
i Kiine. Idag är även omraden uppodlade som förefaller vara direkt olämp- 
liga för odling, som till exempel många av de mycket branta sluttningarna. 



Antalet grödor är betydligt mindre i högländerna än i mellanomradet. 
Nagon majsodling förekommer knappt inom omradet, däremot odlas bönor 
av ett fatal familjer, som är bosatta i de lägst belägna delarna av höglandet. 
Inte heller grönsaker kan odlas i nagon egentlig utsträckning, vilket natur- 
ligtvis medför att höglandsbönderna blir beroende av att köpa stora delar av 
sitt livsmedelsbehov. Ocksa här kompletterar många familjer jordbruket med 
boskapsskötsel, som bedrivs p& samma sätt som inom mellanomr2det. 

De dominerande grödorna är emellertid kaffe och te. Majoriteten av hus- 
hallen odlar bada grödorna. Varje dag ser man lastbilar med sitt karakte- 
ristiska lastsystem med hängande säckar p2 flaken hämta nyplockat te vid 
speciella insamlingscentraler. KTDA är den halvstatliga organisation som 
har monopol pa all tehantering och som förser alla teodlare med insatsvaror. 
Eftersom te under en tid har varit relativt välbetalt och kaffebuskarna produ- 
cerar mer kaffe här an i nagot annat omrade, anses höglandsbönderna vara 
välbärgade och mycket lyckligt lottade. Nederbörden är riklig och jämn och 
högländerna har alltid förskonats från de torkpender som sa ofta drabbat 
laglandsomradet. 

NOTER 
1. Republic of Kenya, 1983 (II). 
2. Muntliga uppgifter frAn District Culture and Social Service Officer, Kirinyaga. 
3. Republic of Kenya 1983 (III); Republic of Kenya, 1982 (I). 
4. Ibid. 
5. Coffee Board of Kenya, 1985. 
6. Republic of Kenya, 1982 (II), och muntliga uppgifter fran ministeriets representanter. 
7. Ibid. 
8. Coffee Board of Kenya, 1985. 
9. Sorrenson, M.P.K., 1967, sid 8 ff. 
10. Bigsten, A., 1982 (II), sid 16. 
11. För en jämförelse med investenngsmönstret i det närbelägna Muranga-distriktet under 

kaffeprisuppgangen. se Bigsten, A., 1982 (I), sid 62 ff. 



Kibirigwiföreningen idag 

Kibirigwi Kaffeförening är det enda kaffekooperativet inom Kiine. Alla 
Kiines kaffeodlare är medlemmar i föreningen, men eftersom den över- 
vägande majoriteten av befolkningen i laglandsområdet inte producerar kaffe 
sa utgörs föreningens omland enbart av sex av de nio förvaltningsomrildena 
i Kiine. 

Föreningen har under senare 3r genomgatt en betydande expansion. Vid 
slutet av sjuttiotalet hade föreningen cirka 2 500 medlemmar och 1984 hade 
antalet ökat till inte mindre an 4 655 medlemmar. Den stora ökningen kom 
under perioden 1980181, da inte mindre än 650 personer ansökte om och 
fick medlemskap i föreningen. Omkring 3 200 odlare levererar regelbundet 
större kvantiteter kaffe till nagot av föreningens fem kaffefaktorier. De flesta 
medlemmarna ar man - endast ett marginellt antal är kvinnor. Orsaken till 
detta är att bara den juridiske markägaren registrerat sig som medlem. Det 
vanligaste systemet för markagande i området är att marken formellt ags av 
mannen/familjeöverhuvudet. 

Ett viktigt drag i kaffekooperativets relation till medlemmarna är att kaffe- 
odling kräver tillstånd från jordbruksdepartementet. Alla mindre kaffeodlare 
(till dessa räknas alla odlare vars areal för kaffeodling understiger fyra 
hektar) maste sälja sitt kaffe genom kaffekooperativet. Kaffebönderna i 
Kiine maste således sälja sitt kaffe till Kibirigwi Kaffeförening och för att fA 
sälja sitt kaffe genom föreningen krävs att man är medlem. Medlemskapet är 
saledes obligatoriskt för alla smabönder som odlar kaffe och eftersom alla 
kaffeodlare i Kiine är smabönder är samtliga ocksil medlemmar i föreningen. 
Idag kostar det 105 shilling att bli medlem. Av detta belopp är fem shilling 
registreringsavgift och resterande hundra shilling motsvarar fem andelar om 
vardera tjugo shilling. NAgon årlig medlemsavgift behöver medlemmarna 
inte betala. 

Föreningens styrelse består förutom av ordföranden, en vice ordförande, 
en kassör och en sekreterare, av ytterligare fem ledamöter. Styrelsens nio 
ledamöter väljs för ettårsperioder. Valbara till styrelsen är alla medlemmar 
som inte innehar politiska poster eller är anställda som tjänstemän i stat, 
kommun eller i föreningen. Styrelseledamöterna erhaller inte nagon egentlig 
lön. Av föreningen får de ut ersättning för transportkostnader och trakta- 
mente för styrelsesammanträden. 



Styrelsemedlemmarna i Kibirigwi väljs i relation till "sina" kaffefaktorier. 
Medlemmarna inom varje faktoriomrade väljer tva styrelseledamöter var- 
dera, med undantag av Kibingoti, föreningens minsta faktori, som enbart 
representeras av en ledamot. Därefter väljs funktionärerna internt inom 
styrelsen. Enligt reglementet kan en person endast sitta som ordförande i tre 
år, därefter maste han avga. Han kan dock sitta kvar som vanlig styrelse- 
ledamot. I Kibirigwiföreningen har bade ordförande och kommitté visat en 
osedvanlig kontinuitet. Mellan 1981 och 1984 satt styrelsen intakt, och 1984 
valdes endast tvil nya medlemmar in i styrelsen. 1985 omvaldes hela styrel- 
sen Aterigen. 

Föreningens verksamhet är uppdelad i fem verksamhetsgrenar. Kaffe- 
hanteringen, som i stor utsträckning är knuten till föreningens kaffe- 
faktorier, betraktas som en verksamhet. Föreningen har ocksa tre egna 
plantskolor för kaffebuskar. Man hanterar dessutom inköp och försäljning 
av macadamianötter, där kooperativet verkar som agent för ett exportbolag i 
Nairobi. Den fjärde verksamheten består av föreningens inköp och försälj- 
ning av kemikalier, konstgödsel och andra insatsvaror till medlemmarna. 
Denna försäljning är knuten till de enskilda kaffefaktorierna, som alla har 
var sin lager- och försäljningslokal. Den femte aktiviteten slutligen är 
föreningens centraladministration, som är förlagd till Ragatifaktoriet, före- 
ningens största faktori och tillika administrativa centrum. Ansvarig för 
centraladministrationen, där alla medlemmars transaktioner noteras och där 
medlemsregister och konton förs, är föreståndaren, Secretary Manager, med 
en stab av ett tiotal kontorister. 

Antalet fast anställda i föreningen är förhållandevis stort. Ingen annan in- 
stitution inom omradet har lika många anställda. Sammanlagt uppgår den 
permanenta arbetsstyrkan till 72 personer. Alla utom förestandaren är av- 
lönade av föreningen. Varje kaffefaktori har tio anställda: en faktoriföre- 
standare, en assistent, en mekaniker, fem arbetare och tvii nattvakter. Plant- 
skolorna har fyra fast anställda. Till föreningens tv& lastbilar är fem man 
knutna och vid den centrala administrationen i Ragati är tolv personer an- 
ställda. Till detta kommer ocksa säsongsarbetare, vars antal varierar med 
kaffesäsongen. Vid högsäsongerna är omkring 35 personer säsongs- 
anställda. Lönerna till de anställda varierar kraftigt. FrAn tillfallighets- 
arbetarens cirka 450 shilling i manaden till den högst betalde inom före- 
ningen, Secretary Manager, vars lön uppgår till omkring 2 500 shilling i 
manaden som betalas av unionen. 

Genom lån i slutet av sjuttiotalet skaffade sig föreningen tillrackligt med 
kapital för att bygga Kibingotifaktoriet, som ligger i det södra upptagnings- 
omradet hos en grupp av förhållandevis nyblivna kaffeproducenter. Sam- 
tidigt renoverades föreningens övriga fyra kaffefaktoriers maskinpark, 
kontorslokaler och lagerutrymmen. Faktorierna (Ragati, Mukango, Ngu- 



guini, Kiangai och Kibingoti) med sina lagerhus och kontorslokaler byggda 
i sten, ger fortfarande intryck av att vara i mycket gott skick. Reno- 
veringslånen ingick i ett världsbanksprojekt, Small-scale Coffee Improve- 
ment Programme (SCIP), inom vilket ett större antal kaffefaktorier i 
distriktet renoverades under samma period. 

Föreningens administrativa centrum och största faktori, Ragati, ger ocksa 
intryck av att vara väl underhållet. Främst den nya kontorsbyggnaden, som 
innehåller dels ett sammanträdesrum för föreningens styrelse och dels ett 
antal mindre ganska smutsiga kontorsrum för föreningsförestandaren, 
föreningens sekreterare, kamrer, kreditsekreterare och de fem bokhållarna 
(recorders) som är ansvariga för faktoribokföring och medlemsregister. 
Förutom kontorslokalerna finns i Ragati ocksa en enkel nybyggd lagerlokal i 
plank och korrugerad plat. Bredvid står nigra äldre nedslitna hus byggda i 
lera för personalen samt en drivmedelsdepi för de tvA nya lastbilarna som 
föreningen äger. Ett öppet hus byggt av lera och hönsnät, som tjänat som 
hönshus inom ett av föreningens tidigare projekt, används nu som kontor 
för jordbruksdepartementets representant (Extension Officer) i Kiine. Själva 
faktoriet bestar av en sorterings- och vägningslokal, bassänger, ett pump- 
verk, fermenteringstankar, ett par rensningsmaskiner och kilometerlanga 
torkställningar med de karakteristiska gula presenningarna, som skyddar 
kaffet mot regn. Ytterligare ett litet hus inom omradet tillhör föreningen men 
hyrs ut till en affarsman, som använder det för teservering. NAgra stängsel 
eller inhägnader finns inte, varken runt faktori eller kontor. Folk kommer 
och g2r genom omradet i en ständig ström. 

Föreningen har ocksa andra tillgångar, förutom de fem faktorierna och 
administrationsbyggnaderna i Ragati. 1982183 startade Kibirigwiföreningen, 
tillsammans med tre andra kaffeföreningar (Mwerue, Mutira och Inoi) en 
separat kooperativ förening. Det var ett fastighetskooperativ, ett "housing 
co-operative", KIMMI, som omfattade 7 000 medlemmar, det vill säga alla 
som året dessförinnan var aktiva medlemmar i de fyra föreningarna. Detta 
medlemsantal har sedan inte utökats utan kooperativet består fortfarande av 
samma medlemmar. För Kibirigwi innebär detta att cirka 1 700 äldre kaffe- 
medlemmar fortfarande är med i KIMMI-föreningen. Trots att Kibirigwi- 
föreningen inte själv äger nagon mark eller hus utanför de fem egentliga 
faktoriomradena är föreningen genom KIMMI-kooperativet delägare i ett 
hyres- och kontorshus i Nairobi och ett stycke mark i Kiine och i Kerugoya, 
distriktsstaden. Planer finns ocksa pA att bygga ett hyreshus i Kerugoya, 
vilket beräknas kosta inte mindre än sju miljoner shilling. 

Kibirigwiföreningen har ocksa egna expansiva planer. En bensinstation 
har fardigställts i Kibirigwi centrum. Tv8 nya kaffefaktorier har planerats. 
Föreningen deltar ocksa i ett stort elektrifieringsprojekt i Kirinyaga, vilket 
bland annat syftar till att samtliga fem faktorier i Kibirigwi skall elektrifieras 



i framtiden. Kanske kommer det ocksa att finnas möjligheter för enskilda 
hushall att koppla in sig pa elnätet. För att tacka delar av kostnaderna i 
samband med elektrifieringen har föreningen och dess medlemmar beslutat 
att varje medlem under en treårsperiod skall köpa trettio nya andelar i 
föreningen till ett värde av sammanlagt 600 shilling per medlem, vilket 
automatiskt dras av vid utbetalningarna till medlemmarna. Elektrifieringen 
tillsammans med en bro över Ragatifloden mellan Kibirigwi centrum och 
faktoriet uppskattas kosta föreningen inte mindre än tre miljoner shilling. 

Föreningens viktigaste tekniska verksamhet äger naturligtvis rum vid de 
fem kaffefaktorierna. Faktorierna är inte jämnt fördelade i de fem omraden 
dar man odlar kaffe. Inom Nguguineomradet, där kaffeproduktionen är 
störst, finns inte mindre an tre kaffefaktorier inklusive Ragati, föreningens 
administrativa centrum. Varje faktori förestas av en föreståndare, Factory 
Manager, och har ett väl definierat omland. Faktoriet har en relativt själv- 
ständig position inom föreningen med separat bokföring, medlemsregister, 
lagerlokal, egna maskiner etc. Vid varje faktori vags medlemmarnas kaffe 
och sedan sorteras det i tre klasser: cherry I och II och mbuni. Cherry är den 
goda kvaliteten medan mbuni är de sämre ofta lite äldre och skadade bären. 
Kaffet processas genom att tvättas och fermenteras. Den kanske mest öm- 
taliga delen av processen är bortrensningen av fniktköttet från kaffebönorna. 
Detta maste ske senast tjugofyra timmar efter plockningen för att inte kaffe- 
kvaliteten skall sjunka dramatiskt. Kaffet torkas sedan p2 langa torkstall- 
ningar för att sedan packas i sackar och fraktas till Kenya Planters' Co-ope- 
rative Unions W C U )  cent~allager i Sagana. Om kvaliteten varit hög ger da 
sex till sju kilo cherry ungefär ett kilo torkade bönor, som fraktas till 
KPCUs lager. 

Varje faktori har sina speciella inköpsdagar, under högsäsongen tre gånger 
i veckan, och varje faktori har ocksa sina speciella rutiner. För att spara 
pengar och minska faktoriets kostnader, och sålunda öka medlemmarnas 
nettoinkomst fran kaffet, har faktorierna beslutat att ett visst antal dagar i 
veckan är gemensamma arbetsdagar, som kallas för "communals" (gagati). 
Varje medlemsfamilj i respektive faktoris upptagningsomrade miste da 
skicka nagon till kaffefaktoriet för att pA denna gemensamma arbetsdag utan 
ersättning hjälpa till med torknings- och sackningsarbetet. 

Faktoriernas storlek och kvantiteten processat kaffe varierar betydligt. Vid 
huvudfabriken Ragati processades under säsongen 1983184 sa mycket som 
1,3 miljoner kilo kaffe, medan endast 400 000 kilo kaffe hanterades under 
samma tid vid det minsta faktoriet i Kibingoti. Under säsongen 1982183 
köpte föreningen omkring 3 miljoner kilo kaffe (cheny och mbuni). 
Volymen för säsongen 1983184 var betydligt större och uppgick till inte 
mindre an 4,8 miljoner kilo. Under säsongen 1984185 hade den totala 
kvantiteten kaffe ökat till 5,3 miljoner kil0.l 



Kaffefaktoriernas självständiga position inom föreningen avspeglas ocksa 
i att kaffepriset kan uppvisa betydande skillnader från ett faktori till ett annat. 
Priset per kilo levererat kaffe varierar saledes, dels beroende p2 auktions- 
priset i Kenya och övergripande institutioners effektivitet (unionen, KPCU 
och Coffee Board), dels pa grund av det levererade kaffers kvalitet och 
kaffefaktoriernas effektivitet. Under säsongen 1984185 varierade kaffeutbe- 
talningarna per faktori från 4,27 shilling för ett kilo ren cheny till 5 3 2  
shilling. Den senare utbetalningen, som ägde rum vid Nguguinefaktoriet, 
var i själva verket den högsta utbetalningsnivan inom distriktet för ett enskilt 
kaffefaktori under 1984185. 

Medlemmarna far inte betalt för sina leveranser i själva leverans- 
ögonblicket. Istället ackumuleras medlemmarnas levererade kvantiteter kaffe 
pil deras respektive produktionskort i föreningen, där betalningar och kredit- 
uppgifter noteras. Varje medlem har ocksa ett personligt konto som sköts av 
distriktsunionens bankverksamhet i Kerugoya, där medlemmarna kan ta ut 
och satta in sina pengar. 

Utbetalningarna till medlemmarna sker sex ganger om året. Betalnings- 
systemet är ett resultat av centrala rekommendationer fran det kooperativa 
ministeriet och tillkom bland annat för att ge medlemmarna en jämnare in- 
komst under en längre period och samtidigt balansera eventuella fluktu- 
ationer i världsmarknadspriserna pA kaffe. 

Det nuvarande utbetalningssystemet infördes 1982 da man övergick från 
tre interimbetalningar till sex. Utbetalningarna sker enligt ett relativt kom- 
plext system med över ett års fördröjning mellan medlemmarnas första 
leverans av kaffe till föreningen och föreningens slutbetalning till medlem- 
marna. KPCU har beslutat att skördeåret för kaffet i Kirinyaga formellt skall 
börja den första april och vara avslutat den sista mars. Vid vart faltarbete pA 
hösten 1984 hade det föregAende skördeåret saledes börjat den första april 
1983 och slutat den trettioförsta mars 1984. Betalningen för innevarande 
skördeår inleddes i april 1984 och utbetalningarna beräknades av det koope- 
rativa ministeriet aga rum p& följande ungefarliga tider: Första utbetalningen 
i april, andra i juni, tredje i september, fjärde i december och den femte och 
sjatte mellan januari och april 1985. Den relativt sena sjatte utbetalningen 
ansags bero p8 en allmänt ökad produktion av kaffe i Kenya och därmed 
ocksa ökade svårigheter med centrala lager och utbetalningar. Utbetalnings- 
systemet är dock komplicerat och förbryllar bade styrelse och förenings- 
medlemmar pA ett satt som vi har anledning att aterkomma till senare. 

Kibirigwiföreningen har under många Ar varit knuten till den kooperativa 
distriktsunionen, Kirinyaga District Cooperative Union. Förhallandet till 
unionen är baserat pa ett betydande antal ekonomiska transaktioner. Uni- 
onen är ansvarig för medlemmarnas bankkonton och för föreningens huvud- 
bokföring liksom för administrationen av alla större krediter till medlem- 



marna. Unionen bedriver ocksa undervisningsverksamhet i föreningen 
genom sin egen utbildningstjänsteman, Cooperative Education and Publicity 
Officer (CEPO). Föreningens inköp av insatsvaror maste ske genom 
unionen och dess centrallager i Kerugoya. Unionen betalas tre procents 
avgift pA föreningens totala omsättning för denna service. Unionen betalar 
dessutom föreningsföreståndarens lön och de reseutgifter och traktamenten 
som föreningens ende representant i unionens styrelse har ratt till. 

För att motverka ekonomiska oegentligheter inom föreningen maste varje 
utbetalning som föreningen gör signeras av unionens verkställande direktör 
tillsammans med distriktets kooperative chefstjänsteman, District Coope- 
rative Officer (DCO). Inalles behövs fem signaturer pa varje utbetalning för 
att denna skall vara giltig: föreningens ordförande, kassören, föreståndaren, 
unionens direktör och DCO. (Trots detta lyckades en individ alldeles nyligen 
förfalska tva checkar p3 tillsammans cirka 60 tusen shilling i Kibirigwi!) 

Föreningsföreståndaren utses av unionen tillsammans med ministeriets 
chefstjänsteman i distriktet. Med DC0 och hans personal har föreningens 
styrelse täta kontakter. DC0 kontrollerar föreningens budget och investe- 
ringsplaner, som alltid maste godkännas av honom. Han kontrollerar ocksa 
alla föreningens utbetalningar genom att han kontrasignerar föreningens 
checkar. Även ministeriet bedriver undervisning, framförallt i statens koope- 
rativa reglementen, genom sin utbildningstjansteman - District Cooperative 
Training Officer (DCTO). En betydande del av ministeriets verksamhet 
sköts emellertid numera av den kooperative tjänsteman som nyligen statio- 
nerats i anslutning till irrigationskooperativet. Han har direkt ansvar för alla 
kooperativa föreningar inom Kiine inklusive Kibirigwi Kaffekooperativ. Till 
ministeriets Aterkommande funktioner hör slutligen ocksa närvaro och kon- 
troll vid saväl föreningens styrelsesammanträden som vid föreningens års- 
möte. Vid dessa tillfallen representeras ministeriet av DCO, som skall be- 
vaka att den kooperativa lagen och de förordningar som utfärdats av rninis- 
teriet efterlevs. 

Även med jordbruksministeriet har föreningen och dess medlemmar ett 
intensivt samarbete. Varje nyodling av kaffebuskar kräver skriftligt tillstand 
frh ministeriets representant i Kiine. Han måste bAde mäta upp omradet och 
kontrollera lämpligheten av en eventuell kaffeproduktion. Jordbruksrad- 
givaren i E i n e  har sitt kontor vid föreningens administrativa centrum i 
Ragati. Under honom finns ytterligare en radgivare i vart och ett av Kiines 
nio förvaltningsområden (sub-location). Dessa radgivare är inte enbart verk- 
samma med kaffeproduktion utan har en mer generell radgivningsfunktion. 
Ministeriets verksamhet är baserad pA det nyligen introducerade TBrV- 
systemet (Training & Visit). Enligt detta är varje förvaltningsornrAde upp- 
delat i tio delar, var och en med en kontaktperson som är centrum för 



radgivningsverksarnheten. Var fjortonde dag skall denne "contact farmer" 
besökas av respektive radgivare för undervisning och diskussioner. 

För kaffeproducenterna har däremot en speciell rAdgivningssmktur ut- 
arbetats. Till varje kaffefaktori har knutits en faltkommitté, Field Committee, 
som består av fem utvalda medlemrnar/kaffeproducenter fran respektive 
faktoriomrade. Kommittén har valts ut av omradets styrelseledamöter och 
jordbruksrildgivare. Denna fältgrupp besöker faktoriets kaffebönder, oftast 
tillsammans med ornradets officielle jordbruksradgivare, för att inspektera 
deras kaffebuskar, ge nödvändiga rad och kontrollera att medlemmarna 
följer de anvisningar som givits vid faktoriets utbildningsdagar. Om inte 
dessa anvisningar följs har faltgruppen möjligheter att under en tid avstänga 
en medlem från att leverera sitt kaffe till kaffefaktoriet. Detta är  tänkt som en 
uppmaning till att förbättra kaffeproduktionen och därrned ocksil medlem- 
marnas inkomster. Dillig kvalitet minskar ju inkomsterna för alla med- 
lemmar. 

NOTER 

1. Utbetalningar för kaffe till medlemmarna i Kibirigwi föreningen 

B 1. Utbetalningar för leveranser under 1982183 års säsong 

Faktori Total Antal kg Antal kg KShIkg Utbetalning till 
inkomst CHERRY MBUNI CHERRY enskilda med- 

levererat levererat netto lemmar 
utbetalt till i procent av 
medlem- Coffee Boards 
marna bruttoutbet 

RAGATI 5.6 milj 870 000 31 000 4.86 84% 

NGUGUNI 3.9 milj 575000 25 000 5.06 84% 

MUKANGU 3.9 milj 570 000 27 000 5.08 83% 

W G A I  5.4 milj 820000 36000 5.03 85% 

KB~NGOTI 1.1 milj 197 000 9 000 3.74 74% 



B2. Utbetalningar för leveranser under 1983184 års säsong 

RAGATI 9,2 milj 1 200 000 57 000 5.59 85% 

NGuGUNI 6.2 milj 820 000 41 000 5.82 85% 

MUKANGU 8.9 milj 1 200 O00 7 1 O00 5.25 84% 

KIANGAI 7.9 milj 1 100 000 48 000 5.37 83% 

KIBINGOTI 2.6 milj 419 000 39 000 4.27 79% 

B3. Tid och storlek p i  kaffeutbetalningarna (per kg) 
under säsongen 1984185 

Utbetal- I II III IV V VI 
ning 

Datum: 1515 218 2/10 19/12 1613 2916 
1984 1984 1984 1984 1984 1985 

NGUGUNI 0.75 1 .O5 0.50 1.35 1.20 0.97 

MUKANGU 0.50 0.65 0.45 0.95 1.65 1.05 



Administrationens syn p& kooperationen 
och Kibirigwiföreningen 

I detta avsnitt diskuterar vi statens och det kooperativa ministeriets syn p8 de 
kooperativa föreningarnas funktion och utveckling. Tillsammans med 
distriktets kooperativa union och statens och ministeriets tjänstemän bildar 
en förening ett komplicerat helhetsmönster av ömsesidigt beroende. En 
kooperativ förening är, som vi ser den, en form av institutionaliserad mikro- 
kosmos, där bade lokala och nationella krafter manifesteras och konfron- 
teras. Det är saledes inte bara medlemmarna och befolkningen i lokalsam- 
hället som paverkas av och själva paverkar den ena eller den andra före- 
ningens verksamhet. Detta gäller ocksa tjänstemän och administratörer inom 
de institutioner som står i fortlöpande kontakt med de lokala kooperativa 
föreningarna. Lite drastiskt kanske man kan uttrycka det som att kaffet, som 
är Kenyas viktigaste exportvara, är lika viktigt för stat och regering och den 
nationella politiska stabiliteten som för kibirigwiböndernas ekonomi och 
sociala liv. 

Vårt syfte är här att fokusera diskussionen p2 det kooperativa ministeriets 
attityder och förhAllningssätt till de lokala kooperativa föreningarna, speciellt 
naturligtvis till Kibirigwiföreningen. Vi vill visa hur bAde de formella och de 
informella, de ideala och manifesta relationerna mellan maktcentra och lokal- 
föreningar ser ut och hur deras form och innehåll gestaltar sig. P2 sa sätt kan 
vi bättre förstå det komplicerade mönster och samspel som utvecklats mellan 
lokala och nationella institutioner. Den latenta konflikt som alltid existerar 
mellan & ena sidan statens behov av politisk kontroll och realisering av över- 
skott fran landsbygden och a andra sidan landsbygdsbefolkningens önskan 
om politisk decentralisering, social välfärd och god ekonomisk ersättning 
för sitt arbete, sammanstralar i all sin kraft i landsbygdskooperationen, inte 
minst i Kibirigwis kaffeförening. 

MINISTERIET 

För att första den lokala administrationens syn p5 den kooperativa utveck- 
lingen är det värdefullt att kortfattat diskutera hur den centrala statliga admi- 
nistrationens officiella syn p2 kooperationen efter Kenyas självständighet 
har gestaltat sig. Eftersom regeringens och centraladministrationens age- 
rande sa starkt paverkat bade administrativ arbetsdelning och attityder p2 



distriktsniva skall vi i detta avsnitt belysa hur regeringen officiellt betraktat 
kooperationen i nagra av sina viktigare planeringsdokument. P2 sa sätt kan 
vi skaffa oss en relativt klar bild över den ideologiska utvecklingen hos de 
centrala krafter som dominerat distriktsadministrationens verksamhet. 

I det första planeringsdokumentet efter Kenyas självständighet (Develop- 
ment Plan 1964-1970) ges kooperationen ett speciellt kapitel, nagot som 
sedan kom att upprepas ocksa i framtida utvecklingsplaner. I denna första 
plan beskrivs de kooperativa principerna och organisationerna som en effek- 
tiv metod med vilken man kan genomföra demokratisk afrikansk socialism. 
Därför uppmuntrar regeringen ocksa en expansion inom den kooperativa 
rörelsen. Dokumentet understryker det nödvändiga i att snarast utöka bide 
antalet föreningar och de funktioner som föreningarna utför. Föreningarna 
skall uppmuntras till att diversifiera sin verksamhet, regeringens övemak- 
ning maste göras mer effektiv och utbildningen av kooperativa förenings- 
medlemmar skall förstärkas. I varje distrikt skall en kooperativ distrikts- 
union etableras, ansvarig för utveckling av föreningarna i distriktet. Uni- 
onerna förväntas enligt planeringsdokumentet bli ansvariga för förening- 
arnas bankverksamhet, bokföring och annan viktig verksamhet. 

Redan 1966 publicerades en ny fyraårsplan med en betydligt mindre entu- 
siastisk syn p& den kooperativa utvecklingen. Visserligen poängterar doku- 
mentet att kooperativen spelar en mycket viktig roll i landsbygdsutveck- 
lingen i Kenya, men trots att föreningarna fatt del av stora investeringar från 
regeringen har utvecklingen inte varit särskilt uppmuntrande. Speciellt gäller 
detta kaffe- och pyretrumföreningarna. Större delen av det kooperativa av- 
snittet upptas av en lång lista över negativa utvecklingsaspekter inom den 
kooperativa verksamheten. Främst utpekas primärföreningarna, där den 
daliga administrationen är ett Aterkommande tema och där nödvändigheten 
av statens starka kontroll poängteras. Planen uttrycker myndigheternas be- 
kymmer över utvecklingen inom kaffejordbruket. Den stora afrikanska 
nyplanteringen av kaffeträd mellan 1962 och 1964 och det stora antalet nya 
kaffebrukare anses ha skapat stora svårigheter för kooperativen. När priser- 
na dessutom har gatt ner, skriver planen, negligerar bönderna kaffeodling- 
arna eller gräver upp kaffeträden, samtidigt som kaffesjukdomar härjar 
bland odlingarna. Föreningarna är allt mindre noggranna i urvalet och 
graderingen av medlemmarnas kaffeskörd, vilket enligt planen minskar 
viljan hos många medlemmar att producera kaffe av hög k ~ a l i t e t . ~  

I nästkommande nationella planeringsdokument för 1970- 1974 konstateras 
att kaffe nu definitivt är den viktigaste exportgrödan för Kenya, men att 
kaffeodlingarna fortfarande är drabbade av kaffesjukdomar, som resulterar i 
laga skördar. I den del som behandlar den kooperativa utvecklingen under- 
stryks Aterigen att landets kooperativa föreningar fortfarande har en viktig 
roll att fylla, speciellt inom det smaskaliga jordbruket, och att regeringen 



tänker intensifiera sina ansträngningar för att skapa en "hälsosam utveck- 
ling" inom den kooperativa rörelsen. Antalet föreningar får dock inte stiga 
utan regeringen tänker istället konsolidera de nuvarande föreningarna. I 
samma dokument förekommer aterigen en l h g  förteckning över brisfallig- 
heter inom de lokala kooperativa föreningarna: Oärlighet, dalig administra- 
tion inom föreningarna, lag effektivitet, lag utbildning hos de anställda och 
sa vidare är enligt dokumentet alltför vanligt inom den lokala kooperativa 
verksamheten .3 

Nationalplanen för 1974-1978 andas dock en betydande optimism. Doku- 
mentet fastslår Aterigen att kooperativen spelar en viktig roll i jordbruket och 
att regeringen har försökt att med alla medel tillförsäkra dem en hälsosam 
utveckling. MAnga av de problem som rörelsen stod inför för nagra år sedan 
har nu lösts och regeringen anbefaller en fortsatt konsolidering av existe- 
rande föreningar snarare än en expansion. Aterigen fastslas att det koope- 
rativa departementet (ett ministerium har ännu inte etablerats) skall kontrol- 
lera och övervaka de kooperativa föreningarna och bidra till den kooperativa 
utvecklingen. Utbildning, administrativt stöd och nya krediter är de främsta 
bidragen som departementet skall ge till f~reningarna.~ 

Regeringens positiva syn p i  kooperativ utveckling fortsätter ocksa i plane- 
ringsdokumentet för 1979-1983. Här har kapitlet om kooperativ utveckling 
fatt ett betydligt större antal sidor än i tidigare planer, vilket i viss utsträck- 
ning reflekterar de ökade priserna pa kaffet och den stora nationella kaffe- 
expansionen. I dokumentet poängteras att den kooperativa rörelsen nu 
betraktas som ett viktigt instrument för att na "mass participation in national 
development", som ett medel för att öka medlemmarnas levnadsstandard och 
som ett verktyg för att skapa förbattrade inkomstmöjligheter p2 landsbygden 
och i städerna. Men kooperativen maste förbattras och bli mer effektiva och 
denna effektivitet skall, enligt planen, ske genom det kooperativa ministe- 
riets övervakning och bidrag. Den största svårigheten för kooperativ utveck- 
ling ligger nämligen, enligt dokumentet, i den interna föreningsverk- 
samheten, framförallt i bristen pil kvalificerad personal som är nödvändig 
för bokföring och administration av föreningarna. Det är just denna brist 
som gör att ministeriet maste kontrollera och övervaka kooperativen - "to 
ensure their orderly growth". Men det finns ocksa externa svårigheter för 
den kooperativa utvecklingen inom landet. Bland dessa externa problem 
understryker planeringsdokumentet främst bristen p& teknologi för 
smaskaleföretag, bristen p i  radgivning, transport och lagerutrymmen. För 
att förbättra den kooperativa utvecklingen föreslir dokumentet fyra 
strategier: 1) Förbättrad kreditgivning, 2) nya aktiviteter för föreningarna, 3) 
stärkt kontroll av kooperativens effektivitet och 4) stärkande av det 
kooperativa ministeriet sa att dess kontroll och uppföljning av kooperativen 
kan förbattras. 



Den senaste fyraårsplanen i Kenya, från 1984 till 1988, ger en god bild av 
statens officiella syn p& den kooperativa verksamheten i Kenya. Liksom i de 
tidigare planeringsdokumenten nämns ingenting om medlemmarnas eller 
föreningarnas egna ambitioner. Staten ges en helt avgörande betydelse i den 
kooperativa utvecklingen. 

"Strong Government policies on cooperative development have played a 
major role in the promotion and development of cooperatives throughout the 
country. As a result cooperative membership grew from 355 000 in 1965 to 
about 1.6 million in 1981 ." 6 Liksom i de tidigare utvecklingsplanerna 
består avsnittet om kooperativ utveckling bAde av ris och ros. Efter en kort 
introduktion om de kooperativa föreningarnas stora betydelse för utveck- 
lingen pA landsbygden följer en ganska kritisk redogörelse för de problem 
som, enligt staten, är förhärskande inom många av föreningarna. De svårig- 
heter som identifierats i tidigare planer anses fortfarande finnas kvar, främst 
otillräcklig kunskap i bokföring och brist pA marknadsresurser och infra- 
struktur. Den begränsade tillghgen pA kapital inom ministeriet är ocksa en 
negativ utveckling som tillsammans med övriga brister skall Atgärdas under 
planeringsperioden. Ministeriet skall fortsatt ansvara för utbildning och 
planering inom den kooperativa sektorn och dessutom se till att de 
kooperativa föreningarna kommer att skötas som effektiva affarsorgani- 
sationer!7 

Den viktigaste punkten i statens strategi för att förbättra föreningarnas 
effektivitet är en fortsatt kontroll av föreningarnas fonder och investeringar 
och en förstärkning av administrationen av föreningarna. Den senaste 
fyraksplanen utelämnar emellertid, liksom alla tidigare officiella planer, 
medlemmarnas roll i den kooperativa utvecklingen. Alla kooperativa institu- 
tioner, inklusive primärföreningarna, skall visserligen stärkas men uppifrån, 
av staten, inte genom medlemmarnas inflytande. Staten har starkt 
understrukit sin roll som kontrollant, vilket betraktas som en nödvändig 
grund för landsbygdsutveckling i Kenya. Staten vill kontrollera bade 
utbildning och investeringar. Genom en ökad kontroll vill man motsägelse- 
fullt nog skapa effektiva affahsorganisationer av föreningarna. 

Staten och den centrala administrationen identifierar de lokala förening- 
arnas problem som ett resultat av interna brister. Centraladministrationens 
formella ideologiska syn pA landsbygdskooperationen har utvecklats till en 
tradition av en ständigt stigande ambition till kontroll av en institution, som i 
alla officiella dokument helt följdriktigt beskrivs som ett redskap för staten 
att utveckla landsbygden i Kenya. Men ett redskap som anses lida av stora 
brister, främst orsakade av IAg utbildning och dAlig administration, svang- 
heter som kan avhjälpas enbart pA administrativ väg. 



Statens främste kooperative tjänsteman i Kirinyagadistriktet är District 
Cooperative Officer @CO). Hans kontor är förlagt vagg i vagg med unio- 
nens huvudkontor i centralorten Kemgoya. Ministeriets lokaler är inhysta i 
ett av de f& trevåningshusen i Kemgoya. Utanför huset är marken under 
regntiden en enda lervälling. Inne i huset strör man under regnperioderna 
sAgspån p& golvet i korridorerna och trapporna för att motverka halkan som 
uppstår av all lera som besökare drar in. Som många andra administrativa 
centra pA distriktsniva i Kenya är korridorerna och rummen målade i mörka 
farger och alla golv behandlade med röd bonvax. Kontorsrummen i det 
kooperativa ministeriet är sma. Alla utom chefstjänstemannen delar ett kon- 
tor, oftast tre och tre, där var och en sitter vid enkla skrivbord. 

Det denna gråa miljö som är en viktig del av vardagen for föreningarnas 
tjänstemän, styrelseledamöter och många vanliga medlemmar. Det är alltid 
besökare i rörelse pA ministeriet. Många sitter och väntar pA grova träbänkar 
som finns utställda i korridorerna. Det rader en stark hierarkisk ordning i 
ministeriet. Det centraliserade beslutsfattandet kommer klart till uttryck i 
ministeriets rumsliga mönster. Nästan alla besökare styr sina steg till chefs- 
tjänstemannens kontor. Medan chefen alltid är upptagen av möten och 
diskussioner ger den övriga personalen p i  ministeriet, som uppgår till inte 
mindre än ett fyrtiotal, ett mycket passivt intryck. Alla är närvarande pA sina 
kontor, men de flesta är sysslolösa. Kvinnorna stickar och mAnga av 
mannen läser antingen en av de högt AtrAdda dagliga tidningarna frAn 
Nairobi eller en till oigenkännlighet tummad pocketbok (under våra besök 
var det främst deckare och populärböcker om samlevnad som cirkulerade 
bland personalen). Om den övriga personalen är passiv sA är chefstjänste- 
mannen desto mer aktiv. Denna ojämna arbetsfördelning beror mest p2 den 
nästan totala bristen pA delegering av arbetsuppgifter frAn D C 0  till övriga 
tjänstemän. Medan chefstjänstemannen ofta har en kö av besökare till sitt 
kontor, speciellt under de dagar i veckan dA han skriver under föreningarnas 
utbetalningar, lider mAnga i den övriga personalen helt enkelt brist p2 
egentliga arbetsuppgifter. Den laga arbetsintensiteten underlättas naturligtvis 
pA intet sätt av den allmänna bristen inom distriktsadrninistrationen p2 sildan 
väsentlig utrustning som papper och pennor, stenciler och annan kontors- 
utrustning.8 

Den daliga resurstilldelningen till distriktsförvaltningen är kanske mest 
pataglig för chefstjänstemannen. Den stora arbetsbördan, ofta med relativt 
triviala fragor, och bristen pA resurser bidrar till att skapa ett ganska negativt 
arbetsklimat i ministeriet. I årsrapporten, som chefstjänstemannen hänvisar 
till som en balanserad beskrivning av den svåra ekonomiska situationen 
inom hans administration, pekas pa allvarliga brister för tjänstemännens 



egen personliga del. Ett halvt år försenat Aterstår till exempel närmare 10 000 
shilling att betala till tjänstemännen för semesterersättningar. Pengarna för 
ministeriets transporter är sa smA att de alla har använts till att renovera de 
tva fordon som fortfarande går att använda och pA sa satt har det inte blivit 
nagra pengar över till bensin och drivmedel. Pengar för resor och trakta- 
menten till besöken hos de kooperativa föreningarna i distriktet tog slut 
redan i början av året. Hussituationen anses rent katastrofal. Normalt skall 
alla tjänstemän inom ministeriet ha tillgång till tjänstebostäder. Nu har endast 
D C 0  fatt tillgång till ett hus, som dessutom är ytterst nedgånget. Listan pA 
bristfalligheter kunde göras ännu längre! 

Kerugoya anses som ett viktigt distrikt inom den centrala kooperativa 
byråkratin i Nairobi, framförallt genom de starka kaffeföseningarna i distrik- 
tet. Men bristen pi% resurser pa distriktsnivA understryker p8 ett mycket pA- 
tagligt sätt för tjänstemännen den laga status som nairobiadministrationen 
tillskriver distriktsförvaltningen. För DCO, som under sin karriär ocksa 
varit tjänsteman pa centralministeriet i Nairobi, är Kerugoya en förvisnings- 
ort. Inte för att Kerugoya i sig självt är speciellt lagprioriterat inom ministe- 
riet. Det är snarare sa att alla poster utanför centralministeriet i Nairobi 
innebar en negativ förflyttning. DC0 var liksom alla andra tjänstemän med- 
veten om att han som tjänsteman med kort varsel skulle kunna flyttas till 
olika positioner hade inom ministeriet i Nairobi och ute i landet. Förflytt- 
ningar med kort varsel är snarare regel än undantag. Tjänsteperioder inom 
ett omrade p2 mer än ett par år är nagot mycket ovanligt i den kooperativa 
administrativa strukturen liksom i annan statlig administration i Kenya. 
Trots detta är tjänsteplaceringar i landsorten ofta nagot mycket ovälkommet 
för tjänstemännen. 

Det finns inom förvaltningen ett patagligt främlingskap mellan DC0 och 
den övriga personalen inom den kooperativa administrationen. DCOs 
förflyttning till Kerugoya, till landsorten och till en förvaltning med otill- 
räckliga resurser och lagutbildade tjänstemän, är i sig själv ett viktigt bidrag 
till distansen mellan honom och den övriga personalen. Ännu viktigare är 
emellertid det faktum att medan de övriga i administrationen alla har sina 
hemorter nagonstans inom distriktet, ett ornrade med starkt utvecklade 
kikuyutraditioner, förstår chefstjänstemannen inte ett ord av kikuyuspråket. 
Han har själv sitt ursprung i västra Kenya, där hans familj fortfarande bor. 
Han har vuxit upp i ett omrade som bebos av Luo, den näst största etniska 
gruppen i Kenya, som spriikligt och kulturellt står langt ifrån Kikuyu (som 
själva utgör den största etniska gruppen i Kenya). Dessa tvA grupper har 
under hela den moderna kenyanska statens framväxt uppvisat stora motsätt- 
ningar, under lång tid underblasta av den engelska kolonialadministrationen. 
Efter självständigheten betraktades Luo som engelska medlöpare av många 
Kikuyu, som själva blev mycket hårt behandlade av kolonialmakten, 



speciellt under Maumau-kriget. Mot denna bakgrund är det inte underligt att 
mycket ringa samröre vuxit fram mellan D C 0  och den övriga personalen. 
Bristen pa kulturell förstaelse och det hierarkiska administrativa systemet 
"tvingar" chefstjänstemannen att demonstrera en isolationistisk och senior 
position gentemot den övriga personalen. Ett satt att pavisa denna hierarki är 
att sA sällan som möjligt delegera beslutsfattandet till underställd personal. 
Ett annat satt är att symboliskt poängtera sin position genom att ständigt klä 
sig i nystruken kritstrecksrandig kostym eller vid mera informella tillfallen, 
en oklanderlig safarikostym med öppen hals. Den eleganta klädseln avviker 
p& ett iögonfallande satt fran de andra tjänstemannens ganska slitna Mader 
och i ännu högre grad från vad besökarna fran föreningarna i distriktet har 
p8 sig. 

Avstandet mellan D C 0  och den lokala miljön är som mest piifallande i 
dennes relation till besökarna från föreningarna. Hans brist p8 tid för samtal 
med medlemmar är notorisk. Men ett lika viktigt hinder för en meningsfull 
kommunikation är ocksa DCOs Aterkommande symboliska bekräftande av 
sin maktposition. Tvånget att alltid tala till honom p3 swahili och inte p2 
lokalspråket poängterar underlägsenheten hos besökarna eftersom DC0 
alltid är mycket mer avancerad i sin swahili an lokalbefolkningen. Samtidigt 
beklagar han sig över att besökare mAnga ganger sins emellan talar kikuyu 
med varandra, niigot som han uppfattar närmast som en potentiell kon- 
spiration mot honom bland deltagarna. 

DCOs främsta uppgift uppfattas av honom själv som en styrnings- och 
övervakningsfunktion över de lokala kooperativa föreningarna. Med all ratt 
betraktar han sig själv som representant för statens ambitioner och alla de 
förordningar och reglementen som staten skapat kring föreningarnas verk- 
samhet. Föreningarna är ju omgärdade av en mängd förordningar, som 
detaljreglerar den lokala kooperativa verksamheten och föreningarnas rela- 
tioner till ministeriet. D C 0  ser hela den statliga kooperativa reglerings- 
strukturen som en närmast axiomatisk företeelse. Tvanget för smiiböndema 
att sälja sitt kaffe genom den kooperativa föreningen, betalningssystemet, 
bokföringssystemet, den interna organisationsstrukturen är för ministeriets 
representant oproblematiska företeelser. Förordningarna ifragasatts inte av 
distriktstjanstemannen. De problem som dyker upp i föreningarna anses 
normalt vara orsakade av medlemmarnas, styrelseledamöternas eller före- 
ningstjanstemannens egen otillräcklighet och de.tra korrigerar man genom 
ökad kontroll. 

Det mest aterkommande arbetet för DC0 i Kerugoya ar den minutiösa 
kontrollen av alla föreningens utbetalningar. Dessa maste alla granskas och 
signeras av DCO. Han har möjligheter att hindra föreningens utbetalningar 
om han anser att dessa kan ifragasattas. För föreningens del ar emellertid 
DC0:s budgetgranskning lika genomgripande som hans kontroll av utbetal- 



ningarna inom föreningarna. Alla föreningars årsbudget och investerings- 
förslag maste granskas och godkännas av DCO. Granskningsproceduren 
bygger naturligtvis p& förutsättningen att DC0 har mer övergripande ekono- 
miska kunskaper än föreningens representanter och därigenom en mer över- 
siktlig förstaelse av de lokala svårigheter som förening och medlemmar står 
inför. 

Ett utmärkande drag i DCOs syn pa bade Kibirigwiföreningen och andra 
kooperativa föreningar i distriktet har därför blivit att bade medlemmar och 
styrelser anses biide vara oansvariga och okunniga i sitt arbete. Helst vill 
statens representant förlita sig p& redan färdigfonnulerade lösningar, som 
inte riskerar hans stallning inom administrationen. I manga fall blir det sa- 
ledes mer internadministrativa och departementala hänsyn som avgör huru- 
vida en investering eller ett förslag accepteras eller inte. Tjänstemännen till- 
står själva öppet att om en investering anses riskfylld är det naturligtvis 
lättare att avsla an att godkänna den, oavsett dess potentiella betydelse för 
föreningarnas medlemmar. Avgörandena kan manga ganger vara ytterst 
svåra att göra! 

DCOs syn pA Kibirigwiföreningen reflekteras inte minst i den motsättning 
som utvecklats mellan distriktsadministrationen och föreningen beträffande 
styrelsens förslag om investeringar i ett nytt kaffefaktori i Kibirigwi. Det 
senast byggda kaffefaktoriet i Kibirigwi, Kibingoti, uppfördes 1979 bland 
annat med motiveringen att det skulle avlasta Ragatifaktoriet. Efter mycket 
intensiva diskussioner mellan olika lokala grupper hade föreningen enats om 
att expandera in i det södra och förhållandevis marginella omradet. En enad 
styrelse har nu föreslagit att ytterligare ett faktori skall byggas melian Ragati 
och Kibingoti. Motiveringen för denna investering är Aterigen att Ragati är 
överbelastat, nagot som ocksa övertygande kunnat visas av Ragatis tjanste- 
man och faktoriförestandare. Det händer under högsäsongerna att kvinnorna 
f& vänta i flera dagar med sina kaffesackar, innan faktoriet har möjlighet att 
ta emot deras kaffe. Den tidigare DC0 ansag att Ragatifaktoriet fungerade 
tillfredsställande och motsatte sig uppförandet av Kibingotifaktoriet i det 
södra upptagningsomradet. Genom pitryckningar fran styrelsen och poli- 
tiska uppvaktningar av uppretade bönder fran det södra upptagnings- 
omradet kom emellertid uppförandet av Kibingotifaktoriet till stånd. Moti- 
veringarna för att bygga faktoriet var från styrelsens och medlemmarnas sida 
dels att avlasta Ragati och dels att bygga ett faktori i ett omrade som saknade 
ett sadant. Tidigare hade befolkningen i Kibingoti tvingats frakta sitt kaffe 
mer än fem kilometer till närmaste faktori, vilket naturligtvis var oerhört 
arbetskrävande. 

För distriktsadministrationen ligger emellertid en annan realitet bakom den 
tidigare investeringen i Kibingoti och det nuvarande förslaget om ytterligare 
ett faktori. Denna "realitet" är främst ett resultat av tjänstemännens egen syn 



pA föreningens medlemmar och styrelse som en grupp oansvariga och 
okunniga lokala smilbönder. Administrationens rationalitet och de normer 
som skapats inom administrationen bygger i själva verket pA motpartens 
förmodade irrationalitet. Pil sa vis skapas bade ett oförstaende om lokala 
föreningars verksamhet och en mytologi om de krafter och irrationella 
hänsynstaganden som alltid förväntas ligga bakom föreningarnas förslag 
och planer. Den administrativa mytologin pitverkar ibland mycket direkt 
föreningarnas arbetsmöjligheter. Administrativa Atgärder skapar i vissa fall 
till och med förutsättningarna för de tendenser inom föreningarna som 
administrationen tror sig redan tidigare ha identifierat. Ett bra exempel pii 
detta är just den kooperativa distriktsadministrationens syn pA orsakerna 
bakom Kibirigwiföreningens investeringsplaner. 

Trots att DC0 besökt kaffeföreningen i Kibirigwi enbart ett par gånger och 
endast arbetat inom distriktet under ett halvår, hade han hunnit bilda sig en 
klar uppfattning om förhallandena i kaffeföreningen (liksom i övriga koope- 
rativa föreningar inom distriktet). Enligt hans synsätt var styrelsen i Kibi- 
rigwi uppdelad mellan tv8 starka män. Motsättningarna mellan dessa tvA 
personer medverkade till att splittra bade styrelse och medlemmar. Enligt 
tjänstemannens analys styrde denna personliga motsättning i sig de förslag 
och beslut som togs i styrelsen. Styrelsens förslag ansags inte se till före- 
ningens eller medlemmarnas bästa utan de var istället resultatet av den 
personliga konflikten mellan de tvA starka styrelseledamöterna. Distrikts- 
administrationen betraktade alla planer och beslut fran styrelsen inte bara 
som om de hade formulerats av den starkare av de tvA motstandarna, utan 
som om förslagen helt enkelt var formulerade pA ett sadant sätt att de endast 
hade för avsikt att skapa vinning för den ena fraktionen pA den andras 
bekostnad. Aven om ett förslag efter mycken intern diskussion kom att 
omfattas av hela styrelsen, som till exempel förslaget om att bygga 
Kibingotifaktoriet, s2 tycktes detta förhållande inte ha haft nAgon inverkan 
p3 administrationens förståelse av de lokala förhållandena. 

Det senast föreslagna kaffefaktoriets vara eller inte vara i Kibirigwi visar 
Aterigen p2 motsättningen mellan A ena sidan administrationens syn pA med- 
lemmars och styrelses verksamhet och A andra sidan medlemmarnas/kaffe- 
producenternas problem och rationalitet. Kortare transportsträckor för med- 
lemmarna skulle till exempel kunna innebära förbättrade produktions- 
möjligheter och en viktig drivkraft bAde för medlemmarnas och samhällets 
ekonomi. Administrationen gör istället en ekonomisk kalkyl över en kaffe- 
fabriks bärkraftighet där medlemmarnas önskemål negligeras eller feltolkas. 
Tjänstemännen har svårt att tillgodgöra sig medlemmarnas utgangspunkter. 
Istället mytologiserar administrationens tjänstemän personliga motsättningar 
och föreningens irrelevanta hänsynstaganden och skapar pA SA sätt själva 
förutsättningar för en obalans mellan fiktiva opponenter. Istället for att skapa 



samarbete inom en styrelse får tjänstemannens agerande ibland en motsatt 
effekt och medverkar till att skapa eller förstärka personliga motsättningar 
inom styrelsen. 

Distriktsadministrationen och dess tjanstemän är inte alltid medvetna om 
sina ambitioner att skaffa en närmast total ekonomisk och administrativ kon- 
troll över lokalföreningarna. Men genom att den numera traditionella ut- 
gangspunkten i administrationens analys av föreningsmedlemmarna baseras 
p3 en ideologisk grundsyn om smabönders irrationella verksamhet vidmakt- 
hålls ett "naturligt" krav från administrationen att standigt förstärka kontrol- 
len av de lokala föreningarnas verksamhet. Tjänstemannen är övertygade om 
att en mindre noggrann övervakning omedelbart skulle leda till oegentlig- 
heter och kaos. Härvidlag är det intressant att jämföra distriktsadminis- 
trationens synsätt med den centrala administrationens, som h sin sida poäng- 
terar distriktsadministrationens svaghet och tendens till att fatta felaktiga be- 
slut. Liksom distriktsadministrationen strävar efter en allt starkare kontroll 
av böndema/medlemmarna, kraver centraladministrationen pil samma grun- 
der en ständigt ökad kontroll av bade distriktsadministration, union och pri- 
märföreningar. Varje överordnad nivh i hierarkin ser de lägre nivaema som 
oförmögna att fatta "de ratta" besluten. 

Distriktstjanstemännens syn pa föreningarna, ocksa p2 Kibirigwiföre- 
ningen, är emellertid ganska motsagelsefull. Administrationen betraktar sty- 
relse och medlemmar som oansvariga och okunniga i fragor som rör före- 
ningens skötsel. Samma tjänsteman anser emellertid att styrelseledamötema 
manga gånger är alltför pasmdiga, men ocksh "alltför" kunniga och insatta i 
kooperativa reglementen och att de p2 sa satt hindrar DCOs faktiska möjlig- 
heter att paverka föreningarnas verksamhet. Flera ganger har till exempel 
ledamöter frhn Kibirigwiföreningens styrelse hotat med att kontakta bade 
den lokale parlamentsledamoten och högre tjänsteman p& kooperativa 
ministeriet i Nairobi i fragor där styrelsen och DC0 inte kommit överens. I 
själva verket beklagar sig tjanstemannen över att styrelsen alltid haller en 
enad front gentemot administrationen, vilket försvårar arbetet och möjlig- 
heterna till kontroll. "Istället för att ta en diskussion med DCO, sa skriver 
styrelsen ett formellt memorandum till distriktsförvaltningen, och eftersom 
styrelsen kan den kooperativa lagen är den svar att kontrollera för oss 
tjanstemän." Tjänstemannen misstänker till och med att styrelsen i Kibirigwi 
håller "hemliga" möten, det vill saga möten som man inte får protokoll fdn, 
för att ytterligare försvåra administrationens kontroll av deras verksamhet. 

För tjanstemannen inom den kooperativa distriktsadministrationen ar 
Mibirigwiföreningen en relativt genomsnittlig representant för distriktets 
kaffeföreningar. Med en god portion misstänksamhet följer man föreningens 
och styrelsens arbete. I den fasta övertygelsen att större ekonomisk frihet 
skulle innebara en kommande katastrof för föreningen och dess lättmanipu- 



lerade medlemmar, strävar administrationen efter en stark kontroll över 
förening och styrelse. Lokala initiativ stör ofta bara ministeriets egna inten- 
tioner och betraktas därför med misstro. Tjänstemännens egna traditionella 
tolkning av föreningens verksamhet som irrationell och oansvarig har med 
nödvändighet skapat ett betydande avsthd mellan administrationens inten- 
tioner och föreningarnas arbete. Kanske är detta i sin tur orsaken till att 
tjänstemännen sa självklart betraktar den positiva utvecklingen inom kaffe- 
kooperationen i Kirinyaga som ett direkt resultat av att deras eget arbete 
blivit alltmer effektivt och omfattande. 

1. Republic of Kenya, 1964, sid 83 ff. 
2. Republic of Kenya, 1969, sid 197 ff. 
3. Ibid., sid 266 ff. 
4. Republic of Kenya, 1974, sid 208 ff. 
5. Republic of Kenya, 1979, sid 309 ff. 
6. Republic of Kenya, 1983 (IV), sid 213. 
7. Ibid., sid 213 ff. 
8. Detta framgår med all önskvad tydlighet i den kooperativa årsrapporten fran 1984, som 

beklagar sig över den ojämna allokeringen till ministeriets budget. Republic of Kenya, 
1984 (II), sid 4 ff. 



Distriktsunionen 

Den kooperativa unionen i distriktet spelar en mycket viktig roll i Kibi- 
rigwiföreningens verksamhet. Genom att en stor del av föreningens arbete 
är knutet till unionen, paverkar denna relation bade styrelsens och medlem- 
marnas dagliga arbete pA ett mer patagligt sätt än ministeriet. I motsats till 
vad de flesta föreningsmedlemmar i Kibirigwi tror är unionens verksamhet 
hårt styrd av det kooperativa ministeriet. Inom distriktet kontrollerar ministe- 
riets tjänstemän unionens lokala verksamhet och samtidigt är unionens verk- 
samhetsgrenar, liksom alla andra unioners i landet, detaljreglerade av statliga 
förordningar. Unionen ger utbildning till föreningsmedlemmar och är verk- 
sam som kreditgivare. Den kontrollerar utbetalningarna till medlemmarna, 
den är ansvarig för föreningens bankverksamhet och medlemmarnas konton 
och har, slutligen, monopol pA förmedling av insatsvaror till de individuella 
föreningarna. Genom denna konkreta verksamhet har ocksa många medlem- 
mar skaffat sig en ganska väl utvecklad syn p2 unionens verksamhet och 
dess betydelse för föreningen. 

Den syn p i  föreningen som utvecklats av unionens tjänstemän och funk- 
tionärer skiljer sig relativt lite fran den kooperativa distriktsadministra- 
tionens. Den viktigaste skillnaden ar kanske att unionens tjänstemän ar 
mindre uttalade än ministeriets tjänstemän i sin kritiska syn p3 föreningarnas 
verksamhet. En viktig orsak till denna mer diskreta hållning är naturligvis att 
alla medlemsföreningar skickar en representant till unionens arsmöte. I 
teorin kan alltsa ledamöterna i årsmötet skaffa sig ett ganska starkt inflytande 
p i  unionstjanstemannens befordringar, lön, omplaceringar etc. Nagot som 
de oberoende tjänstemannen i ministeriet aldrig behöver befara. Varje före- 
ning har ju dessutom ocksa teoretiska möjligheter att lämna unionen om det 
uppstår alltför stora motsättningar. 

Men ocksa unionens tjänstemän betraktar styrelseledamöter och förenings- 
medlemmar som okunniga och oansvariga bilde inför sina egna och unio- 
nens problem. Även tjanstemannen inom unionen vill därför ha en allt 
starkare kontroll över föreningarna, trots att man redan har skaffat sig en 
stark position gentemot föreningarna genom tvånget att unionens direktör, 
liksom ministeriets chefstjänsteman, maste godkänna och skriva under alla 
föreningarnas utbetalningar. Denna kontrollfunktion har funnits i närmare 
tjugo år. I den gällande kooperativa lagen från 1966 ges tjanstemannen i 
unionerna utomordentligt stora kontrollbefogenheter beträffande primärföre- 
ningarnas arbete. Det var tänkt att unionerna i framtiden skulle koordinera 



framtida kooperativ utveckling i sina respektive distrikt. Det var i 1966 års 
lag som den centraliserade bokföringsprocessen och monopolet pa 
insatsvaror ocksa kom att fastst2iUas.l 

De ledande tjänstemannen inom unionen, liksom i distriktsadministra- 
tionen, tycker att den nuvarande hierarkiska organisationsstrukturen är väl 
anpassad till fönitsättningarna i distriktet. Trots att unionen stått under direkt 
förmyndarskap (av det kooperativa ministeriet) i mer an tv& år p& grund av 
ekonomiska oegentligheter, finner man ingen vilja hos tjanstemannen att 
ifragasatta unionens stniktur och funktionssätt. I stället för institutionella 
svårigheter ser direktören endast olämpliga individer, ett synsätt som ocksa 
går igen hos aiia tjänstemän p& unionen och deras syn p2 föreningarna. Om 
till exempel information om en händelse inte natt fram till föreningarna anses 
det genomgaende vara föreningarnas eller styrelsens fel att de inte mer aktivt 
sökt efter upplysningar. Liksom ministeriets administration har unionens 
tjänstemän utvecklat en mycket Mar ideologi kring föreningarnas och styrel- 
sernas bristande intresse för ett genuint samarbete med unionen och med- 
lemmarnas ofömAga och rent av ovilja att förstå unionens arbete. 

Föreningarnas och styrelsens oförstaende och brist p& rationellt tänkande 
reflekteras enligt unionens tjänstemän framförallt i de problem som unionen 
upplever i sin undervisningsverksamhet hos föreningarna. Undervisningen, 
som främst utförs av unionens Cooperative Education and Publicity Officer 
(CEPO), har en ganska lag prioritering bland tjänstemän inom unionen och 
under årens lopp har alit mindre pengar avsatts till denna verksamhet. CEPO 
bedriver framförallt teknisk undervisning för föreningsmedlemmarna, ofta 
tillsammans med ministeriets undervisningstjänsteman inom distriktet, 
District Cooperative Training Officer (DCTO), som mest arbetar med under- 
visning bland medlemmarna om dessas rättigheter inom sina föreningar. En 
stor del av CEPOs undervisning är inriktad p& jordbrukstekniska rad i sam- 
band med kaffeodling. CEPO beklagar sig ofta över att manga av dessa rad 
inte följs. Da CEPO undervisar om den administrativa verksamheten inom 
kooperationen och unionen är förhallandet till föreningsmedlemmarna ännu 
mer spänt och enligt tjanstemannen själv får hans undervisning ganska 
marginell betydelse. Medlemmarna är ofta inte ens "intresserade" av att för- 
söka första de förklaringar som ges om kaffets prissättning, om de formella 
relationerna mellan unionen och KPCU eller om hur pengarna för deras 
kaffe egentligen överförs mellan de olika enheterna. Orsaken till denna nega- 
tivism och ständiga kritik mot unionen är enligt tjänstemännen f m s t  politi- 
kers verk, som för fram lögnaktiga uppgifter om unionens verksamhet för 
att själva skapa sig anhängare och politisk makt. Till och med tjänstemannen 
själv klagar över att han ofta blir anklagad för att fara med lögner, bade av 
politiker och medlemmar i de lokala föreningarna. Enligt CEPO finns det en 
tendens till att framför allt styrelseledamöterna ar negativa till unionens 



utbildningsverksamhet, da de vill att all sanning om förhallandet mellan 
unionen och föreningarna inte skall komma fram till de vanliga medlem- 
marna. "They do not want the members to know the truth." All kritik av 
unionen och dess tjanstemän ses som ett utslag av styrelsernas maktfull- 
komlighet och försök att dra in unionen i lokalpolitiska motsättningar inom 
föreningarna. Som vi skall visa i nästa kapitel ar situationen emellertid 
radikalt annorlunda i Kibirigwis styrelse. 

Den omfattande bank- och kreditverksamheten uppfattas av de flesta 
tjanstemän inom bade unionen och ministeriet som unionens viktigaste verk- 
samhetsgrenar. Unionen utför ett betydande arbete med bokföringen av 
krediter och utbetalningar pA alla de tiotusentals individuella medlemmarnas 
konton som den ansvarar för. Speciellt bankverksamheten brukar av uni- 
onernas företrädare framhallas som ett viktigt bidrag till den kooperativa 
utvecklingen. Unionens banksektion arbetar emellertid i stor utsträckning 
isolerat från unionens övriga verksamhetsgrenar, speciellt i relation till ut- 
bildningsverksamheten, vars företrädare i praktiken aldrig informeras om 
kreditarbetet och sålunda aldrig ges möjligheter till att följa upp kredit- 
givningen med undervisning och radgivning. 

Via unionens bankverksamhet har ett relativt stort antal kreditprogram 
kanaliserats till föreningar och föreningsmedlemmar. Till Kibirigwi och dess 
medlemmar har till exempel under de senaste fem åren knutits inte mindre an 
sju olika kreditprogram. Varje program har haft sina egna regler, sina egna 
malgrupper och ambitioner, sina egna räntesatser och Aterbetalningssystem. 
För den utomstående utgör de olika programmen ett ganska svåröverskadligt 
mönster. De huvudsakliga programmen har varit Integrated Agricultural 
Development Program (IADP) I och II, Smallholders Coffee Improvement 
Project (SCIP), New Seasonal Credit Scheme (NSCS) och Cooperative 
Production Credit Scheme (CPCS) med ett Short Term Loans (STL) respek- 
tive ett Medium Term Loans (MPL). Flera kreditprogram var vid tiden för 
vår faltstudie p3 väg att avslutas. Av de olika programmen Aterstod i princip 
endast tvii, nämligen SCIP (Smallholders Coffee Improvement Project) och 
CPCS (Medium Term Loans). Av dessa tvi program var CPCS det avgjort 
viktigaste för föreningens medlemmar och det program som ocksa har den 
starkaste förankringen hos unionen och ministeriet. För att säkerställa att 
kreditgivningen går ratt till inom unionen övervakas unionens tjänstemän av 
en kredittjänsteman vid det kooperativa ministeriet. Denne tjansteman deltar 
vid alla större kredittransaktioner och har dessutom vetorätt vid alla even- 
tuella oenigheter i samband med kreditarbetet. Samförståndet mellan de olika 
tjänstemannen är emellertid närmast totalt. 

Nästan alla tjansteman i unionen har egna odlingar med kaffe eller te. Men 
alla dessa tjanstemän har genom sina stora kontaktytor i sitt arbete i unionen 
isolerat sig fran srniböndernas verklighet. En högt utvecklad vanskaps- 



korruption medverkar till att tjänstemännen själva alltid har tillgång till ser- 
vice och resurser som smabönderna inte kan räkna med. Genom denna iso- 
lering har unionens tjänsteman skapat en ideologi om bönders omständig- 
heter och rationalitet, som passar den administrativa strukturen och tjanste- 
männens egna prioriteringar. I tjänstemannens ideologi ingk till exempel att 
föreningsmedlemmarna saknar förmaga till planering och ekonomiskt 
tänkande. Likasa förväntar man sig att medlemmarna inte är speciellt pris- 
känsliga och att de sannolikt inte skulle producera mer om producentpriserna 
höjdes eller om utbetalningssystemet effektiviserades. Smaböndernas stora 
ansträngningar att skaffa sig krediter blir ocksa en del av ideologin bland 
tjänstemännen pa unionen. Den stora kredithungern bland smabönderna ser 
tjänstemannen som ett resultat av medlemmarnas piltagliga oförmaga till 
planering och hushilllning - "orsaken till böndernas kreditintresse ar främst 
att medlemmarna inte kan hantera sina pengar p i  ett riktigt satt". 

Tjänstemännens ideologi gentemot bönderna och da speciellt smabönderna 
kommer främst till uttryck i samband med en speciell form av krediter, 
utanför de större kreditprogrammen. Denna kreditform g&- under namnet 
"Crop Advance", och är  egentligen en form av förskottsbetalning till med- 
lemmarna för nästkommande kaffeutbetalningar fran föreningen. Denna typ 
av medlemsförskott handhas administrativt sett av föreningarna själva och 
transaktionerna bokförs bara lokalt av föreningarnas egna tjansteman. 

Olika former av förskottsutbetalningar har förekommit ganska länge hos 
många av föreningarna under vad som unionens tjansteman betecknar som 
mycket lösa former. 1977 utgavs ministeriets och unionens nuvarande bank- 
manual och da inkluderades ocksa allmänna direktiv för föreningars för- 
skottsutbetalningar. Manualen rekommenderar, enligt distriktsadministra- 
tionens tolkning, att förskottsutbetalningar i största möjliga utsträckning bör 
undvikas. Istallet ges en mer allmän rekommendation att utbetalningarna till 
föreningarna och dess medlemmar skall göras sa regelbundet som möjligt 
och pa sa satt minska nödvändigheten av förskottsutbetalningar. I själva 
verket är bade unionens och ministeriets tjansteman klart emot att före- 
ningarna medger förskottsutbetalningar till sina medlemmar. Enligt tjänste- 
männen har förskottsutbetalningarna ständigt misskötts av kaffeföre- 
ningarna. Förskotten har i vissa föreningar lämnats ur alltför frikostigt till 
alltför manga medlemmar, aven till bönder med mycket liten kaffepro- 
duktion, nagot som gatt stick i stäv med unionens och ministeriets allmänna 
kreditpolitik, som enbart riktat sig till de ekonomiskt starkare kaffe- 
bönderna. 

Ett ihZrdigt men obekräftat rykte gör gällande att flera unioner tidigare 
försijkt hindra försltottsbetalningar, bland annat den starka unionen i grann- 
distriktet Nyeri, men att dessa inte lyckats. Ocksa i Menigoya har ministe- 
riets och unionens tjänstemän försökr att stoppa försl<ottsutbetalningarna. 



Senaste gangen detta gjordes var vid ett möte 1983 just hos Ribirigwi- 
föreningen. Da förbudsplanerna presenterades för medlemmarna uppstod 
emellertid ett sa samlat motstånd bland deltagarna att ministeriets och unio- 
nens talesman högtidligen tvingades lova att bade checkar, kontanter och 
insatsvaror ocksa i framtiden skulle kunna ges som förskott. 

Det förskottssystem som ministeriet och unionen numera officiellt rekom- 
menderar är ett relativt komplicerat mönster av transaktioner. Som tidigare 
görs den lokala föreningen själv ansvarig för bade utbetalning och indriv- 
ning av förskotten. Summan dras fran varje förskottstagares tillgodo- 
havande vid nästföljande utbetalningstiiIfaiie. Inga nya förskott får ges till en 
medlem innan den gamla skulden är betald. Tjänstemännen menar att fyra 
förskott borde vara det högsta tillitna antalet per medlem och säsong. 

Förskottet pa den första av de sex utbetalningarna under en säsong bör 
enligt ministeriets rekommendationer maximalt uppga till tjugo procent av 
den i genomsnitt försålda mängden kaffe för respektive medlem under de tre 
senaste åren. DA det ratta antalet kilo räknats fram, beräknas priset per kilo 
kaffe innevarande säsong pa sa sätt att unionens tjänsteman centralt i 
Kerugoya räknar fram distriktets genomsnittspris för de tre senaste åren. 
För säsongen 1984185 kom man saledes fram till ett genomsnittligt pris p2 
tre shilling per kilo kaffe inom distriktet. De andra, tredje och fjärde för- 
skotten bör enligt samma rekommendation uppga till tio procent av samma 
pris (tre shilling per kilo). Detta innebär i klartext att säsongens första för- 
skott till en medlem kan ges med upp till 60 cent per genomsnittligt antal 
salda kilon, medan de övriga utbetalningarna högst kan uppga till 30 cent 
per kilo. 

NAgon egentlig orsak till detta systems ganska svårhanterliga innehall 
kunde vare sig unionens eller ministeriets tjänsteman ange. Med stor tvekan 
medgav man dock att föreningarna hade en mycket bra kontroll över den 
ekonomiska verksamheten, eftersom de idag föreföll klara av denna kom- 
plicerade kreditstruktur utan hjälp fran vare sig unionen eller ministeriet. 
Manga tjänstemän förmedlar till och med en känsla av besvikelse över att 
den ekonomiska verksamheten fungerar sapass bra i manga föreningar och 
pa sa satt försvarar tjänstemännens mer direkta ingripanden i bland annat 
arbetet med förskottsbetalningarna! 



1. Denna kontroll har existerat i närmare tjugo år. Under den sa kallade Cooperative So- 
ciety's Act 1966 gavs tjänstemannen under "Commission for Cooperative De- 
velopment" och unionerna stora kontrollbefogenheter betrdffande primärföreningar. Det 
var tänkt att unionen i framtiden skulle koordinera framtida kooperativ utveckling i 
sina respektive distrikt. Det var ocksa här som den centraliserade bokföringsprocessen 
och monopolet pA insatsvaror etc kom att fastslas. Lamb, G., 1974, sid 87. 
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Kaffekooperativetc styrelse 
Ideologi och praxis 

Kibirigwi ni tuyete - DEN GODA TiDEN 

Styrelseledamöternas analys av föreningens verksamhet och de bakom- 
liggande orsakerna till föreningens framgångar överensstämmer p8 en viktig 
punkt med den analys som gjordes för snart tjugo år sedan av Hydén och 
Karanja. Diskussionen inom styrelsen om föreningens verksamhet börjar 
ofta med ett konstaterande, nästan som en axiomatisk utgangspunkt, att förr 
i tiden var det sämre ställt i föreningen. Detta begrepp, "förr i tiden", gäller 
inte nagon mytisk, gr3 forntid utan det refererar just till tiden vid slutet av 
sextiotalet da Hydén och Karanja genomförde sin undersökning. 

Denna tid, som utgör "den daliga tiden", Kibirigwi yari thtnu, är bade en 
reell tid och en konstruktion. En blandning av flera tidsbegrepp som skapat 
en tradition och en utpräglad identitet i styrelsen. I alla diskussioner kan 
styrelsens ledamöter utga fran att det som existerat "tidigare" alltid varit 
sämre än det som finns idag. Graden av autenticitet i analysen av begreppet 
"förr i tiden" har egentligen ganska liten betydelse för ledamöterna. Det vik- 
tiga är att detta synsätt ger styrelsen möjligheter att identifiera ett antal fakto- 
rer, som de anser har varit av betydelse för föreningens positiva utveckling 
till det effektiva kaffekooperativ det 21 idag. Traditionen blir ett naturligt sätt 
att skapa en identitet för styrelsens medlemmar och deras möjligheter att 
framhalla betydelsen av sin egen verksamhet och därmed ocksa den ställning 
som de själva anser sig ha rätt till, bade i föreningen och i samhället i stort. 
Denna retorik, som förenklar ett komplicerat skeende och framhaller styrel- 
sens och enskilda ledamöters förtjänstfulla del i samhällsutvecklingen, har 
med tiden skapat sin egen logik. Den har för manga i Kibirigwi, framförallt 
naturligtvis för styrelseledamöterna, blivit en etablerad sanning som bade 
sätter in tidigare händelser i föreningen i ett större sammanhang och som 
förklarar ursprunget till de sociala och ekonomiska mönster som man 
numera finner i föreningen. 

"Förr" dominerades föreningen alltsa av daliga och destruktiva krafter. 
Denna period varade enligt styrelseledamöterna fram till 1969-70, da en 
statlig undersökning av Greningen ägde mm för att klargöra alla rykten och 
anklagelser om oegentligheter och korruption som omgav föreningen. Där- 
med avslutades den "daliga tiden" och utvecklingen mot den nya "goda 



tiden", Kibirigwi ni iuyete, började. Med den dåliga tiden förknippas alla de 
kännetecken som idag betraktas som negativa och destruktiva krafter inom 
en förening och som kan störta vilken förening som helst i fördärvet. 
Ordförandena, liksom de andra styrelseledamöterna, var okunniga och oär- 
liga i sitt arbete inom föreningen. Korrupta politiker, affärsmän och tjänste- 
män dominerade styrelsen, som utmärktes av oegentligheter och korruption. 
Kaffet betingade laga priser. Kaffesjukdomar var vanliga och föreningen 
hade alltför f2 kaffefaktorier för att kunna uppmuntra en ökad kaffeodling 
hos medlemmarna. Genom att styrelsen standigt byttes ut och nya styrelse- 
medlemmar tillkom varje år, var de enskilda medlemmarna ofta oansvariga 
och okunniga om kooperativa regler och värderingar. Kreditverksamheten 
var i oordning och aterbetalningen lag. Daliga tjänsteman inom föreningen 
och ogenomtänkta projekt försvagade ytterligare bade styrelse och förening. 

Vad ar det da enligt styrelsen för faktorer som bidragit till att Kibirigwi- 
föreningen alltmer kunnat förbättra sin verksamhet? Styrelsemedlemmarna 
är ju förvisso medvetna om att det inte bara är en enstaka kraft som bidragit 
till den positiva utvecklingen, men att skapa en hierarki av orsak och verkan 
bland alla de faktorer som bidragit till förändringen är emellertid inte lätt för 
ledamöterna. Ofta varierar rangordningen av orsakerna starkt beroende pa de 
yttre omständigheterna. Förklaringarna är ju ofta avhängiga av den sociala 
omgivningen och det syfte till vilket de identifieras. Orsakerna varierar sa- 
ledes ganska ordentligt fran en diskussion till en annan, men trots det finns 
det ett relativt klart mönster av orsaksförhallanden som standigt tycks Ater- 
komma i styrelsens diskussioner. 

Den utan tvekan viktigaste orsaken till föreningens positiva utveckling är 
enligt styrelsemedlemmarna de förbattrade kaffepriserna sedan slutet p2 
sextiotalet. Okningen av kaffepriserna har inte bara medfört en expansion av 
föreningens verksamhet och en höjning av medlemmarnas inkomster. 
Kaffeprisernas uppgang har dessutom inneburit en generell samhälls- 
expansion. Styrelsemedlemmarna gör ingen skillnad mellan den generella 
samhällsexpansionen och föreningens expansion eftersom bada processerna 
anses som delar av samma förändring. T grunden ligger kaffet och kaffe- 
priserna. Utan den prisökning som ägt rum, skulle ingen förening och ingen 
styrelse kunna arbeta p i  ett effektivt sätt (se tabellen för kaffeprisernas 
utveckling under 1950- 1985). 

Förutom kaffepriserna finns det dock ett ganska stort antal faktorer som 
olika styrelseledamöter anser har haft avgörande inverkan p3 föreningens 
framgangar. En viktig orsak till föreningens förbattrade verksamhet är av- 
saknaden av vad som kallas för politisk verksamhet bland styrelsemedlem- 
marna. Det finns i kikuyuspråket en mycket viktig distinktion mellan A ena 
sidan en "ledare", en framstaende personlighet inom lokala institutioner, en 
mutongoria, och en politisk ledare, en politiker, som kallas muthamaki. 



Mellan dessa bada ledartyper, liksom den verksamhet som de bada ledarna 
representerar, finns i folks och styrelseledamöters medvetande mycket ringa 
samhörighet. Politik och politiker associeras, i motsats till seriös förenings- 
verksamhet och ledarskap i samhället, med oärlighet och personlig vinnings- 
lysmad, med skryt, stora bullrande tal, med Athävor och löften utan innehall. 
Intressant nog finns det en stor samstämmighet mellan den folkliga synen 
och ett centralt dekret från 1982 från det kooperativa ministeriet som ut- 
tryckligen förbjuder politiker och statstjänstemän att väljas till styrelseleda- 
möter i en kooperativ förening! Mutongoria förväntas ha en helt annan form 
av samhällsansvar och förhallningssatt än det som politikerna visar upp i 
Kenya. En god ledare är först och främst en person, inte nödvändigtvis en 
man, som är ärlig. &lighet bör vara det främsta kännetecknet p& en före- 
ningsledare. Ärlighet förknippas inte av nagon i Kibirigwi med politik. 

Många av de nuvarande styrelseledamöterna hänvisar ofta till många rela- 
tivt alldagliga företeelser som man ogillar som "politik". Inte minst gäller 
detta olika former av kampanjer och försök att värva röster för att bli vald till 
styrelsen. Sa fort nagon i styrelsen hör rykten om vad som kan tolkas som 
kampanjer eller möten, fördöms detta offentligt. Styrelseledamöterna anser 
unisont att personer som arrangerar möten och sammankomster som inte 
offentligt sammankallats klart visar att de är oärliga och politiserande och sa- 
lunda omöjliga att lita p2 som styrelseledamöter. Öppna valkampanjer anses 
av alla som moraliskt förkastliga. 

Styrelsen visar en stark enighet utat, bade gentemot föreningsmedlem- 
marna och främlingar. Ledarpositionen som styrelseledamot ger prestige i 
samhället. Inflytandet i lokala fragor starks genom styrelsens samman- 
hallning. Strävan till att sa ofta som möjligt uppratthalla en yttre enighet 
tycks skapa en form av subkultur, där aven ledamöternas mer privata värde- 
ringar och retorik blir alltmer lika hos de enskilda ledamöterna. Vissa före- 
teelser blir "sanningar" utan att egentligen vara särskilt val underbyggda. En 
sadan mindre väl underbyggd "sanning" tycks just ha utvecklats kring röst- 
ningskarnpanjerna. 

Alla styrelsemedlemmar är officiellt ense om att inga röstnings- och val- 
kampanjer förekommer i Kibirigwi bland de nuvarande ledamöterna! Privat 
är dock alla ledamöterna överens om att kampanjer bedrivs pa ett eller annat 
sätt av alla. Men alla ledamöter är ocksa eniga i att kampanjerna sker i en 
ganska begränsad omfattning och med relativt sma medel, som till exempel 
genom en väntjänst, en läskedryck, en öl. Under den "dåliga tiden" däremot 
var kampanjerna dramatiska. Under slutet av sextiotalet hände det till och 
med att den nuvarande ordförandens hus brändes ned och förstördes som 
hämnd för att han kandiderat som styrelseledamot i sitt eget omrade. 

Numera har den nya regeln om att inga statsanställda eller heltidspolitiker 
får vara medlemmar i styrelsen minskat styrelseuppdragets attraktionsför- 



maga och därmed ocksa kampanjernas intensitet. Stora och snabba inkoms- 
ter, vilket betraktas som den enda möjligheten för att bli en framgangsrik 
politiker, gör man numera inte som ledamot i en kooperativ styrelse. Leda- 
möterna är alla pa det klara med att chanserna att bli omvalda genom poli- 
tiska manipulationer numera är sma. Istället för att inte väljas om, med den 
prestigeförlust ett nederlag innebär, är det numera avsevärt säkrare för en 
politisk entreprenör att satsa pil en transport- eller en affärsverksamhet i sin 
kaniär mot makten. Den negativa aspekten av den nuvarande utvecklingen 
kan visserligen bli att föreningen kanske går miste om dynamiska lokala 
krafter. Den nuvarande styrelsen hävdar dock unisont att dessa entrepre- 
nörer enbart skulle ha en destruktiv inverkan p& föreningens verksamhet 
genom sina egna politiska och ekonomiska ambitioner, där föreningen alltid 
skulle ges en underordnad roll. 

Den kanske största risken för styrelsen och dess arbete tycks dock vara att 
de även mot sin vilja blir uppknutna till det övergripande politiska makt- 
spelet i området. Varje parlamentsledamot vill naturligtvis se till att styrel- 
serna i omradets föreningar är positivt inställda till honom eller henne. Det 
har utvecklats en tendens mot att alla rikspolitiker fran omradet försöker 
skapa ett personligt patron/klientförh&llande till de viktigare styrelseleda- 
möterna i de olika föreningarna. Kibirigwiföreningen representerar ett 
potentiellt röstantal p& inte mindre an 4 500 medlemmar och eftersom 
styrelsen är ett potentiellt starkt politiskt propagandainstrument, ar det 
naturligt att starka politiska viljor vill utnyttja styrelsen. Det förefaller 
emellertid som om styrelsen i Kibirigwi har lyckats neutralisera detta hor. 
Men visst kan man skönja en tendens till en politikerrelaterad motsättning i 
styrelsen mellan dess starkaste ledamöter. Ordföranden och majoriteten av 
styrelsen betraktas som passiva anhängare till den nuvarande parlaments- 
ledamoten. Styrelsens andre starke man, kassören, och resten av styrelsen 
stöder den tidigare ledamoten, som röstades ur parlamentet vid 1981 års val 
(vilket sammanföll med att en stor grupp ocksA röstades ut ur föreningens 
styrelse). Denna interna politiska motsättning tycks emellertid inte spela 
nigon avgörande roll för föreningens och styrelsens verksamhet. Som vi 
senare skall visa har den inte pil langt nar den splittrande effekt som till 
exempel det kooperativa ministeriets analyser av styrelsen gjorde gällande. 

En viktig orsak till kaffeföreningens positiva utveckling är enligt er1 enig 
styrelse den kontinuitet som styrelsen har kunnat visa upp. Val till styrelsen 
äger rum vid årsmötet varje ar under ganska dramatiska former. Styrelse- 
ledamöterna menar själva att medlemskapet i styrelsen under mer an ett Ar 



har befrämjat deras sociala ansvar och därmed ocksa en mer genuin form av 
ledarskap. Kontinuiteten har ocksa främjat biide kunskap och insikt i koope- 
rativa lagar och förordningar och om föreningen. Inte minst har styrelsens 
omval skapat en hälsosam balans mellan styrelsen och föreningens tjänste- 
män, framförallt gentemot föreningsförestandaren. Dessutom har styrelsens 
kontinuitet lett till att allt färre valkampanjer bedrivs inom föreningen, 
kampanjer som alltid tycks innebära ökade motsättningar mellan enskilda 
styrelseledamöter och mellan olika föreningsmedlemmar. De längre mandat- 
perioderna har ocksa medfört att styrelseledamöterna känner en större säker- 
het gentemot sina väljare och därigenom behöver man inte heller utlova 
fördelar som ledamöterna senare fatt svart att infria. En förutsättning är 
förstas att styrelsen och de enskilda medlemmarna verkligen representerar de 
kreativa och ärliga krafter som förknippas med den ideala styrelseleda- 
moten, nagot som alla enskilda styrelseledamöter självklart anser sig göra. 

Det finns tva viktiga aspekter kring den pastidda kontinuiteten hos styrel- 
sen som anses speciellt iögonfallande. Den ena är att föreningens styrelse 
suttit intakt i inte mindre än tre år. I själva verket har tvii ordinarie ledamöter 
vid sidan av ordföranden i 1983184 års styrelse suttit i mer an tre år: den ene 
i sju år och den andre i fem år. Därigenom har man naturligtvis skaffat sig 
en ansenlig kunskap och erfarenhet. Den andra kontinuitetsaspekten är knu- 
ten till styrelsens viktigaste funktionär, nämligen ordföranden. Ordföranden 
har varit knuten till styrelsen sedan 1968. Da blev han invald som ordinarie 
styrelseledamot och därefter har han av olika styrelser utsetts till ordförande 
under perioderna 1972-1979 och fran 198 1- 1984. Styrelsens ordförande har 
själv kommit att personifiera styrelsens kontinuitet. Det är dennes långa tid i 
styrelsen och hela styrelsens omval under de senaste mandatperioderna som 
skapat förutsättningarna för kontinuitetsdiskussionen. Genom att styrelsen i 
mycket stor utsträckning förknippas med ordförandens person gör denne 
naturligtvis allt för att understryka kontinuitetens stora betydelse för före- 
ningens verksamhet. Kanske vi bör betrakta ordföranden som en slags 
entreprenör, som lyckats institutionalisera kontinuitetsbegreppet bland sty- 
relseledamöterna och ocksa, som vi senare skall visa, hos vanliga förenings- 
medlemmar. Förr, berättade styrelseledamöterna, betraktade många medlem- 
mar Arsmötenas styrelseval som nyval, det vill säga hela styrelsen skulle 
bytas ut, annars var det inget riktigt val. Numera har alltsa detta förändrats. 

Det finns dock inte sa manga faktorer som alla ledamöter är helt eniga om 
som skulle ha paverkat föreningens arbete i positiv riktning. Om betydelsen 
av ordförandens och styrelsens duglighet och langa erfarenhet rader det 



ingen tvekan. Inte heller rader det nagon oenighet om att kaffepriserna ut- 
gjort grundvalen för ett expansivt och effektivt förenings- och medlems- 
arbete. Genom höga priser och goda ledare, som inte agnat sig at politik och 
split i styrelsen, har dess arbete flutit relativt friktionsfritt. 

Egentligen är der inte nagra fler punkter man är helt överens om bland 
styrelseledamöterna. I stallet är det sa att andra faktorer antingen ocksa har 
medfört negativa konsekvenser för föreningen eller att styrelsens ledamöter 
ar oense om deras betydelse. I vår diskussion om styrelsens arbete ska vi 
fortsättningsvis främst försöka belysa hur olika ledamöter och fraktioner 
inom styrelsen uppfattar och värderar de olika krafter som paverkkar sty- 
relsens verksamhet. En viktig fraga är naturligtvis da villca olika gruppe- 
ringar som styrelsen består av. Hm ser styrelsen egentligen ut, hm är den 
sammansatt och vilken betydelse tillmäter olika ledamöter denna samman- 
sättning? 

Aldern varierar betydligt mellan styrelseledamöterna. Den yngste är 34 år 
och den äldste är 66 år. Genomsnittsåldern pa de nio männen i styrelsen är 
45 Ar, en respektingivande ålder i kikuyusamhaliet. Vid den Aldern har man 
ratt att begära respekt från sina medmänniskor. Man närmar sig snabbt den 
vördnadsvärda alder da man tilltalas med mzee (äldre) och da man Atmin- 
stone förr i tiden automatiskt gavs en mycket respekterad plats i samhället. 

Alla ledamöterna är relativt valutbildade. Den lägsta formella utbildningen 
som nagon ledamot har är en Attaårig grundutbildning. Den äldste ledamoten 
i styrelsen är utbildad som lärare och har under mAnga år arbetat som 
mellanstadielärare. Den yngste ledamoten, som är sekreterare i styrelsen, har 
gatt tva ar i gymnasiet. Endast styrelsens sekreterare har innehaft nagon 
längre tids anställning utanför distriktet. Ingen av styrelseledamöterna har 
varit politiskt aktiv. TvA av styrelsemedlemmarna bedriver affärsverksamhet 
i blygsam skala vid sidan av sina styrelseuppdrag. Den ene, ordföranden, 
har en liten lanthandel nära sin bostad medan den andre hyr ett litet hus av 
förenmgen som han använder för teservering vid ett av föreningens fak- 
torier. Alla de nio styrelsemedlemmarna är naturligtvis kaffebönder. NAgra 
räknas till de allra basta kaffebönderna i Kibirigwi medan nagra av styrel- 
sens ledamöter, de tva yngsta, anses som förhallandevis mediokra kaffeod- 
lare. Ingen av bönderna har speciellt mycket mark. Flera av ledamöterna har 
emellertid köpt eller står i begrepp att köpa jord i torrområdena i distriktet, 
där priserna är förmanliga efter den svåra torkan. 



Ledarskap och ansvar, som styrelseledamöterna vill se det, liknar i stora 
stycken ett personligt förhallande mellan styrelseledamot och förenings- 
medlem. Ledamöternas syn p i  sitt ledarskap tar sig ofta uttryck i en ideo- 
logisk markering av sin position i sitt uppträdande gentemot saväl förenings- 
medlemmarna som arbetarna och förestandaren pil kaffefaktorierna. De 
yngre styrelseledamöterna har emellertid svårt att leva upp till den patriarka- 
liska roll som styrelsemedlemmarna själva förväntar sig att de skall spela. 
Ofta kan dock de yngre ledamöterna i viss mån balansera denna brist genom 
att framhalla sin utbildning och modernare kunskap om det nya samhället. 
Alder och utbildning utgör nämligen tva viktiga kriterier för ledamöternas 
samarbete och förhallande till varandra inom styrelsen. Arbetsdelningen 
inom styrelsen är mestadels byggd just pil allmänna samhallskategorier, pil 
principer som är  generellt viktiga för hela föreningen och samhället. Relatio- 
nerna inom styrelsen mellan unga och gamla är till exempel en naturlig re- 
flexion av de generationsmotsättningar som generellt gör sig piminda i 
kibirigwisamhallet. En motsättning mellan a ena sidan en lång sarnhallser- 
farenhet och ett naturligt krav p i  prestige och ledarskap och a andra sidan ny 
kunskap om det moderna samhället och en misstro mot gammal föraldrad 
kunskap. 

Ledamöterna själva förknippar de tv4 åldersgrupperna med ett sins emellan 
ganska olika förhallningssätt till styrelse och förening. Den äldre genera- 
tionen i styrelsen understryker ständigt att de yngre ofta är inblandade i 
politisk verksamhet och anklagar dem för alltför vidlyftiga löften till sina 
väljargrupper. Den äldre gruppen kommer ihag och anknyter ofta i sina tal 
till den tidigare kaotiska tiden i föreningen, da det gick sa langt att styrelsens 
och föreningens verksamhet fick underställas en statlig kommission. De 
yngre kommer inte ihag den tiden och har många ganger svart att se nagra 
paralleller med den tiden i dagens situation. De vill istället ha en allt större 
självständighet för föreningen och styrelsen gentemot DC0 och unionen. De 
aldre däremot har fortfarande de daliga tiderna i minnet och är inte alls lika 
angelägna om en minskad extern administrativ kontroll. Istället pläderar de 
äldre för en intensifierad kooperativ utbildning för att p i  sa sätt skaffa sig en 
ökad kunskap om föreningens och styrelsens möjligheter att förbättra sin 
verksamhet inom det befintliga systemet. Men ocksa den yngre generationen 
är angelägen om utbildning, även om man uttrycker behovet av utbildning 
p2 ett annorlunda satt. Bada grupperna är dock överens om att utbildningen 
är nödvändig för att stärka föreningens och styrelsens verksamhet. PA sa satt 
kan styrelsen balansera bade den externa byrak-ratin, det vill saga unionen 
och ministeriet och föreningens egna tjänstemän och deras verksamhet. 



Samtidigt som regionala olikheter inom föreningsomradet ar en latent kon- 
fliktorsak inom styrelsen utgör dessa konflikter en viktig manifestation av 
styrelsemedlemmarnas ekonomiska och sociala tänkande. Regionala mot- 
sättningar inom föreningen kommer ständigt till uttryck i styrelsens arbete. 
Många gånger förefaller det som om de regionala skillnaderna inom före- 
ningen upplevs av styrelseledamöterna själva som betydligt mer djupgaende 
och viktigare för styrelsens arbete an olikheten i ledamöternas Alder och 
utbildningsniva. 

En latent konflikt finner vi i styrelsens representation av de ekologiska 
zonerna i föreningsomradet. Endast en styrelseledamot av de nio represen- 
terar det fattiga laglandsomradet. De övriga arta ledamöterna är jämnt för- 
delade mellan höglands- och mellanomradet. Alla dessa Atta var en gang 
uttalat negativa till byggandet av ett kaffefaktori i laglandsområdet och till att 
tillata bönderna där att odla kaffe. Den davarande styrelsen hade tvA skäl till 
att se negativt p2 laglandsböndernas expansion. Det ena var att flera leda- 
möter friln bilde höglands- och mellanomradet under lång tid köpt majs och 
bönor fran laglandet till mycket laga priser. Man misstänkte att kaffeodling 
p& laglandet skulle bidra till att priserna skulle komma att stiga för bade majs 
och bönor. Även marken pa laglandet kanske skulle stiga i pris. Flera av 
styrelsens ledamöter och andra bönder i höglands- och mellanomradet stod 
nämligen i begrepp att köpa billig jordbruksmark i laglandet för att odla egen 
majs och p2 sa sätt ytterligare kunna expandera kaffe- eller teproduktionen i 
sina egentliga hemomraden. Eftersom marken var och fortfarande är billig 
inom lAglandsomr5det utgör den ett mycket attraktivt investeringsobjekt för 
de mer välbärgade hushallen. 

Den andra orsaken var ett sedan länge utfärdat förbud för smabönder i lag- 
landsomrAden att odla kaffe. Jordbmksdepartementet ansag nämligen att 
kaffe som producerades i IAglandsornrAden skulle bli av sa lag kvalitet an det 
huvudsakligen skulle komma att utgöras av mbuni istället för högklassig 
cherry. Styrelsen ansag att föreningens inkomster fran kaffet skulle minska 
genom att kaffekvaliteten generellt skulle bli sämre inom föreningen genom 
den daliga kvaliteten fran laglandet. Samtidigt sag dock flera styrelseleda- 
möter att en kaffeexpansion i de ekologiskt mera favoriserade omradena i 
laglanderna anda var möjlig. Den starka opinionen inom laglandsomrildet 
och tillgangen till krediter för att bygga kaffefaktoriet kom att bli avgörande 
för styrelsens medgivande. Numera ser styrelsen relativt positivt pa faktoriet 
i Kibingoti, en investering som sedermera visat sig bli en mycket stark 
motor för en alltmer expansivt kaffejordbruk i Zaglanderna. 

Viktigare än skilladerna mellan de olika ekologiska zonerna är emellertid 
uppdelningen av föreningen i faktoriomrilden. De fem kaffefaktorierna med 



sina skarpt definierade upptagningsomraden utgör föreningens kärna och 
styr i betydande utsträckning styrelsens och enskilda ledamöters arbete. 
Grunden till den starka faktorianknytningen är det administrativa mönster 
som utvecklats inom föreningen. Ett administrativt system infördes under 
sjuttiotalet av det kooperativa ministeriet, där varje faktori fick sin egen bok- 
föring och en självständig ekonomi. Orsaken till att denna administrativa 
uppdelning pa föreningsniva beordrades var helt enkelt att styrelseledamöter 
och föreningsmedlemmar skulle göras uppmärksamma pa faktoriernas lön- 
samhet och förbattra föreningarnas ekonomiska medvetande. Många före- 
ningar ansags helt enkelt alltför expansionistiska - de ville bygga alltför 
manga kaffefaktorier utan tillracklig ekonomisk grund. Den nya adminis- 
trativa strukturen, där varje faktori skulle utgöra en självständig ekonomisk 
enhet som dels skulle g% med vinst och dels bidra till föreningens över- 
gripande kostnader, ar numera en självklarhet hos hela styrelsen. Ingen 
ledamot ifragasatter denna princip. Det är självklart att varje faktoriomrade 
skall sträva efter hög kvalitet och laga kostnader. Eftersom varje styrelse- 
ledamot själv levererar kaffe till det faktori han tillhör finns ett inbyggt 
intresse hos varje ledamot att noga bevaka kostnadsstrukturen hos "sitt" 
faktori och att uppmuntra medlemmarna att leverera ett sa högklassigt kaffe 
som möjligt för att förbattra inkomstnivån för faktoriets medlemmar. 

Varje faktori utgör saledes en egen ekonomisk enhet. PA sa satt finns det 
ocksa en konkurrens mellan de olika faktorierna och deras medlem- 
marileverantörer om olika resurser friin föreningen och utifrån. Styrelseleda- 
möterna väljs av respektive faktoris medlemmar och har under hela sin 
mandatperiod mycket starka band till sitt faktori. I själva verket är det bara 
ordföranden, och i viss man ocksa kassören och sekreteraren, som anses 
representera föreningen som helhet. De övriga ledamöterna betraktas inom 
styrelsen enbart som representanter för sitt eget faktonomrfide. Det skulle till 
exempel vara otänkbart för en "vanlig" styrelseledamot att ga till ett annat 
faktoriomrade eller utanför föreningens domäner och uttala sig A föreningens 
vägnar. Detta skulle betraktas som ett flagrant regelbrott och ett satt att öppet 
konkurrera med eller ifragasätta styrelsens accepterade arbetsdelning. 

Ett viktigt inslag i ledamöternas arbete är att da och da i egenskap av leda- 
mot pil ett formellt och ritualiserat satt vandra omkring i sitt faktoriomrade 
och besöka de olika medlemshushAllen. Styrelseledamöterna poängterar all- 
tid vid sina officiella besök det harda arbetets nödvändighet. En ledamot 
uttrycker denna sida av sin verksamhet pA följande san: "I agreed to become 
a committee member to help my people to form a good society. Since I 
became a cornmittee member I try to go into their farms to encourage them to 
work hard. If you are not working hard you will not get good money. I try 
to push them to put more manure and that they shouldn't allow weed and 
grass to grow in their shumba to spoil the coffee." För det uppsökande 



arbetet ges ingen ersättning från föreningen. Ledamöterna uppfattar istället 
denna verksamhet som en naturlig del av sitt ledarskap, ett satt att mani- 
festera sitt ledarskap i omradet. Men uppmuntran om ökad produktion är 
inte bara en filantropisk verksamhet. Det är ocksA ett satt att öka faktoriets 
omsättning och kaffets kvalitet och p2 sa satt förstärka ledamotens position, 
som är avhängig av faktoriets omsättning. 

Den primära ekonomiska och sociala domänen i föreningen utgörs för alla 
ledamöter, inklusive de tre viktiga befattningshavarna, av det "egna" fakto- 
riets upptagningsområde. Det är av faktorimedlemmama de blivit valda och 
det är här som de själva och faktoriets övriga medlemmar avgör om leda- 
möterna och faktoriet lyckats i sina Ataganden att upprätthålla ett bra pris pil 
kaffet. Att hålla kostnaderna nere anses som den viktigaste uppgiften för en 
styrelseledamot, bade inom styrelsen och av många föreningsmedlemmar. 
Styrelsemedlemmarna är helt överens om att om faktorierna går bra, sa 
maste ocksa föreningen gA bra. De tvA nivilerna är svåra att skilja At, Atmin- 
stone i ledamöternas mer retoriska uttalanden. Men ledamöterna skiljer sig 
här sinsemellan. Det finns ganska stora olikheter i synsättet pA förening och 
faktori. Hos de sex styrelseledamöterna utan befattningar, som nästan enbart 
riktar sin verksamhet gentemot sina respektive faktorier och dess medlem- 
mar, utgör faktoriet och dess omland det enda kompetens- och ansvarsom- 
radet. Den större organisatoriska enheten, Kibirigwi Kaffekooperativ i sin 
helhet, blir en organisation där de sex deltar aktivt endast i de maraton- 
liknande styrelsemötena som äger rum ungefar en gång i manaden och där 
den egna domänen maste försvaras mot andras intressesfarer! 

Faktorierna är alla standardiserade och har ett närmast identiskt utseende. 
De har vuxit upp som ornradets centralpunkter och representerar för hela 
befolkningen den positiva ekonomiska utveckling som ägt rum inom ett 
omrade. Det är inom faktoriomradet som ledamöterna anordnar undervis- 
ning i bade kaffejordbruk, kooperativa lagar och kooperativ verksamhet. Det 
är hit man inviterar företrädare frAn unionen och det kooperativa ministeriet 
och ocksa f r h  andra ministerier och departement. Här halls intensiva möten 
om faktoriets problem och arbetsrutiner. Hit kommer ledamöterna Atskilliga 
ganger i veckan, speciellt under högsäsongen, för att tala med arbetare och 
med faktoriföreståndaren och för att inspektera verksamheten vid de gemen- 
samma arbetsdagarna, d2 kaffet sorteras och torkas. 

Det är saledes till faktoriet som en styrelseledamot främst ar knuten. 
Visserligen hoppas naturligtvis väljarna pA att deras ledamot ska erhålla en 
befattning inom styrelsen. PA sa satt kan han ju förbättra bade faktoriets och 
sin egen maktposition i föreningen. Men varje enskild styrelseledamot, vare 
sig han innehar en förtroendepost eller inte, representerar framförallt sitt eget 
faktori. Men faktorianknytningen är ganska hårt begränsad. Ingen styrelse- 
ledamot betraktar sin position som om den vore ett allmänt regionalt mandat 



fran väljarna, det vill saga som om styrelseplatsen skulle utgöra en generell 
ekonomisk och politisk representation för kaffefaktoriets valmanskår. Leda- 
mötema uppfattar istället sitt representantskap som förhållandevis snävt och 
enbart inriktat pil kaffehanteringen och dec lokala kaffefaktoriets verksamhet. 
Visserligen berör kaffet alla aspekter inom samhället, men representant- 
skapet i styrelsen uppfattas för den skull inte som en multifunktionell posi- 
tion utan snarast som en endimensionell relation, som är koncentrerad till 
kaffets tekniska hantering. 

Mellan styrelseledamöterna och faktoriernas föreståndare rader det ofta en 
relativt spänd relation. Föreståndarna vill naturligtvis ha en sa självständig 
position som möjligt gentemot styrelsen för att p2 egen hand kunna besluta 
om transporter, anställningsförhållanden, arbetsdagar etc. Styrelseledamö- 
tema vill 2 sin sida kontrollera faktoriets och förestandarens arbete för att 
kunna paverka och effektivisera faktoriets verksamhet men ocksa för att 
demonstrera sin ledarposition i faktoriomradet. Genom att styrelseledamoten 
själv har ett starkt ekonomiskt intresse av att faktoriets verksamhet förbättras 
sker en förhallandevis intensiv övervakning av faktoriet och dess verk- 
samhet. Ständiga diskussioner förs om orsaken till förseningar eller brister, 
om anställning av arbetskraft eller dess satt att fungera, om utbildning och 
information och andra verksamheter knutna till faktoriet. 

I egenskap av talesman för faktoriet föreligger det ibland en risk att en 
ledamot tenderar att betrakta främst faktoriet, men ocksa föreningen, som ett 
mal i sig, som en organisk enhet utanför medlemmarna och det sarnhäile den 
befinner sig i. Retoriken med att arbeta hårdare och producera mera gör 
ibland att medlemmarnas betydelse för faktoriet och föreningen tappas bort. 
Faktoriet och föreningen som synonymer för "utveckling" får ibland ett 
egenvärde, isolerat fran dess medlemmar. 

Det är i styrelserummet vid Ragatifaktoriet i Kibirigwi, vagg i vagg med 
föreningsförestandarens kontor, som mycket av det formella styrelsearbetet 
äger rum. Styrelserummets svarta möblering med det stora bordet i mitten 
utstralar värdighet och prestige. Vid styrelsens formella sammanträden är 
deltagarna ofta uppdelade i tre kategorier. En kategori utgörs av styrelsens 
tre tunga befattningshavare, ordföranden, kassören och sekreteraren, som 
sitter tillsammans och som representerar föreningen. En annan kategorj är 
styrelsens ordinarie medlemmar, som främst betraktas och agerar som repre- 
sentanter för sina respektive kaffefaktorier. Den tredje kategorin är före- 
ningsförestandaren och hans assistent. De är ansvariga för Föreningens 
dagliga skötsel och betraktas av styrelseledamöterna som bade vänner och 



fiender, som alltid maste kontrolleras och som aldrig fAr lämnas ensamma i 
sina beslut. 

Styrelseledamöterna är förhallandevis nöjda med föreningsföreståndarens 
arbete. Att vara nöjd i det här fallet tycks mest innebära att föreståndaren är 
sa beroende av styrelsen att han omöjligtvis pa egen hand kan styra 
föreningens verksamhet. Möjligheterna för honom att ens fatta egna beslut 
även i s& fragor är mycket luingskurna. Föreståndaren har relativt nyligen 
tillträtt sin befattning och inte hunnit bygga upp ett fungerande nätverk. Han 
tillhör dessutom en äldre generation med relativt lag utbildning och därför är 
han ganska osäker i sitt förhållande till styrelsen, speciellt till ordföranden, 
med dennes langa erfarenhet. Föreståndaren försöker balansera styrelsens 
dominans genom att intensifiera sina externa kontakter. Inte minst därför är 
föreståndarens attityd till unionens och ministeriets verksamhet odelat posi- 
tiv. Han är själv avlönad av unionen och hans anknytning till unionen be- 
traktas av honom själv som en nödvändig motvikt till ett alltför stort bero- 
ende av föreningens styrelse. 

En viktig orsak till förestandarens ganska kansliga ställning i föreningen är 
emellertid att han själv kommer fran kibirigwiornradet. Han har hand- 
plockats av styrelsen, framför allt av ordföranden, för detta arbete. Styrelse- 
medlemmarna är nämligen alla ense om att en förestandare maste ha sina 
rötter inom föreningens verksamhetsomrade. Genom att den nuvarande 
förestandaren ocksa är kaffeodlare och levererar till föreningen byggs en 
uppenbar intressegemenskap upp mellan styrelse och förestandare, vilket 
kan neutralisera den annars endemiska strukturella motsättningen som finns 
mellan de bada parterna. Bada parter är nu istället intresserade av att halla 
kostnaderna nere och ge sa goda kaffepriser som möjligt At medlemmarna. 

Kanske har denna intressegemenskap förenklat för bada parter att tillgodo-. 
göra sig ett närmast identiskt strukturellt kostnadstänkande beträffande utbe- 
talning till föreningens medlemmar. Det konformistiska administrativa syn- 
sättet -har sin grund i ett dekret fran det kooperativa ministeriet som skicka- 
des ut för ett femtontal ar sedan. Enligt styrelsen rekommenderade detta 
cirkulär att en förening alltid ska sträva efter att till sina medlemmar betala ut 
minst 80 procent av de inkomster som föreningen erhaller fran Coffee 
Board, det halvstatliga organ som är ansvarigt för exporten av det keny- 
anska kaffet. De resterande 20 procenten skall alltsa täcka KPCUs hante- 
ringskostnader, föreningens egna kostnader, avgifter till unionen, transport- 
kostnader etc. Detta cirkulär har fatt en nästan ofattbar genomslagskraft. 
Begreppet 80 procent har utvecklats till en axiomatisk malsattning för bade 
förestandare och styrelse, ett mäl med en dignitet som vore det en nödvändig 
hörnsten i kooperativ ideologi i alla kaffeföreningar i landet. 



De vanliga styrelseledamöterna har en relativt svag anknytning till före- 
ningen som en större organisatorisk helhet. Sa är dock inte fallet med styrel- 
sens tre viktiga befattningshavare ordföranden, kassören och sekreteraren. 
Dessa tre är visserligen ocksa starkt knutna till sina respektive kaffefak- 
toner, eftersom det är där de har sin valmanskår, men det är de tre befatt- 
ningshavarna som av hela styrelsen betraktas som representanter föreningen 
som helhet. 

Det är mellan de vanliga ledamöterna och de tre starka befattningshavarna 
som vi finner ytterligare en viktig institutionell konflikt inom styrelsen. Det 
är mellan dessa tvil kategorier med sina olika mandat och olika synsätt, som 
den kanske största klyftan i styrelsen ligger. En klyfta mellan a ena sidan en 
partikularistisk syn, nästan enbart knuten till faktorierna och den lokala 
valmanskåren, och A andra sidan en mer universalistisk syn, som omfattar 
inte bara föreningen som helhet utan även dess plats i ett större system, som 
inbegriper unionen, ministeriet och andra övergripande ekonomiska och 
politiska institutioner. Denna uppdelning förefaller inte i nagon större ut- 
sträckning vara knuten till olika personligheter. Istället tycks det vara en 
manifestation av en uppdelning pil ett djupt liggande kognitivt plan bade hos 
styrelsemedlemmar och vanliga medlemmar. Det är en självklarhet inom sty- 
relsen att dess befattningshavare skall kunna kombinera de lokala kraven 
knutna till faktorierna och den lokala valmanskåren med de krav som före- 
ningen som helhet ställer. 

Kanske mest pafallande konkretiseras denna klyfta i styrelsen hos ord- 
föranden, som av alla betraktas som föreningens ledare och talesman. Men 
samtidigt är han ocksa ansvarig för "sitt" kaffefaktori och sin egen valmans- 
k b .  Hans position blir inte mindre komplicerad av den relativt intensiva 
relation som präglar ordförandens relation till ministeriets och unionens 
tjänstemän inom distriktet. Ordföranden och de tva andra befattningshavarna 
i styrelsen maste ofta spela motsägelsefulla roller som medlemmar av 
styrelse, förening och lokalsamhället och samtidigt ocksa som ansvariga 
inför unionen och ministeriet. Alltför lätt tycks lojalitetskonflikter uppsta 
mellan föreningens prioriteringar och unionens respektive ministeriets krav. 

Vilka krafter är det da som skapar och vidmakthåller ledamöternas interna 
hierarki? Naturligtvis har faktorer som personlighet, social bakgrund, den 
egna valmanskårens styrka stor betydelse för den enskilde styrelseleda- 
motens inflytande. Men lika viktigt för styrelseledamöternas interna makt- 
positioner är faktiskt manga av de regler och förordningar som utfärdats av 
det kooperativa ministeriet. Förordningar fran ministeriet kan snabbt pa- 
verka ledamöternas syn pa styrelsen och sin egen verksamhet. En viktig 
sadan förordning är reglerna om traktamenten. Till skillnad fran föreningens 



tjänstemän erhåller styrelseledamöterna traktamenten varje gang de samlas 
till ett föreningsmöte. 

Enligt styrelsen finns en statlig regel om att traktamente inte utbetalas till 
mer än 15 möten per h och styrelsemedlem. En regel som mycket riktigt av- 
gör styrelsens mötesintensitet. Accepterar D C 0  inga fler traktamentsutbe- 
talningar till styrelsen blir det heller inga fler styrelsemöten. Att halla manga 
möten är emellertid inte enbart ett sätt för styrelseledamöterna att erhalla trak- 
tamente. I ett samhäile där sociala och ekonomiska beslut som berör flera 
personer ofta fattas i intensiva och många möten (barasa) är detta ett relativt 
effektivt satt att na enighet, eftersom mötet ofta inte avslutas förrän enighet 
natts. Genom att begränsa traktamentsersättningen till ett visst antal möten 
försämras möjligheterna för styrelsen att pA ett mer traditionellt accepterat 
sätt, genom hög mötesintensitet, lösa de problem som styrelsen och före- 
ningen möter. 

Men traktamentsersättningen vidmakthaller ocksa hierarkin inom styrelsen. 
Medan ordföranden får 140 shilling i o-aktamentsersättning per möte får Öv- 
riga tre befattningshavare i styrelsen (kassör, sekreterare och vice ord- 
förande) 120 shilling vardera, medan en vanlig styrelsemedlem inte får mer 
än 100 shilling per möte. Skillnaden i traktamentsersättning har ett starkt 
symbolvärde även om hierarkin inom styrelsen inte helt avgörs av trakta- 
mentets storlek, vilket bland annat visar sig i den relativt undanskymda plats 
som tilldelats styrelsens vice ordförande, som genom sin höga alder och 
bräcklighet accepterat en oansenlig ställning inom styrelsen. Maktcentrum i 
Nairobi poängterar genom traktamentssystemet hierarkin inom styrelsen och 
stärker med systemet främst ordförandens, men ocksA övriga befattnings- 
havares, maktposition inom styrelsen. En position som speciellt kommer till 
uttryck vid styrelsesammanträden, dar ordföranden presiderar över mötet 
och där han, Atminstone i Kibirigwi, har ett avgörande inflytande över 
styrelsens beslut. En vanlig styrelsemedlem, eller till och med en majoritet 
av styrelsens ledamöter, har mycket svart att genomdriva ett beslut mot 
ordförandens intentioner. 

Traktamentena är emellertid inte oproblematiska. Ersättningen är utan 
tvekan en betydande attraktion och en viktig anledning för manga personer 
att kandidera till en styrelsepost. Men ersättningen är  relativt 1Ag och arbetet 
inom styrelsen är många ganger tungt och langdraget, som exempelvis vid 
arrangemangen laing utbildningsmöten, besök hos medlemmar etc. Leda- 
möterna själva betraktar traktamentena som ganska sma belöningar för allt 
det arbete som de utför; speciellt ordföranden, som ofta mAste befinna sig p2 
föreningens administrativa centrum flera dagar i veckan. 

Komplikationerna med de laga traktamentena ar emellertid inte enbart 
knutna till ledamöternas arbetsinsatser. Snarare är fragan knuten till leda- 
möternas förväntade sociala prestige genom medlemskapet i styrelsen. Hög 



prestige kräver inte bara en maktposition i styrelsen. Enligt ledamöternas 
synsätt maste ocksa en hög prestige manifesteras i hyggliga inkomster frAn 
det kooperativa arbetet. Vi fann hos mAnga av styrelsens ledamöter en 
tendens att vara mycket förtegna om sina traktamenten och deras storlek 
inför bade oss och kooperativets vanliga medlemmar. Styrelsens ledamöter 
tycks anse att det bland vanliga föreningsmedlemmar finns en utbredd okun- 
nighet om styrelseledamöternas traktamenten. En okunnighet som bland 
annat är resultatet av diffusa rykten om mycket stora ersättningar som utbe- 
talas till styrelsen. Styrelsens medlemmar visar heller ingen ambition att 
korrigera denna felaktiga syn hos medlemmarna. Sanningen med de lägre 
ersättningarna skulle sannolikt reducera ledamöternas prestige och sociala 
position bland föreningens medlemmar. 

I tysthet, Atminstone inom föreningen, anser sig ledamöterna saledes daligt 
betalda, bade i relation till föreningens tjanstemän och de som haft turen att 
bli anställda av unionen eller det kooperativa ministeriet. Den person i 
Kibirigwi som vill tjäna stora och snabba pengar gör sig numera inte besvär 
med att arbeta sig fram och kandidera till en plats i föreningens styrelse. 
Visserligen kan en styrelseplats med tiden kanske användas för en politisk 
karriär, men det finns snabbare och effektivare sätt att Astadkomma detta. 
Men samtidigt har ocksa de laga traktamentena till styrelsemedlemmarna 
blivit en tungt vägande orsak till varför administrationens tjanstemän be- 
traktade enskilda styrelseledamöter med SA stor skepsis. D C 0  ställde till 
exempel fragan: "Varför vill nagon bli ledamot i en föreningsstyrelse, när 
man filr sa lite betalt? Säkert har man förväntningar om att kunna utnyttja 
föreningen och styrelsen pil andra sätt!" 

Anknytningen till unionen och ministeriet utgör en nära nog totalt integrerad 
del av styrelsens verksamhet. Nästan alla beslut och handlingar refereras 
medvetet eller omedvetet till ministeriets regler och cirkulär. Mycket sällan 
ifragasätts förhallandet till staten. Relationen betraktas, om den överhuvud- 
taget berörs, som en "naturlig" företeelse. Lika naturligt som att kooperativet 
skall handha kaffe, lika naturligt är det ocksa att ministeriet kontrollerar 
föreningens och styrelsens verksamhet. 

Beroendet till det kooperativa ministeriet upplevs inte som piltvingat eller 
destruktivt av de enskilda ledamöterna. Ingen styrelseledamot ifragasatter 
den nara anknytningen mellan de fem nivaer som konstituerar den koope- 
rativa sektorn i Kenya: medlemmarna och föreningen, föreningens tjanste- 
män, styrelsen, unionen och slutligen ministeriet. (Däremot förekommer 
aldrig nilgon hänvisning till föreningarnas centrala apexorganisation, Kenya 



National Federation of Cooperatives (KNFC), som för bade styrelse och 
medlemmar antingen är okänd eller intar en sil perifer plats att den aldrig 
integrerats i det ideala kooperativa mönstret.) Denna femklöver ska inte 
ifragasattas. De ledamöter som inte fullt ut förstar eller ibland ifragasätter 
nödvändigheten av dessa fem nivaer likställs av ordföranden närmast med 
potentiella politiker, det vill saga "those who are campaigning for election", 
vilket är liktydigt med att dessa människor inte borde tillatas sitta i styrelsen. 
De kommer aldrig att förstå kooperationen och de kommer bara att utnyttja 
den för personlig vinning. 

Staten, speciellt genom landets president, har länge hävdat den kooperativa 
rörelsens stora betydelse för nationens och landsbygdens utveckling. Även 
om staten genom sitt kooperativa ministerium naturligtvis använt den koope- 
rativa rörelsen för sina egna syften när det gäller att styra utvecklingen pa 
landsbygden, sil har staten ocksa givit legitimitet at föreningens verksamhet 
och ofta piitagit sig rollen som försvarare av den kooperativa rörelsen. För- 
svarspositionen aktualiserades inte minst i parlamentet under vart fältarbete, 
da den kooperativa rörelsen kritiserades starkt av vissa parlamentsledamöter 
och samtidigt försvarades lika starkt av regeringens representanter. Denna 
positiva inställning till kooperationen som staten ofta uppvisar och som 
kommer till uttryck i radio och tidningar, manga ganger som svar pa poli- 
tikers kritik mot lokala kooperativa föreningar, n& ut till en mycket stor 
grupp p2 landsbygden. Sa är ocksi fallet i Kibirigwi, där styrelsens leda- 
möter pa sa satt känner att de ges en legitimitet av staten. Den försvarar just 
den kooperativa ordning och den landsbygdsutveckling som föreningen och 
styrelsen anser sig representera. 

Staten genom det kooperativa ministeriet i Nairobi betraktas därför som 
garant för den bestaende ordningen, en makt pa avstand, som egentligen 
aldrig kan nas, men vars representanter pA disiriktsnivan trots sina negativa 
attityder och kontrollfunktioner faktiskt verkar för föreningens kontinuitet. 
Trots misstänksamheten mot och konflikterna till distriktsadministrationens 
chefstjänsteman och dennes negativa attityd till föreningen upplevs ända 
statens kontrollfunktioner som atminstone i grunden positiva av styrelsens 
medlemmar, speciellt de funktioner som stärker styrelsens egen position 
lokalt. En sadan funktion är till exempel medlemstvanget i Kibirigwi- 
föreningen för de personer som vill odla och sälja kaffe inom föreningens 
omrade. Genom tvanget behöver föreningen och styrelsen aldrig motivera 
sin existens eftersom den är given av statliga förordningar. Samtidigt slipper 
föreningen ocksa eventuell besvärande konkurrens. DCOs och ministeriets 
inblandning upplevs ibland som nagot negativt. Trots att ett egentligt koope- 
rativt ministerium endast funnits till sedan mitten av sjuttiotalet är dess 
verksamhet sa "naturlig" och numera ocksa sa traditionsenlig, att ingen 
ifragasätter ministeriets existensberättigande eller dess verksamhet. Dess- 



utom är det svårt för styrelsens medlemmar att öppet ifragasätta den över- 
gripande statliga ordningen. En öppen kritik skulle kunna uppfattas som 
kritik mot den existerande nationella politiska ordningen. En sadan kritik är 
visserligen starkt utbredd inom omradet men sadana fragor talar man i 
dagens Kenya inte högt om ostraffat! 

I styrelsens ögon har staten positiv betydelse för styrelse och förening inte 
minst genom att flera viktiga utvecklingsprojekt igangsatts av det koope- 
rativa ministeriet. I själva verket är de flesta större projekt som satts igang 
inom föreningen, liksom nästan alla de formella och informella regler som 
styr styrelsens verksamhet, direkta Aterspeglingar av dekret från ministeriet. 
Pabud som antingen skickats direkt frAn centraladrninistrationen i Nairobi 
eller fran distriktsadrninistrationen i Kerugoya. Dessa cirkulär har som vi 
redan nämnt förvånansvärt snabbt fatt karaktaren av axiomatiska sanningar i 
styrelsen. Styrelseledamöterna och främst de tre befattningshavarna tycks se 
det som sin plikt att tillgodogöra sig pabud och förordningar och övertyga 
sina medlemmar om dess nödvändighet. Efter att ha genomfört nagot eller 
nagra "övertygarmöten" med föreningens medlemmar förefaller det som om 
styrelsen, liksom ocksa tjänstemännen i föreningen, manga gånger kommit 
att tala om projekten eller förordningarna som diskuterats pA mötet som ett 
utslag av medlemmarnas egna ambitioner och viljeyttringar. 

Det förefaller alltsa som om när en gang statliga direktiv presenterats för 
styrelsens ledamöter, och dessa introducerat och argumenterat för dem bland 
föreningens medlemmar, sa förändras styrelsens bild av statens direktiv. 
Dessa blir relativt fort transformerade till att bli styrelsens egna förslag. Ett 
ganska typiskt sadant projekt, som har sitt ursprung i statliga direktiv, är i 
Kibirigwis fall föreningens Atagande i ett stort elekmfieringsprojekt. 

Elektrifieringsprojektet har sin utgangspunkt i statliga utvecklingsplaner 
för hela distriktet. Elektrifieringen är ett dyrt projekt för föreningens med- 
lemmar. I enlighet med ministeriets rekommendationer beslutade styrelsen 
att varje medlem under en period om tre år skulle köpa 30 nya andelar i före- 
ningen till ett totalt värde av 600 shilling för att tacka delar av föreningens 
kostnader för elektrifieringen. Naturligtvis har elektrifieringsprojektet en 
stor potentiell nytta för föreningen, och kanske i framtiden ocksa för en- 
skilda mer välbärgade medlemmar och styrelseledamöter. Men projektet 
rönte ett ganska svalt mottagande hos de fattigare medlemsgrupperna p8 
grund av de relativt höga kostnader det Asarnkade dessa hushall. Därför blev 
det nödvändigt för styrelsen och för enskilda styrelseledamöter att hålla flera 
övertalningsmöten bade pil förenings- och faktoriniva. Mötena visade sig 
vara mycket effektiva medel att internalisera synen p2 projektets ursprung, 
Atminstone för ledamöterna själva. Numera identifieras projektet nämligen 
av styrelsens ledamöter helt som styrelsens och föreningens initiativ. Man 



tycks nästan ha förträngt att det är ett led i ett större utvecklingsprojekt i 
Kirinyagadistriktet. 

Föreningens investeringar styrs i stor utsträckning av det kooperativa 
ministeriets kontroll. Kibirigwiföreningens egna möjligheter att själv ta upp 
lin för elektrifieringsprojektet, att bjuda ut nya andelar i föreningen eller att 
generera en hög vinst, begränsas hela tiden av ministeriets regler. Enligt 
dessa regler, atminstone som de uppfattas av styrelse och föreståndare, 
kunde föreningen enbart lägga pil tre procents vinst/pålägg pA de insatsvaror 
man salde till föreningens medlemmar. Tre procent kunde ocksil dras av från 
utbetalningarna till föreningens medlemmar för att täcka föreningens kost- 
nader för att användas till investeringar. Resultatet var emellertid att relativt 
sma summor finns tillgängliga inom föreningen för investeringar. Eftersom 
det är svårt för en förening att f3 lan i kommersiella banker för investeringar 
är Kibirigwiföreningen i stor utsträckning hänvisad till unionens bank- 
verksamhet, som i sin tur är nära kontrollerad av det kooperativa ministeriet. 
Det är följaktligen endast när kapital är tillgängligt inom denna nisch som 
investeringar kan göras. När Kibirigwiföreningen saledes har föreslagit att 
tv2 existerande faktorier, Ragati och Kiangai, skall renoveras för 2,4 mil- 
joner shilling, sa är detta bade ett utslag av styrelsens uppskattning av be- 
hovet av renovering och förväntning att renoveringspengar kommer att 
göras tillgängliga. Likas2 blir förslaget att uppföra tv2 nya faktorier till en 
kostnad av 2,5 miljoner shilling vardera ett resultat av eventuellt tillgängliga 
investeringspengar fran unionen och ministeriet. Men oberoende av planer- 
nas innehall är alla sadana investeringar beroende av att ministeriet slutligen 
accepterar förslagen. 

Ett mycket viktigt dekret för föreningarnas verksamhet utsändes fran 
ministeriet 1983 om föreningars rättigheter och möjligheter att investera sina 
eventuella vinster. Cirkuläret innebär i korthet att föreningarnas inves- 
teringsfrihet ytterligare kom att begränsas. Föreningen miste nu göra sina 
investeringar enbart inom det egna distriktet, och dessutom inom verksam- 
hetsgrenar som av ministeriet anses direkt relaterade till jordbruk eller till 
nigon annan verksamhet i föreningen. Denna regel är egentligen en reaktion 
p2 den tendens inom manga föreningar, inklusive föreningen i Kibirigwi, att 
investera i hus eller mark i Nairobi eller i andra större städer. 

Staten vill genom ministeriet p2 detta sätt dirigera kapital till det lokala om- 
radets ekonomi. Investeringsfragan är emellertid inte sa enkel som minis- 
teriet kanske velat framställa den. För det första är det inte alltid lätt att finna 
lönsamma investeringar i det egna omradet. För det andra har manga lokala 
investeringar en tendens att vara svåra att realisera da en förening snabbt 
behöver kapital. Vem vill eller kan med kort varsel till exempel köpa före- 
ningens nyligen uppförda bensinstation i Kibirigwi? Dessutom har fast 
egendom i storstäderna uppvisat en enastaende kapitalökning. Det är för- 



modligen den säkraste investering en institution kan göra och samtidigt en 
lätt realiserbar investering. 

Men oavsett det riktiga i ministeriets investeringsregler blir ju effekterna 
stora för bAde föreningen och samhället. Föreningens ekonomiska styrka 
gör bAde förening och styrelse till maktfaktorer. Tvivelaktiga investeringar 
frAn styrelsens sida kan ju faktiskt dramatiskt förändra hela lokalsamhällets 
ekonomi. Det är dock ännu för tidigt att ännu se konkreta resultat av hur 
statens investeringsregler pAverkat förening och samhälle. Det viktiga för 
oss är dock att konstatera vilken oerhörd genomslagskraft centrala beslut 
kan fA för en förening och därmed ocksa för hela lokalsamhällets ekono- 
miska utveckling. 

Hur skiljer sig dA styrelsens syn p3 ministeriet från dess syn pA distrikts- 
unionen? Uppfattningarna om unionen är betydligt mera komplexa än rela- 
tionen till ministeriet. Unionen representerar för styrelsen en form av mot- 
sats till den ordning och kontinuitet som man upplever som en viktig del av 
ministeriets funktioner. Medan ministeriet, föreningen och den egna styrel- 
sen representerar ordning och utveckling, förknippas unionen och dess 
verksamhet med oordning och ofta med negativa krafter. Unionens symbo- 
liska anknytning till oordning manifesteras i att den och dess verksamhet 
ständigt förknippas med politisk verksamhet eller utiti. Politisk verksamhet 
sammanknyts som vi redan nämnt främst med personer och företeelser som 
skapar sig förmögenheter genom ekonomiska manipulationer och oegentlig- 
heter, som talar osanning och sprider rykten osv. Trots att ocksa Kibirigwi- 
föreningen har en medlem i unionens styrelse, i Kibirigwis fall kassören, 
betraktar de vanliga styrelseledamöterna det som närmast omöjligt att pA 
nAgot sätt pAverka unionens verksamhet och inriktning. Tjänstemannadomi- 
nansen i unionen anses sa stark att kassörens medverkan enbart blir en forn 
av ceremoniell kompensation för föreningen och styrelsen. Ett deltagande 
utan nAgra egentliga möjligheter att pAverka verksamheten. 

Ledamöternas inställning till unionen är resultatet av ett ganska kom- 
plicerat förhallande gentemot unionens verksamhet. Ursprunget till den 
negativa attityden gentemot unionen är i stor utsträckning beroende av det 
intensiva och direkta kontaktnät som vuxit fram mellan förening och union 
och som är en del av den lagstadgade kooperativa strukturen i Kenya. 
Direktkontakterna med unionen har ett fundamentalt inflytande p8 bAde 
styrelsens och enskilda föreningsmedlemmars sociala och ekonomiska liv. 
Den kritiska relationen till unionen förstärks dessutom av att nästan hela 
unionens kader av tjänstemän utgörs av personer som kommer fran det egna 



distriktet eller i alla fall den egna provinsen. Många i Kibirigwi känner 
ganska val dessa tjansteman som enskilda personer, inte minst alla de 
negativa drag som knutits till deras verksamhet. Avsaknaden av distans och 
anonymitet skapar ett starkt misstroende gentemot unionen genom att leda- 
möterna hela tiden har möjligheter att ifragasatta intentionerna och kun- 
skapen hos de individer som utgör unionens beståndsdelar. Men vid sidan 
av den kritiska synen pa unionen finns de.t dock en pataglig känsla inom 
styrelsen av att vissa av unionens verksamhetsgrenar verkligen behövs för 
föreningen och att en union utgör en "naturlig" del av den kooperativa 
hierarkin. Kanske skärper denna kombination av behov och avstands- 
tagande ytterligare den kritiska hållning som manga av styrelsens ledamöter 
intar gentemot unionen. 

Den viktigaste orsaken till manga ledamöters negativa syn p& unionens 
verksamhet är främst relaterat till det nuvarande betalningssystemet till före- 
ningens medlemmar. Betalningssystemet med dess sex interimsutbetalningar 
är ständigt utsatt för kritik bade bland ledamöter och vanliga förenings- 
medlemmar. Även om systemet har bestämts centralt i Nairobi, är det ända 
unionen som i slutändan betalar ut och förvaltar medlemmarnas pengar och 
därmed har unionen naturligt nog ocksa kommit att betraktas som en av 
systemets alla ivrigaste förespråkare. Ingen tjansteman, vare sig fran unio- 
nen eller ministeriet, har tillfredsställande lyckats förklara för styrelseleda- 
möterna de bakomliggande orsakerna till systemet med dessa sex interimsut- 
betalningar. 

Orsakerna till den negativa attityden är inte bara som vi tidigare nämnt att 
utbetalningarna kommer oregelbundet utan ocksa att deras storlek varierar 
starkt. Trots att bade storleken p& och tidpunkterna för utbetalningarna i stor 
utsträckning är ett resultat av ett centralt utbetalningssystem och prisvari- 
ationer pil exportmarknaden förknippas självklart unionen med systemets 
alla negativa sidor. Unionens tjänstemän försvarar offentligt utbetalnings- 
systemet. De har naturligtvis vare sig lust eller möjligheter att ta avstånd fran 
ett system som faktiskt infördes som ett resultat av ett direktiv direkt från 
presidenten, som tydligen hade gjorts uppmärksam pa bristerna i det tidigare 
utbetalningssystemet med enbart tre betalningar per säsong, vilket ansags ge 
bönderna alltför ryckiga inkomster. Av naturliga skal förefaller därför 
tjänstemännen inte visa nagon hänsyn vare sig till föreningens och medlem- 
marnas svårigheter. Flera styrelseledamöter i Kibirigwi börjar alltmer öppet 
ifragasatta huruvida unionens tjansteman alls är intresserade av kooperativ 
verksamhet eller medlemmarnas intressen eftersom deras verksamhet ofta 
bara tycks försvara bade medlemmarnas och styrelsens ekonomiska verk- 
samhet. 

Vid sina respektive faktorier kan de enskilda styrelseledamöterna själva 
inte försvara eller förklara betalningssystemet för medlemmarna. Pa sa sätt 



försvåras ledamöternas förhållande till sina väljare. Enskilda ledamöter 
upplever det allt svårare att bli omvalda till styrelsen ju starkare medlem- 
marnas kritik mot utbetalningssystemet blir. Atervalet är utomordentligt 
prestigefyllt för den enskilde styrelseledamoten. Om en ledamot väljs om 
ges han eller hon en prestigevinst som ofta är viktigare än potentiella 
möjligheter att paverka föreningens verksamhet eller det personliga ekono- 
miska utbytet av styrelsemedlemskap. Den ökade risken att inte bli Atervald 
genom att inte kunna tillfredsställande förklara utbetalningssystem och unio- 
nens politik för sina faktoriväljare skapar naturligtvis en spänd och negativ 
relation mellan de enskilda ledamöterna och unionens tjänstemän! 

Styrelseledamöterna ser dessutom hur unionen infört komplicerade kredit- 
och redovisningssystem (med hjälp av personal och finansiellt bistand fran 
det Nordiska Kooperativa Projektet vid det kooperativa ministeriet), som de 
själva inte har nagon överblick över. För styrelsen innebär denna utveckling 
att deras inflytande över bade unionen och inte minst föreningsförestandaren 
hela tiden försvagas. Misstroendet mot unionen och förestandaren utvecklar 
hos styrelsen en ambition att stärka banden till det kooperativa ministeriet sa 
att lokala tjanstemän fran ministeriet effektivare skall kunna kontrollera 
verksamheten hos bade union och förestandare. En allmän misstro har näm- 
ligen vuxit fram hos styrelseledamöterna om att unionens tjanstemän helt 
enkelt använder föreningens och medlemmarnas pengar till andra ändamal, 
att tjänstemännen medvetet försenar utbetalningarna, eller att delar av 
pengarna helt enkelt förskingras, eller äts upp som man uttrycker det. En 
styrelsemedlem uttryckte saken: "Det är inte bra att unionen får våra pengar. 
Våra pengar skall g& direkt till föreningen från KPCU och inte via unionen. 
Alla vet att kaffet från Kenya är kvalitetskaffe och att man betalar bra för det 
utomlands. Anda får medlemmarna daligt betalt för sitt kaffe. Det är unionen 
som äter upp våra pengar." 

Det finns ju faktiskt en betydande substans i denne styrelseledamots 
uppfattning om att pengarna "äts upp" av unionen. För nagra år sedan sades 
den tidigare unionsdirektören upp fran sin befattning efter att ha svindlat 
unionen/medlemmarna pa Atskilliga hundratusen shilling (nagon mer exakt 
siffra fanns inte tillgänglig). Efter det kunde direktören, utan att fA nigot 
straff, köpa en egen kaffeplantage och bygga sitt eget kaffefaktori och till 
och med illegalt börja konkurrera om smAböndernas kaffe med ett närbeläget 
kaffekooperativ. Som i manga andra fall ansags det av ministeriet och 
unionen alltför riskfyllt och dyrt att stämma direktören. Ett sofistikerat mut- 
system och dyra advokatarvoden gör stämningar mot ekonomiskt starka 
personer synnerligen chansartade! Efter avskedandet sattes unionen under 
statlig tvangsförvaltning. Unionens nye direktör, en före detta statstjänste- 
man, har inte lyckats Aterställa förtroendet för unionens affärer. De mer 
sofistikerade kritikerna inom styrelsen uttrycker det SA att det kanske är pa 



det sättet att unionens administrativa struktur helt enkelt inte klarar av att ta 
hand om dessa stora summor pengar och alla de komplicerade transaktioner 
som det rör sig om. 

De styrelseledamöter som inte är befattningshavare har en klart uttalad 
uppfattning om att unionens intressen ofta inte sammanfaller med före- 
ningens och styrelsens intressen. De ser unionens verksamhet som delar av 
en strategi där unionen försöker knyta distriktets föreningar till sig i en allt- 
mer rigid struktur trots att tjänstemännen samtidigt far allt större problem 
med att klara av sin "sjalvpatagna" dag-till-dag-verksamhet. Kontrollen av 
föreningens investeringar och utbetalningar, som bland annat tar sig kon- 
kreta uttryck i att unionens chefstjänsteman maste signera föreningens ut- 
betalningar ar ett satt att knyta föreningarna till unionen. Ett annat är det 
monopol som unionen har pA försäljningen av insatsvaror till medlems- 
föreningarna. Detta monopol medför naturligtvis att Kibirigwi, liksom andra 
föreningar knutna till unionen, är oerhört beroende av att unionen arbetar 
effektivt. I föreningens lagerlokaler fanns ytterst fil insatsvaror. Enligt före- 
ningsförestandaren och styrelseordföranden, som av styrelsens betraktades 
som ansvariga för inköp av insatsvaror till föreningen, berodde detta inte pil 
underlatenhet fran deras sida att beställa kemikalier, spray och konstgödsel. 
Istället var det unionen, hävdade bade styrelse och förestandare, som inte 
hade levererat de nödvändiga varorna till föreningen. Det ar emellertid 
viktigt att namna att hela Kenya vid denna tid led brist pA manga insatsvaror 
för jordbruket. Fördröjningar i de nationella inköpen och distributionen hade 
inneburit att stora lastbilseskadrar mycket försenat hade börjat frakta 
konstgödsel och kemikalier från Mombasa till Nairobi och vidare ut i landet. 
Det underliga var emellertid att privata handlare i Karatina, liksom i den lilla 
orten Sagana, hade bade kemikalier och konstgödsel till försäljning i sina 
affärer. Huruvida detta berodde pa unionens ineffektivitet eller pil speciella 
favörer för de privata handlarna är omöjligt att avgöra. Vad som däremot var 
okänt hos Kibirigwiföreningens styrelse vid tiden för vårt arbete, men som 
säkert sedan kommit till dess kännedom, var att de första mycket försenade 
konstgödseltransporterna till distriktet och unionen inte köptes upp av 
unionen utan privat av unionens tjänsteman för att användas p3 deras egna 
odlingar och för att eventuellt säljas vidare till vänner och bekanta! 

Som vi försökt visa har styrelsens ledamöter en relativt motsägelsefull 
grundsyn pA föreningens och sitt eget förhallande till den övergripande 
administrationen i den kooperativa strukturen. Trots alla negativa associa- 
tioner tiil administrationen är styrelsen överens om att utan unionen och det 



kooperativa ministeriet sa skulle Kibirigwiföreningen ha svårt att klara sig 
pA egen hand. Regler om föreningens och styrelsens verksamhet, tillghg p2 
insatsvaror, övervakning av styrelsens och tjänstemännens arbete, krediter 
för faktorier och individer, undervisning för styrelsen och föreningsmed- 
lemmarna - allt uppfattas som axiomatiska företeelser i det kooperativa 
mönstret och som absolut nödvändiga för föreningens verksamhet. Att före- 
ningen och styrelsen skulle kunna agera utan denna övergripande kontroll 
och bryta kontakterna är för styrelsens ledamöter omöjligt att föreställa sig. 

Eftersom de administrativa banden anses nödvandiga för föreningens 
verksamhet har det ocksa blivit självklart att styrelsens tre viktiga befatt- 
ningshavare, som representanter för föreningen som helhet, försöker bibe- 
hAlla och argumentera för en mer positiv syn pA ministeriet och unionen 
bland föreningens medlemmar. Men de egentliga orsakerna till deras attityd 
gentemot ministeriet och unionen är förvisso inte bara ett resultat av en 
allmän kooperativ ideologi. 

Bada institutionerna skapar hos styrelsen och främst da hos de tre befatt- 
ningshavarna djupa känslor av bAde säkerhet och osäkerhet, av bade bero- 
ende och oberoende. Styrelsen i Kibirigwi befinner sig i utkanten av ett 
kraftcentrum som utgörs av unionen och det kooperativa ministeriet. Efter- 
som styrelsen är SA beroende av detta kraftcentrum för sin verksamhet bAde 
utom och inom föreningen, mAste man hela tiden försöka använda denna 
kraft för att skapa legitimitet At styrelsen gentemot medlemmar och tjänste- 
män. 

Alla de tre befattningshavarna har en gång godkänts av ministeriets och 
unionens chefstjänstemän som föreningens ledare och kontaktmän till union 
och ministerium. Ministeriets tjanstemän godkänner alltid formellt före- 
ningsstyrelsens val av de tre befattningshavarna och det händer ibland att 
styrelsens kandidater inte godkänns av ministeriet. Själva godkännandet 
skapar p& SA sätt en form av dubbla lojaliteter mellan befattningshavarna och 
tjänstemännen. Medan de vanliga ledamöterna manga gånger kan vara utom- 
ordentligt kritiska offentligt mot unionens och ministeriets verksamhet har 
de @e befattningshavarna betydligt svårare att uttrycka samma negativa syn- 
sätt. De tre befattningshavamas status och möjligheter att dominera styrelsen 
är i stor utsträckning beroende av förhallandet till unionen och det koope- 
rativa ministeriet. Goda kontakter med chefstjänstemännen skänker befatt- 
ningshavarna betydelsefull personlig prestige samtidigt som dessa kontakter 
faktiskt är nödvandiga för föreningens verksamhet. Ingen förening har 
enligt befattningshavarna själva rad med daliga relationer till union och 
ministerium. För styrelsens starka ledamöter kan unionen dessutom ge 
möjligheter till personliga befordringsmöjligheter. Goda personliga kon- 
takter speciellt med unionens tjanstemän kan i framtiden kanske innebära en 
eventuellt intimare anknytning till unionen, ett uppdrag eller en tjänst. 



Känslan av att sta i en speciell relation till myndigheterna avhaller de tre 
fran en mer uttalad kritik. Styrelsens tre befattningshavare maste ocksa be- 
gränsa sin direkta kritik, framför allt gentemot unionen, mycket tack vare 
den direkta kontaktyta som existerar mellan dessa tre och administrationen. 
Deras kontakter är ju mycket mer intensiva än övriga ledamöters eftersom 
varje ekonomisk transaktion och alla de projekt som föreningen utvecklat 
maste granskas och godkännas av ministeriet och unionen. Kassören i Kibi- 
rigwiföreningen är ju dessutom ledamot i unionens egen styrelse. Direkt- 
kontakterna med administrationens företrädare och representationen i 
unionsstyrelsen borde ju kunna ge styrelsen patagliga möjligheter att p8- 
verka unionens arbete. Men de intensiva kontakterna förefaller motsägelse- 
fullt nog försvåra snarare an förbättra möjligheterna till en konstruktiv 
diskussion mellan unionens och föreningens företrädare. 

Företrädarna för unionen understryker ständigt att den stora styrkan med 
den kooperativa unionen jämfört med andra organisationer just är det 
demokratiska inslaget i den kooperativa organisationsstrukturen. Men styrel- 
sens befattningshavare upplever inte nagon demokratisk mötesanda vid de 
sammanträffanden som äger rum mellan dem och tjänstemän fran unionen 
och ministeriet. Möten med tjänstemannen pa deras kontor, och da ocksfi p& 
deras villkor bade i tid och rum, tycks neutralisera aven de starkaste av 
föreningens befattningshavare till passiva mottagare av instruktioner fran 
tjänstemännen i en utpräglad envägskommunikation. Möjligheterna till en 
konstruktiv diskussion mellan tjansteman och föreningsföretradare upplevs 
av befattningshavarna som mycket smA. I sitt eget rumsliga maktcentrum är 
tjänstemannen ouppnfieliga. 

Det är först dfi administrationens tjänsteman besöker föreningen och styrel- 
sens sammanträden, i styrelsens sammanträdesrum i Kibirigwi, som en 
diskussion pfi mer likvärdiga villkor äger rum. Först da de rumsliga för- 
utsättningarna har ändrats, ändras även tjanstemannens attityd till före- 
ningens representanter. Omgivningen kring faktoriet och miljijn i före- 
ningens lokaler och styrelserum stärker naturligtvis styrelsen, samtidigt som 
den minskar tjanstemannens möjligheter att skapa ett psykologiskt avstand 
till föreningen och dess verksamhet. I styrelsens slutna lokal ar kritiken 
manga gfinger hard mot besökarna fr8n unionen och ministeriet. Säkert är 
detta en bidragande orsak till att unionens och ministeriets tjansteman visar 
en sadan pataglig ovilja till att besöka föreningarna i allmänhet och styrel- 
sens sammanträden i synnerhet. 

Det är just vid styrelsemötena som styrelsens medlemmar ar som mest 
angelägna att en representant fr8n bade ministeriet och unionen skall vara 
närvarande. Speciellt gäller detta naturligtvis de tre befattningshavarna som 
alltid förvantas att presentera och argumentera för styrelsens förslag mot 
unionens och ministeriets kritiska tjänstemän. Alltför ofta har det hänt att 



tidigare föreståndare pekat pii paragrafer i den kooperativa lagen som leda- 
möterna inte känt till eller ocksii har förslagen ibland fastnat hos distrikts- 
administrationen p3 grund av formella tveksamheter. Det är just vid styrelse- 
mötena som lagkunnig expertis verkligen behövs. I själva verket är viljan till 
kunskap bade i kooperativa regler och jordbruksteknologi påfallande bland 
ledamöterna. Alla individer inom styrelsen har givits Atminstone en intro- 
duktion i kooperativa regler vid ministeriets Cooperative College i Nairobi. 
Styrelseledamöterna är ense om att kunskap är det mest effektiva medlet för 
att kunna neutralisera unionens, ministeriets och föreningsföreståndarens 
inflytande i föreningen. Genom utbildning och kunskap kan ledamöterna 
kontrollera och kanske ocksa förbättra föresthdarens verksamhet, vilket 
styrelsen anser har ägt rum just i Kibirigwiföreningen eftersom man skaffat 
en förestandare som tvingats respektera styrelsens diskussioner och beslut 
just genom substansen av ledamöternas kunskaper. 

DEN KOOPERATIVA UNDERVISNINGEN 

Undervisningen och utbildningens genomförande ar emellertid ocksa en 
kalla till frustration för ledamöterna. Alltför sällan deltar de högre tjanste- 
mannen fran unionen eller ministeriet i styrelsens sammanträden och alltför 
sporadiska ar ocksa ledamöternas möjligheter till den eftertraktade koope- 
rativa utbildningen i Nairobi. Styrelsen är dessutom ganska negativ till den 
undervisning som bedrivs inom distriktet pA föreningsniva och som riktar 
sig till styrelseledamöter och till vanliga medlemmar. Ledamöternas kritik 
gentemot den lokala undervisningen galler bade innehallet och utförandet. 
Det förekommer alldeles för f2 undervisningstillfällen. Detta galler b2de för 
den kooperativa och den tekniska utbildningen. Men trots att styrelsen anser 
att utbildningsmöjligheterna ar alldeles för begränsade är man samtidigt 
mycket kritisk mot undervisningens innehall. 

Den starkaste kritiken riktas mot unionens undervisningstjansteman 
CEPO, som främst betraktas som enbart ett negativt moment i under- 
visningen. Hans kunskaper i jordbruk är mycket begränsade och hans Ater- 
kommande demagogi om att producera mera vacker anstöt. Han aterkommer 
ständigt i sin undervisning till jordbruksministeriets förbud att missköta en 
kaffeodling och till det sedan länge utfärdade nationella förbudet att sam- 
plantera tiil exempel grönsaker, bönor eller bananer med kaffebuskar, vilket 
heller inte nigon gör i nämnvärd omfattning i Kibirigwi. Hans undervisning 
och rekommendationer om att använda stora kvantiteter dyrbara kemikalier, 
som ofta inte finns tillgängliga, ökar naturligtvis inte tilltron till hans verk- 
samhet. CEPOs undervisning betraktas mest som en d2lig form av propa- 
gandainstrument för unionens verksamhet. Samtidigt har han som alla andra 



svårt att redogöra för just de problem som bade medlemmar och styrelse 
främst förknippar med unionen, nämligen utbetalningssystemet för kaffet 
och den ständiga bristen pil nödvändiga insatsvaror. 

Alla föreningsmedlemmar är knutna till unionens bankverksamhet. M h g a  
medlemmar är beroende av de krediter som unionen förvaltar under kontroll 
av ministeriet. Unionens kreditverksamhet är knuten till den kooperativa 
Centralbanken (Cooperative Bank of Kenya). Unionens krediter utgörs 
numera främst av relativt kortfristiga lan inom kreditprogrammet CPCS 
(Cooperative Production Credit Scheme.) Dessa krediter anses fördelaktiga, 
speciellt för srngbönderna, genom att de till skillnad från övriga kreditformer 
inte fordrar säkerhet i mark pil de lån som understiger 20 000 shilling. 
Denna form av kredit har fatt en betydande spridning bade bland förenings- 
medlemmar och styrelseledamöter. Fem av styrelsens nio medlemmar hade 
erhallit CPCS-lan. Tillsammans hade över tusen föreningsmedlemmar 
CPCS-krediter vid tiden för vårt arbete. Det är lätt att första vilken oerhörd 
genomslagskraft unionens kreditverksamhet har för föreningen och dess 
medlemmar. 

Ansökan om ett CPCS-lan fran nagon av föreningens medlemmar maste 
lämnas in till styrelsen, som utgör den första remissinstansen i ansök- 
ningsförfarandet. Vid varje styrelsesammanträde förefaller det som om 
Atminstone ett par kreditansökningar behandlas. Styrelsens maktbefogen- 
heter i kreditgivningen är emellertid relativt begränsade. Sa länge den som 
söker krediten uppfyller de av ministeriet fastställda kraven, har styrelsen 
sma möjligheter att avsla en kreditansökan. PA samma sätt har styrelsen 
begränsade möjligheter att fil igenom en ansökar som inte uppfyller lane- 
villkoren. För att fa ett CPCS-lan maste lhtagaren vara minst 18 &r gammal 
och ha varit medlem i föreningen och levererat kaffe i minst tre år. Han eller 
hon maste ocksa äga en kaffeodling p3 minst 0,4 hektar (motsvarande 1 
acre) och ha Aterbetalat alla eventuella tidigare l b .  För att f4 lan maste man 
ocksa betraktas som ärlig och betrodd av styrelsen. Dessutom gäller att 
ingen får lana mer än 50 procent av värdet av det kaffe som i genomsnitt per 
år levererats under de senaste tre åren, allt enligt ministeriets bankmanual. 

Endast i undantagsfall har det hänt att styrelsen nekat att vidarebefordra en 
kreditansökan till unionen. Visserligen ger reglerna styrelsen teoretiska möj- 
ligheter att demonstrera sin maktposition gentemot föreningens medlemmar. 
Alla styrelsens ledamöter är emellertid ytterst känsliga för en eventuell kritik 
fi-ån föreningens medlemmar beträffande kreditforfarandet, specielit från den 
medlemskategori som främst berörs av CPCS-lanen, det vill säga före- 



ningens mer välbärgade och inflytelserika medlemmar. Styrelsens strategi är 
snarast att hellre fria än falla en kreditansökan och därigenom ocksa förbättra 
sin position gentemot de starkare medlemskategorierna. 

Da vi under den första faltforskningsperioden diskuterade med förenings- 
förestandaren och föreningens kredittjänsteman om deras arbete, deras 
administrativa system och syn pA de olika kreditprogram som unionen 
hanterar, fick vi intrycket av att en ytterst kaotisk situation hade utvecklats 
lokalt kring kreditverksamheten. Okunnigheten bland föreningens tjänste- 
man om olika krediter och regler knutna till olika kreditformer verkade 
många ganger närmast total. Vårt idoga arbete med att frAn föreningens 
kreditsekreterare försöka ta reda pA Aterbetalningen pA olika krediter kröntes 
inte med nagon större framgång. Vi fick det intrycket att många uppgifter 
antingen hade förkommit eller var alltför svårtydda för att tillAta en menings- 
full statistik över den kreditverksamhet som utgatt frAn unionen. Efter att 
mera noggrant ha studerat kreditförhAllandena i Kibirigwi upptäckte vi 
emellertid efter en tid ett misstag i vårt eget tillvägagAngssatt. Orsaken till 
okunnigheten pA föreningsnivii om de stora kreditsystemen var helt enkelt att 
föreningens styrelse och tjänstemän inte informerades om dessa krediter. De 
förväntades helt enkelt inte kanna till systemen eller följa upp vare sig 
kreditutbetalningarna eller medlemmarnas aterbetalning. Transaktionerna 
sköttes istället direkt av unionens banktjänstemän. Även Aterbetalningarna 
sköts inom ramen för unionens bankverksamhet. Nar en lantagare har 
levererat sitt kaffe dras ett visst belopp av fran hans utbetalning varje gång. 
Till och med styrelsen känner ett mycket begränsat ansvar för hur med- 
lemmarna använder sina CPCS-krediter. Stora delar av lånen ges i kontanter 
och används till en mängd olika aktiviteter. Inköp av konstgödsel, betalning 
av anställdas löner, husköp, affai-, mark etc är alla legitima användningsom- 
raden för krediterna. 

Kibirigwi Kaffeförening hade enligt unionstjanstemannen en relativt 
genomsnittlig kreditprofil inom CPCS. I februari 1985 hade för Kibirigwis 
del inte mindre än 1 O87 medlemmar krediter frAn CPCS till ett sammanlagt 
varde av 3,8 miljoner shilling. Trots den stora utlaningen hade endast 18 
lantagare haft svhigheter med sina Aterbetalningar. Dessa 18 var tillsam- 
mans skyldiga unionen cirka 32 000 shilling, dvs mindre än en procent av 
det utlånade kapitalet. (En fantastiskt hög Aterbetalningsprocent jämfört med 
andra kreditformer bade i Kenya och i andra u-länder, där manga haft lägre 
an 50 procents Aterbetalningsgrad.) 

Fem av nio styrelseledamöter i kaffeföreningen hade CPCS-lan som 
varierade fran 4 000 till 26 000 shilling. Den nuvarande ordföranden hade 
26 000 shilling i lan, medan den tidigare ordföranden hade 24 000 shilling. 
Med unionens tillstand hade den nuvarande ordföranden köpt mark för sitt 
kapital medan den tidigare ordföranden köpte en butik för sin kredit. De 



övriga styrelseledamöterna, som alla hade mindre lån, hade inte gjort nagra 
egentliga kapitalinvesteringar. Det största lånet inom Kibingwiföreningen 
hade den nuvarande ordföranden i det närbelägna inigationskooperativet (en 
mycket mäktig person som tidigare varit styrelseledamot ocksa i kaffe- 
föreningen) med en kredit p& inte mindre än 92 000 shilling, ett av de största 
lan som nagonsin delats ut inom föreningen. För att undvika att styrelse- 
ledamöterna själva skaffar sig alltför stora kreditförmaner har unionen tillsatt 
en särskild nämnd med uppgift att enbart granska de kreditansökningar som 
görs av styrelseledamöterna i distriktets olika föreningar. 

Kreditsystemet är en viktig attraktionskraft för unionen. Ingen styrelse 
eller förening i distriktet skulle enligt Kibirigwiföreningens styrelseleda- 
möter pa alivar reflektera över att bryta sig loss från unionen. En separation 
skulle medföra betydande kreditsvårigheter för bade medlemmar och sty- 
relse. Unionens kreditverksamhet framhålls av en enig styrelse som en 
mycket viktig resurs i det kooperativa medlemskapet. Teodlare, som inte 
odlar nagot kaffe och därför inte är medlemmar i en kooperativ förening, är 
ju utestängda fran dessa krediter. Enligt styrelsen är detta säkert en viktig 
orsak till varför de välbeställda bönderna i höglandet inte enbart koncentrerar 
sig p5 att odla te trots att te är ganska lönsamt just nu för manga bönder i 
höglandet. (En annan orsak ar naturligtvis ocksa att det helt enkelt är i lag 
förbjudet att vanvårda sina kaffebuskar i syfte att andra sin produktion.) 

CPCS riktar sig främst till föreningens mer välbärgade medlemmar. Sty- 
relsen är enig om att unionen enbart är intresserad av de säkra kredittagarna, 
alltsa den kategori som genom sin starka ekonomiska stallning har en relativt 
regelbunden tillgang till kapital och som därför minst drabbas av det svar- 
överskadliga utbetalningssystemet. Tjänsteman från unionen och ministeriet 
har ju till och med försökt hindra den interna laneverksamheten inom före- 
ningen som riktats till de ekonomiskt svagare föreningsmedlemmarna. Men 
trots tjänstemännens fortsatt negativa attityd till intern laneverksamhet inom 
föreningarna har styrelsen i Kibirigwi sedan mitten av sjuttiotalet fortsatt sin 
verksamhet med förskott som främst riktar sig till föreningens mindre be- 
medlade medlemmar. 

Utbetalningarna fran unionen för levererat kaffe är synnerligen varierande 
bade beträffade beloppens storlek och tiden för utbetalningen. Styrelsen ar 
medveten om att det ar just srnabönderna, som utgör den Överväldigande 
majoriteten av föreningens medlemmar, som drabbas hårdast av betalnings- 
systemet. Föreningens förskott är i själva verket ett mycket viktigt medel att 
neutralisera det negativa inflytande som betalningssystemet har för majo- 
riteten av medlemmarna. Smabönderna i föreningen har satt styrelsen under 
starkt tryck att fortsätta förskottsverksamheten trots unionens och minis- 
teriets negativa attityd. Ingen styrelse skulle förmodligen bli omvald om man 
försökte minska eller avskaffa förskotten. Detta blev uppenbrul speciellt vid 



1983 årsmöte, da föreningen besöktes av tjänstemän fran ministeriet och 
unionen. Tjänstemannen pläderade för att förskottsutbetalningarna borde 
upphöra i föreningen eftersom "dessa inte sanktionerades fran ministeriet i 
Nairobi". Resultatet blev ett mindre upplopp bland mötesdeltagarna och efter 
detta har inga propaer om förskottens avskaffande kommit, vare sig fran 
ministeriet eller unionen. Händelserna gav styrelsen en klar indikation p8 
förskottens betydelse för föreningsmedlemmarna trots att de mera väl- 
bärgade medlemmarna i mycket liten utsträckning använde sig av förskotts- 
möjligheterna. Styrelsen har numera kommit att betrakta förskotten, speciellt 
efter 1983 års händelser, som en viktig nisch för sin egen omsorg om före- 
ningens smabönder genom att framhalla att de verkligen kämpat för för- 
skottsutbetalningarna mot de "oförstående" tjänstemännen. 

Förskottsutbetalningarna är en renodlad föreningsverksamhet. Ingen ränta 
eller avgift tas ut för förskotten av föreningen. Inte heller är nagon säkerhet 
för förskotten nödvändiga. Arbetet med förskotten, maphire eller skuld p2 
kikuyu, är mycket omfattande för bade styrelsen och föreningens tjänste- 
män. Eftersom en medlem under en säsong kan fil upp till fyra eller fem för- 
skott och systemet utnyttjas av uppskattningsvis 2 000 medlemmar, blir den 
rent bokföringstekniska verksamheten mycket omfattande. Styrelsen be- 
handlar naturligtvis inte varje enskilt fall utan enbart de förskottskrav som 
kan anses tveksamma. Genom att formalisera förskottsförfarandet försöker 
man undvika eventuella orättvisor i behandlingen och halla arbetsinsatsen p i  
en hanterlig niva för styrelse och tjänsteman. Systemet tycks fungera ut- 
märkt beträffande aterbetalningen. Endast i enstaka fall har föreningen haft 
svht att driva in sin fordran. 

Förskotten till medlemmarna är egentligen av tre olika slag. Den minst 
komplicerade formen, som närmast har karaktären av säsongskrediter, är 
helt enkelt förskott som ges i form av insatsvaror sasom kemikalier, konst- 
gödsel etc. Det främsta problemet med denna typ av förkott ar helt enkelt 
tillgängligheten p2 varorna i kooperativet. Under säsongen 1984185 var det 
ständig brist p i  insatsvaror, vilket skapade stor irritation hos medlemmarna 
gentemot styrelsen eftersom förskotten endast kunde användas till inköp 
inom föreningen (till skillnad fran de större bönderna med CPCS-lan, som 
kunde köpa insatsvaror kontant p& de ställen där de fanns tillgängliga). 

Förskott i form av kontanter eller checkar, uteithio, är betydligt mera kom- 
plicerade an de övriga förskottsbetainingarna. Ocksa här har rutiner utveck- 
lats inom föreningen sa att styrelsen inte behöver behandla varje enskilt fall 
utan bara de komplicerade gränsfallen. Den vanligaste formen är checkutbe- 
talning, förmodligen som en eftergift till ministeriets rekommendationer om 
att förskottsutbetalningarna antingen skall upphöra helt eller att de skall utbe- 
talas i forn av en check. De checker som delas ur till medlemmarna som för- 
skott är korsade med beralningsrnottagaren angiven p% checken. Det allra 



vanligaste ändamålet för förskottsutbetalningen ar skolavgifter, den sari- 
nolikt mest betungande kostnaden för manga hushall i Kibirigwi. Kring 
skolavgifter och förskott till dessa uppstar aldrig nigra diskussioner bland 
vare sig tjänsteman eller styrelseledamöter. Andra legitima ändamal kan vara 
sjukhusräkningar, rättegångskostnader eller böter. Alla dessa förskottskrav 
tas emellertid upp av styrelsen som enskilda fall för bedömning av huruvida 
förskott kan anses vara nödvändigt eller ej. 

Styrelsen har konsekvent brutit mot de rekommendationer som ministeriet 
utfärdat om förskottsutbetalningamas storlek. Ministeriet rekommenderar att 
det första förskottet skulle utgöra 20 procent av tre shilling per levererat kilo 
medan de övriga förskotten skulle utgöra 10 procent av tre shilling per 
levererat kilo. Istället har styrelsen förenklat reglerna sa att utbetalningarna 
istället är 50 cent per levererat kilo, oavsett nar förskotten utbetalas. Stor- 
leken p& individuella förskott beräknas pa den föregaende säsongens leve- 
rerade kaffekvantitet. 50 cent per kilo som förskottsutbetalning innebär alltsa 
att betalningens storlek ar helt beroende av medlemmens produktion under 
förra året. Ska man ha möjlighet att erhålla förskott maste dessutom alla tidi- 
gare förskott vara Aterbetalda. 

Ansökan om förskott görs pil fardigstencilerade formulär direkt till före- 
ningsförestandaren eller hans assistent. Den som ansöker maste kunna 
presentera en giltig räkning från skolans rektor, sjukhusets förestandare eller 
liknande myndighetsperson för att vara säker pa att hans eller hennes 
ansökan kommer att behandlas välvilligt av styrelsen. Det intressanta är 
emellertid att styrelsens ledamöter sällan "vagar" använda sin potentiella 
makt att avsla en ansökan. Den allmänna regeln tycks ocksa för förskotten 
vara att hellre fria en ansökan än att falla den. Ingen styrelseledamot undgår 
att paverkas av det väldiga trycket fran det stora antalet smilbönder, vars 
ekonomi sa dramatiskt paverkas av förskottsutbetalningarna. 

Förskott i form av kontanter följer i stora drag samma mönster som 
checkutbetalningarna. Ocksa har far man ansöka hos föreningsföre- 
standaren. Med nagra fil undantag i ett par ömmande fall, godkänner sty- 
relsen i princip endast ett ändamal för kontantförskott, nämligen löneut- 
betalningar till korttidsanställda i kaffearbetet. Varje medlem som ansöker 
om förskott för löner maste noggrant kunna redogöra för hur manga an- 
ställda han eller hon har och hur lång tid betalningen avser. Föreningen ar 
noga med att det inte presenteras nagra "lufträkningar". Det är sällan som 
kontantutbetalningania överstiger ett par hundra shilling eftersom det endast 
är de mindre bönderna som ansöker om dessa förskott. De har aldrig nagra 
fast anställda utan endast tillfallighetsarbetaree under högsäsongen. 



PRAXIS OCH IDEOLOGI - EN S A l v S M A I W A m G  

Styrelsens försök att förbättra föreningens ekonomi och därmed ocksa med- 
lemmarnas inkomster har resulterar i ett antal projekt och projektplaner i 
Kibirigwi. Som vi redan nämnt har manga av projekten sin upprinnelse i 
dekret fran ministeriet som uppmanat styrelsen att sätta i g h g  olika verk- 
samheter. Men det har ocksa vuxit fram projekt inom föreningen med lokalt 
ursprung. 

Hur ser da de projekt ut som skapats inom föreningen? Intressant nog är 
flera av de förslag som styrelsen formulerat tillkomna främst för att kunna 
korrigera unionens bristande service till föreningen. Ett sadant projekt är till 
exempel byggandet av en ny lagerlokal i Kibirigwi, vilket skulle ge före- 
ningen möjligheter att motverka fluktuationer i tillgangen p2 nödvändiga 
insatsvaror. Ett annat sadant projekt är förslaget att köpa in en bit mark nära 
Kibirigwi för att kunna bygga en bankfilial i samhället. Visserligen vill, At- 
minstone officiellt, styrelsens tre befattningshavare att banken borde hand- 
has av unionen, vilket förhoppningsvis skulle kunna förbattra föreningens 
kontroll över banken och dess verksamhet. Samtidigt är man emellertid i 
styrelsen beredd att acceptera ocksa en helt vanlig kommersiell bank. 

Styrelsen är mycket känslig för anklagelser om eventell favorisering av 
nära släktingar eller den egna valmanskaren. Langa och ingaende diskus- 
sioner kunde äga rum bland styrelseledamöterna om relativt begränsade 
ekonomiska ataganden. En lang diskussion föregick bland annat anställ- 
ningen av en nattvakt till Ragatifaktoriet. Ärendet hade noga förberetts, 
intervjuer med de sökande ägde rum för att avgöra respektives kvali- 
fikationer och en mycket formell behandling genomfördes för att undvika 
anklagelser om eventuella felaktigheter. A andra sidan kunde föreningens 
styrelse med mycket kort varsel, efter pastötningar fran nagra inflytelserika 
män som var medlemmar bade i Kibirigwi Kaffeförening och irriga- 
tionsföreningen, lämna en säkerhet till irrigationsföreningen pa inte mindre 
än 600 000 shilling utan att överhuvudtaget konsultera Kibingwiföreningens 
medlemmar! Detta risktagande gagnade knappast nagon vanlig medlem i 
Kibirigwiföreningen men gynnade förstas medlemmarna i irrigations- 
föreningen. 

Flera lokala projekt som föreslagits av styrelsen är emellertid direkta 
resultat av patryckningar fran föreningsmedlemmarna. Ett sadant projekt är 
den nybyggda bensinstationen vid Kibirigwi, som bade skall generera vinst 
till föreningen och minska föreningens ekonomiska beroende till unionen. 
Ett annat företag är brobygget över Ragatifloden mellan faktoriet och 
huvudvägen vid Kibirigwi. En sadan bro skulle väsentligt underlätta för de 
manga hundra, framför allt kvinnor, som varje dag korsar Ragatifloden p8 
väg till och fran faktoriet. Ytterligare ett viktigt projekt är styrelsens förslag 



att köpa mark för att bygga ut torkbänkarna vid Ragatifaktoriet. De 
nuvarande anses vara alldeles för smi  för faktoriets stora leveranser och 
orsakar långa väntetider för medlemmarna under högsäsongen. Denna typ 
av projekt skapar onekligen ett allmänt intryck av att de investeringsprojekt 
som emanerat från styrelsen och föreningen alla förefaller vara relativt väl 
genomtänkta och förankrade hos medlemmarna. De syftar till att minska 
föreningens ekonomiska beroende av unionen och samtidigt förbättra 
kaffeproducenternas möjligheter till service. 

Flera av styrelsens försök att minska kostnaderna, speciellt i samband med 
faktoriverksamheten, har trots sina goda intentioner kommit att understryka 
och förstärka den ojämna fördelningen av resurser mellan föreningens med- 
lemmar. En sidan verksamhet är de gemensamma arbetsdagarna. En arbets- 
dag är helt enkelt en gemensam arbetsinsats p i  3-4 timmar d i  varje hushåll, 
som är medlem i föreningen, miste skicka en representant för att arbeta vid 
sitt respektive faktori med torkning och sortering av kaffe. Under hög- 
säsongen arrangeras upp till tre gemensamma arbetsdagar i veckan. De som 
deltar i arbetsdagarna får ett intyg om detta. De hushill som inte skickar 
nigon representant antecknas och fAr sedermera ta igen arbetet. För att öva 
pitryckning p i  hushallen har styrelsen bestämt att de som inte utför dessa 
arbetsdagar helt enkelt kan avstängas frin sitt faktori innan allt arbete 
utförts. Arbetsdagarna avspeglar de uppfattningar om föreningens medlem- 
mar och deras arbete som utvecklats inom styrelsen. Lat oss därför avslut- 
ningsvis koncentrera oss p i  institutionen med gemensamma arbetsdagar för 
att sammanfatta nagra viktiga drag i styrelsens arbete och ideologi. 

För styrelsen representerar arbetsdagarna först och främst ett eget initiativ 
att minska föreningens och de enskilda kaffefaktoriernas kostnader i syfte att 
öka utbetalningarna till medlemmarna. De "frivilliga" arbetsdagarna bildar en 
slags grundpelare för den stolthet som styrelsen känner för föreningens 
verksamhet och den positiva utveckling som ägt rum i hela samhället genom 
fören

i

ngens verksamhet. En förening som nu manifesterar "den goda tiden" 
med aktiva och hårt arbetande medlemmar, med välskötta föreningsaffarer 
och trots allt relativt goda relationer till unionen och ministeriet. 

Arbetsdagarna represesenterar en sidan innovation som ger styrelsen 
beröm fran den övergripande administrationen och därmed ocksi förstärker 
ställningarna för styrelsen och framförallt styrelsens tre starka män. Den 
positiva sanktionen från unionen och ministeriet, liksom arbetsdagarnas nära 
anknytning till styrelsens ambitioner, är en starkt bidragande orsak till att 
styrelsen kommit att betrakta arbetsdagarna som en del av en naturlig ord- 
ning i förhillandet mellan föreningen och dess medlemmar. Det "frivilliga" 
arbetet har ingenting att göra med den egoistiska ekonomiska vinning som 
förknippas med politisk verksamhet. De representerar istället ordning och 
samarbete och en naturlig del i den kooperativa ideologin. 



Men de gemensamma arbetsdagarna representerar inte bara föreningen 
som en ideologisk helhet. I praktiken har arbetsdagarna samtidigt en motsatt 
effekt genom att de ocksA medverkar till en uppsplittring av föreningens 
medlemmar till de enskilda kaffefaktorierna. BAde medlemmar och arbets- 
dagar är ju knutna till ett speciellt faktori. Faktorier som Ragati, som ligger i 
de mer högproducerande omradena, kräver många fler fivilliga arbetsdagar 
av sina medlemmar an andra faktorier. Ragatis medlemmar är naturligtvis 
medvetna om denna situation och vid faktoriet har flera möten hållits, där 
man krävt att arbetsdagarna skulle minskas ned och att arbetare skulle an- 
ställas istället. Denna diskussion har dock väckt övriga styrelseledamöters 
och medlemmars ilska, eftersom de anser att detta skulle vara svart för andra 
faktorier p i  grund av de höga lönekostnaderna. 

Även om faktorierna är lika till utseendet SA har det alltid funnits stora 
ekonomiska olikheter mellan dem. Medlemmarnas och styrelseledamöternas 
skilda förhAllningssatt till de gemensamma arbetsdagarna är bara ett av flera 
förhallanden som understryker de latenta skillnaderna mellan de olika fak- 
torierna. Diskussionen om arbetsdagarna drar fram skillnaderna mellan 
faktorierna i ljuset och samtidigt knyts styrelseledamöterna och medlem- 
marna allt fastare till sina respektive faktoriomAden. Samtidigt upplever sty- 
relseledamöterna intensivt att deltagandet i arbetsdagarna medverkar till att 
skapa en allt större frihet bland faktoriets medlemmar att stalla krav pA det 
egna faktoriets personal och styrelseledamöter. PA SA satt bidrar de gemen- 
samma arbetsdagarna till att stärka faktorianknytningen bland bade medlem- 
mar och styrelseledamöter, manga ganger till priset av ett relativt begränsat 
intresse till föreningen som helhet. 

Men i de gemensamma arbetsdagarna manifesteras ocksa en annan ideo- 
logi som utvecklats inom styrelsen. Arbetsdagarna är bara en av flera institu- 
tioner som av styrelsen anses inga som en viktig del i den kooperativa ideo- 
login och som samtidigt understryker den "nödvändiga" skillnaden mellan 
vanliga medlemmar och styrelseledamöter. En viktig aspekt av arbets- 
dagarna är ju att styrelseledamöternas egna hushall inte behöver delta i dessa 
"frivilliga" arbeten. P2 sa satt understryks automatiskt den hierarki i före- 
ningen som ledamöterna anser vara SA viktig att upprätthalla för deras per- 
sonliga status. Styrelsen har ju dessutom skapat ett kontrollsystem för med- 
lemmamas deltagande, samtidigt som de kan sanktionera sin kontroll med 
hot om avstängning och indragna krediter i framtiden. Man har skapat ett 
förhallande mellan ledamöter och föreningsmedlemmar som är förvillande 
likt ett konventionellt patron-klientförhållande. 

I den ideologi som utvecklats inom styrelsen finns en dominerande tanke 
om att styrelsens och föreningens verksamhet gynnar alla grupper i sam- 
hället. Sa ar ocksa fallet med de gemensamma arbetsdagarna. Att institu- 
tionen med arbetsdagar skulle kunna gynna eller missgynna olika sam- 



hallskategorier anses tveksamt. Styrelsen har utvecklat en samhällssyn där 
samhälle och förening består av tvil distinkta sociala kategorier: dels heder- 
värda medborgare wanainchi, som är flitiga och arbetsamma och som accep- 
terar föreningens verksamhet och regler, och dels alla fattiga i samhället. De 
fattiga anses sammanfalla med de personer som högljutt klagar p2 före- 
ningen och kooperativa institutioner som till exempel de gemensamma 
arbetsdagarna. De klagar ständigt och hävdar att de har svårigheter att avvara 
arbetskraft eller att de miste utföra mer arbete i relation till mängden salt 
kaffe än de välbärgade hushallen. För styrelsen är fattigdom nastan alltid ett 
resultat av lathet. Följaktligen finns det i styrelsens ideologi inga egentliga 
ekonomiska klasser baserade p8 ojämn tillgång till mark, kapital, arbetskraft 
etc i Kibirigwi. Visserligen är familjer socialt och ekonomiskt olika, men 
detta anses framförallt bero pa skillnader i flit och sparsamhet och inte p i  
olika ekonomiska och sociala förutsättningar. 

Inte heller vill styrelsen första att de gemensamma arbetsdagarna drabbar 
män och kvinnor olika. I styrelsens ögon är arbetsdagarna en demokratisk 
institution, där män och kvinnor deltar i nastan lika stor utsträckning. I och 
med att denna ideologi har vuxit fram bland styrelsens medlemmar förefaller 
den närmast opaverkbar av de reella förhallandena i föreningen. Trots att 
varje arbetsdag helt domineras av kvinnor vidmakthaller ända styrelsens 
ledamöter sin ideologiska syn pa valmöjlighet och likhet mellan könen. 
Verkligheten far här vika undan för styrelsens ideologi, som alltid under- 
stryker dominansen av lokala gemensamma intressen framför interna sociala 
ekonomiska motsättningar. Denna diskrepans mellan ideologi och social 
verklighet hindrar ända inte lokala ekonomiska initiativ och en samför- 
standsanda kring föreningens viktigaste uppgift, nämligen att bidra till för- 
bättrade inkomster för dess medlemmar. 



1. Diagram över prisutvecklingen för kenyakaffe pA v&ldsmarknaden (löpande priser inom 
tariffen). 

US$/Kg kaffe 



Föreningen: Kooperation och kultur i 
Kibirigwi 

I detta avsnitt skall vi diskutera Kibirigwikooperativets verksamhet sa som 
lokalbefolkningen och de vanliga medlemmarna uppfattar den. Vi skall 
framför allt beskriva hur kaffehanteringen och den kooperativa organisa- 
tionen är integrerad i samhället och kulturen i Kibirigwi. Det är självklart att 
vi inte kan belysa alla aspekter av det komplicerade samspelet mellan den 
kooperativa institutionen och lokalsamhället. De fragor som detta avsnitt 
främst koncentrerar sig pa, är alla knutna till synpunkter som den lokala be- 
folkningen själv anser är de mest vastentliga i sin mångfasetterade relation 
till den kooperativa organisationen. Tillsammans med frageställningar om 
den kooperativa organisationens position i den lokala kulturen och dess 
symbolsystem vill vi ocksa belysa fragor som hur olika befolknings- 
kategorier över tid betraktat skilda delar av den kooperativa organisationen 
och dess verksamhet inom Kibirigwi, hur funktioner som uppköpssystem, 
utbetalningar, krediter, beslutsfattande etc uppfattas av de enskilda med- 
lemmarna. Samtidigt berör vi ocksa den komplicerade fragan om hur koope- 
rativet producerar och reproducerar olika lokala sociala och ekonomiska 
samarbetsformer och skilda intressegrupper. Vi vill alltsa försöka förmedla 
kibirigwibornas egna, ibland ganska motstridiga, bilder av den roll som 
kooperativet spelar i kibirigwisamhällets ekonomiska och sociala repro- 
duktionsprocess. 

Lat oss först introducera ett historiskt perspektiv för att ge en klarare bild 
av hur kaffets och kaffekooperativets roll förändrats i kibirigwisamhället. 
För snart tjugo år sedan beskrevs Kibirigwi av Hydén och Karanja som ett 
samhälle med en relativt begränsad integration till ett övergripande nationellt 
ekonomiskt system. Det kanske mest typiska för denna laga integrationsniva 
och "traditionalism" var det faktum att släktgrupper och motsättningar 
mellan klaner och regioner i deras ögon var ett sa starkt framträdande drag i 
kibirigwisarnhället att den kooperativa föreningens möjligheter att fungera 
inom detta samhälle kringskars i stor utsträckning. En annan viktig mani- 
festation av den begränsade integrationsnivan var att kaffejordbruket i Kibi- 
rigwi uppfattades av Hydén och Karanja närmast som en form av ekono- 
misk sidoaktivitet. En produktionsinriktning som gavs föga prioritet av kibi- 
rigwibönderna. Författarna förmedlar närmast ett intryck av att kaffeproduk- 
tionen var nagonting som de flesta bönder bade kunde ha och mista och att 



en potentiell tillbakagang till sjalvhush~llning lag alldeles under den artifi- 
ciella marknadsekonomiska utvecklingens yta. 

Fran sina observationer i Kibirigwi och fran liknande situationer i Afrika 
kom Hydén senare att mynta begreppen "an uncaptured peasantry" och "an 
economy of affection". l Den generella ekonomiska och politiska utveck- 
lingen i Kibirigwi förefaller enligt rapporten passa mycket väl in i dessa tv3 
utvecklingsteoretiska stadier. Dessa karakteriseras, som vi redan nämnt 
tidigare, av brist p& genuin kapitalistisk utveckling. Ett ekonomiskt system 
som istället baseras p i  traditionella relationer som släktskap och bygemen- 
skap. Nagon klassgemenskap mellan bönderna vaxer inte fram i detta 
system, inte heller nagot klassmedvetande. Istället är ideologi och praxis 
främst inriktade p& regionalt fokuserade strategier, där ett litet lokalsamhälles 
sammanhallning ar viktigare an lokala ekonomiska olikheter och beroende- 
förhallanden. 

Idag, nastan tjugo år senare, har bilden förändrats dramatiskt i Kibirigwi. 
Nu betraktar ingen kaffeodling som en sidoaktivitet eller som en artificiell 
del av ornradets eller ett hushalls ekonomiska verksamhet. Idag berör kaffe- 
produktionen alla människor och hushall i kibirigwisamhallet. Kaffe- 
odlingen och hanteringen av kaffet, och därmed ocksa den kooperativa före- 
ningen, utgör inte bara grundläggande ekonomiska krafter i samhället. Även 
ideologiska och politiska strömningar är p2 ett eller annat satt alltid knutna 
till kaffehantering. Det ar ingen överdrift att säga att hanteringen och pro- 
duktionen av kaffet, marknad och priser, är centrala teman för alla kibirigwi- 
bors förstaelse av begrepp som utveckling, ekonomisk expansion eller 
tillbakagang, men ocksa för deras uppfattning om kibirigwisamhället och till 
och med om staten och nationen i stort. För befolkningen i Kibirigwi utgör 
kaffets hantering en viktig lank och manga ganger själva grunden för rela- 
tionerna mellan centrala politiska och ekonomiska krafter och lokala 
intressen. Av nastan alla individer i Kibirigwi uppfattas kaffehanteringen 
som grundvalen för arbetsdelning, inkomstmöjligheter och möjligheter till 
förändring. Kaffet och den kooperativa verksamheten betraktas alltsa inte 
bara som integrerade utan som grundläggande krafter i individernas och 
lokalsamhällets sociala och ekonomiska reproduktion. 

Kaffet och föreningens verksamhet utgör alltsa fundamentala delar i det 
dominerande klassificeringssystem som vuxit fram i kibirigwisamhället. Till 
skillnad fran Hydéns tidiga uppgifter om en stark men relativt diffus regio- 
nal förankring och brist p3 klassmedvetande hos kibirigwiborna, finner vi 
nu ett välutvecklat och nyanserat kognitivt identifikationsmönster eller delar 
av en kulturell kod, som vi skulle kunna beskriva som en kombination av ett 
regioncentrerat segmentart system och ett klassmedvetande. Det segmentära 
systemet är knutet till en regional identitet, som förknippar individen till be- 
folkningen och institutioner knutna till en relativt avgränsad specifik niva. 



Beroende p2 situationen identifierar sig individen med olika regionala och 
samhälleliga niviler i ett hierarkiskt system. Olika förhallanden gör att indi- 
viden vid olika tillfallen associerar sig med sin familj eller sin omedelbara 
omgivning, med sitt kaffefaktoriomrade, sin specifika ekologiska zon, det 
lokala förvaltningsomrAdet, med det kooperativa upptagningsomradet eller 
distriktet, men ocksa med en ganska diffus kulturell gemenskap, som vi kan 
kalla för kikuyusamhallet, med alla de etniska och kulturella särdrag som 
förknippas med denna tillhörighet, eller som wanainchi, som goda med- 
borgare i nationen. 

Detta regionsegmentära system med dess klart medvetna roller hos indivi- 
derna, som i och för sig dramatiskt skiljer sig från den konventionella bilden 
av ett afrikanskt bondesamhälle, visar emellertid endast en del av ett kompli- 
cerat identifikationssystem. En lika viktig del i det kognitiva mönster som 
utvecklats i Kibirigwi är faktiskt ocksa ett klassystem eller vad som kanske 
hellre bör betraktas som ett utvecklat stratifieringssystem där motsättningar 
mellan ekonomiska klasser men ocksa mellan män och kvinnor är domi- 
nerande kategorier. Det speciella med det hierarkiska systemet som identi- 
fikationsgrund är att ju lägre i samhallshierarkin man befinner sig, desto 
viktigare är detta system för en persons satt att uppfatta samhället och rela- 
tionerna mellan olika samhällsgrupper. A andra sidan, ju högre individen 
befinner sig i den lokala ekonomiska hierarkin, desto mer poängterar han 
eller hon den lokala gemenskapen och homogeniteten och desto viktigare 
förefaller det regionala systemet vara i vederbörandes uppfattning om sam- 
hället.2 

De kategorier som vuxit fram i det hierarkiska identifieringssystemet är i 
stor utsträckning baserade p3 markinnehav och jordbruksproduktion. Den 
viktigaste sociala skiljelinjen i kibirigwisamhallet går mellan de hushall som 
äger och de som inte äger mark. Denna uppdelning är lika genomgripande 
för befolkningen som uppdelningen efter Alder och kön. Alder och framför 
allt könstillhörighet spelar naturligtvis avgörande roller i individernas rned- 
vetande, arbetsdelning och sociala liv. Men de man och kvinnor, unga och 
gamla, som inte äger, eller i kvinnornas fall har tillgang till, mark och dar- 
med är utestängda friln möjligheten att försörja sig genom jordbruk, är i 
kibirigwibomas ögon en mycket olycklig grupp människor.3 (För kvinnans 
del galler ju att aven om mannen formellt står som ägare till marken sa har 
hon ända möjligheter att bedriva jordbruk och bidra till sin och familjens för- 
sörjning.) 

Skillnaderna mellan rika och fattiga i Kibirigwi är betydande. Hög ekono- 
misk status förknippas med kaffet. Rika man förvantas ha stora och bra 
kaffeodlingar. Rikedom förknippas dels med att man är duktig i affarer och 
dels med att man är duktig i att odla kaffe. Ocksa de olika ekologiska 
zonerna är en regional och en viktig ekonomisk indelning av samhället. 



Bönderna i de högre belägna regionerna ses som rika och bönder i de lägre 
som fattiga, främst beroende p2 förutsättningarna att odla kaffe. 

Aven sättet att dela in tiden sammanfaller med kaffets inverkan pA ekono- 
min. Liksom styrelsens medlemmar förknippar kibirigwiborna "daliga tider" 
med laga kaffepriser, skadeangrepp pA kaffebuskarna eller ekonomiska 
oegentligheter inom kaffekooperativet. P2 motsvarande satt talar man om 
"goda tider" under de perioder da kaffepriserna varit höga, da kaffet varit lätt 
att sköta och da kooperativet inte har drabbats av ekonomiska oegentligheter 
eller politiska smdigheter. 

Medlemmarna har i allmänhet en mycket mer nyanserad bild av tidsbe- 
greppet an den som styrelsen har utvecklat. Kibirigwi ni iuyete - den goda 
tiden - och Kibirigwi yari thinu - den dåliga tiden - har inte fullt sa renodlade 
profiler hos medlemmarna som hos styrelsen. Medlemmarnas mindre reto- 
riska syn pA det tidsbegrepp som är relaterat till kaffet skapar emellertid 
nagra mycket viktiga perspektiv som styrelseledamöterna inte utvecklat i sin 
tidsuppfattning. Den goda tiden anses ha börjat efter säsongen 1969170 och 
betraktas delvis som ett resultat av att staten intervenerade i föreningen för 
att hejda nepotism och korruption, vilket styrelsen och medlemmarna själva 
inte hade kraft till att göra. Men de goda tiderna är ocksa ett resultat av att 
kaffepriserna började stiga och därmed ocksa böndernas/medlemmarnas 
ökade entusiasm och arbetsglädje. De stigande priserna var enligt manga 
medlemmar en förutsattning för den goda tiden i Kibirigwi. 

För styrelsen är den goda tiden ett mycket homogent begrepp. Men i med- 
lemmarnas uppfattning har den goda tiden inte enbart inneburit ekonomisk 
expansion och effektiv förvaltning inom föreningen. 1979, ett år efter de 
rekordhöga priserna, ägde en ganska kraftig nedgang rum i de lokala 
priserna, vilket var ett års fördröjning av de officiella exportprisernas fall. 
Fran 1977178 minskade under ett år utbetalningarna per kilo kaffe med 
hälften. Manga medlemmar sammankopplade i vad som nu i efterhand be- 
skrivs som ett ganska diffust skede, prisfallet med styrelsen och kanske 
främst dess davarande ordförande, som symboliserade föreningens verk- 
samhet. Trots att priset fortfarande var relativt högt medförde den plötsliga 
nedgangen i de förväntade höga inkomsterna att en ny person kunde besätta 
ordförandeposten, en person som lovat att bryta den nedatgaende priskurvan 
för medlemmarna. Men under de kommande tv8 åren fortsatte priserna nedat 
och samtidigt utmärkte sig den davarande ordförande för allt högre grad av 
nepotism och favorisering av sitt eget faktoriomrade. 1981 hade manga 
medlemmar insett att han var en destruktiv kraft för kooperativet, att han inte 
kunde paverka de lokala priserna till det bättre. Priserna hade stabiliserats 
trots hans destruktiva verksamhet. Han omvaldes inte till styrelsen utan den 
gamle ordföranden atertog ordförandeskapet och kontinuiteten var aterställd, 
en situation som merparten av medlemmarna var mycket tillfredsställda med. 



Den kaffefokuserade tidsuppfattningen är emellertid underordnad en över- 
gripande politisk tidsuppfattning. Den är direkt knuten till de roller kikuyu- 
folket spelat p3 nationell niva i Kenya. De främsta riktmärkena i denna 
tidsuppfattning är Maumau-kriget, självständigheten, Kenyattas president- 
skap och den da följande stora maktperioden för Kikuyu, president Keny- 
attas död, den nye presidentens tillträde och början pA Kikuyus och Centrala 
provinsens alltmer reducerade politiska inflytande. 

Kaffet betraktas som omradets främsta ekonomiska motor, men inte pa 
grund av nagon traditionell roll hos omradets jordbrukare eller sina produk- 
tionsmässiga kvaliteter. Kaffet har fatt sin starka materiella och ideologiska 
position enbart genom de relativt höga inkomster som grödan kunnat ge 
bönderna. I vissa omraden konkurrerar kaffet med teproduktion och bo- 
skapsskötsel, i andra med majs- och bönproduktion och pa senare tid har 
kaffet ocksa mött konkurrens i en ökad grönsaksodling, speciellt inom 
irrigationskooperativet i Kibirigwi där större delen av medlemmarna ocksa 
är kaffeodlare. I alla dessa valsituationer dominerar kaffet och orsaken är 
genomgaende kaffets förmaga att generera vinst till producenterna. Egent- 
ligen kanske kaffet kunde ha bytts ut mot vilken annan gröda som helst, för- 
utsatt att denna kunnat konkurrera lönsarnhetsmässigt med kaffet. Nagon 
uttryckte det p2 följande satt: -"Man kunde lika gärna odla hyenor, bara de 
gick att sälja och kunde ge levebröd och vinst." 

Kaffedrickande har däremot inte vunnit insteg i befolkningens sociala um- 
gänge. Ingen i Kibirigwi, heller ingen av föreningens medlemmar, dricker 
kaffe. Det anses beskt, obehagligt och dyrt. Istället föredrar man att dricka te 
som den gängse sociala drycken. DA kvinnorna inte kan servera te, vilket 
ofta beror pa brist pa mjölk eller socker, serverar man i första hand burk- 
choklad och kanske kaffe i sista hand. 

Däremot vill alla odla kaffe, och alla behöver de inkomster som kaffet kan 
generera. Allt längre ned i de torra omradena är man beredd att riskera arbete 
och pengar för att fil del av kaffeinkomsterna. Det nyuppförda faktoriet i 
Kibingoti är ju ett resultat av den iver som visats i randomradena, där manga 
till och med har planterat kaffe trots förbud fran jordbruksministeriet och 
kaffeföreningen. I föreningsomradet odlas kaffet p2 marginella omraden, p i  
kullar och branter som nästan är omöjliga att beträda. Tack vare relativt höga 
kaffepriser under en ldngre period tycks ingen ansträngning vara för stor för 
hushallen nar der gäller att expandera sin kaffeodling. S& länge tilliten till 
kaffet bestar prioriteras kaffet p2 bekostnad av andra avsalugrödor eller de 
gamla sjalvhush~llningsgrödorna majs och bönor. Hirs, som tidigare var en 
dominerande hushallsgröda, har nu praktiskt taget försvunnit. Sjalvhushall- 
ningsgrödor raknar man med att alltid kunna köpa till förhallandevis laga 
priser fr'ran laglandet. 



Kaffe, kaffepriser och alla de glädjeämnen och problem som är 
förknippade med kaffehante~gen har utvecklats till en konkret samhällelig 
gemenskap hos alla kibirigwibor. Aven om det finns stora skillnader mellan 
de olika hushallen i Kibirigwi, SA är det ända sa att kaffets hantering och 
problematik binder människor samman. Att vara en god bonde förknippas i 
de allra flesta fall med kaffeodling. Majs och bönor räknas inte i detta sam- 
manhang eftersom de ger för laga inkomster och inte anses ha medverkat till 
nigon ekonomisk utveckling. Kaffet har utvecklats till en konkret repre- 
sentant för en mycket speciell kulturell kod och samhällsutveckling. Man 
och kvinnor, fattiga och rika, är mer intresserade av att investera sina pengar 
i mark, kaffebuskar, arbetskraft eller en liten lastbil an att skaffa sig prestige 
genom "conspicuous consumption", överdadig konsumtion av eleganta 
kläder eller dyrbara konsumtionsvaror. Att odla kaffe och vara arbetsam, att 
sträva efter att ge sina barn mark, utbildning och kanske ett framtida löne- 
arbete och en hög samhällsposition gör att man anses vara en god bonde i 
Kibirigwi. 

Alla som kan odlar ocksa kaffe. Helt vanliga bondehushåll likaväl som 
välbärgade handelsmän, ensamstaende fattiga kvinnor, politiker, tjänstemän 
och lärare, eller hustrur till man som arbetar i städerna. De flesta hushallen i 
Kibirigwi anser att de förbattrat sina inkomster avsevärt genom att odla 
kaffe. Manga har förbattrat sina hus med hjälp av inkomsterna fran kaffet, 
andra har sparat pengar, betalat sina barns skolavgifter, investerat i boskap 
och mark, köpt kläder och husgerad och annat nödvändigt. Man berättar 
med stolthet om att kaffeinkomsterna för manga hushall ar betydligt större 
an de magra manadslöner folk far för manuellt eller okvalificerat arbete i 
staderna. Många hävdar att allt fler som har okvalificerat arbete i städerna nu 
börjar söka sig tillbaka till Kibirigwi för att pa allvar ägna sig At kaffeodling. 
Till och med de unga männen föredrar i allt större utsträckning att stanna 
kvar hemma och börja odla kaffe istället för att fortsatta den sedan länge 
etablerade traditionen att söka arbete i Nairobi eller i nAgon annan större stad 
i Kenya. 

Av tradition förs sedan länge en intensiv debatt lokalt om lokalsarnhallets 
relation till de växlande politiska krafterna i Nairobi. Kibirigwisarnhallets 
direkta kontaktytor med den politiska eliten i Nairobi är intensiva och 
informationer och skvaller når mycket snabbt ut aven till de mest perifera 
hushallen i Kibirigwi. Det är inte utan stolthet som befolkningen pilpekar att 
kaffet inte bara är betydelsefullt för Kibirigwis existens utan ocksa för natio- 
nens. I Kibirigwi talar man gama om kaffet som Kenyas svarta guld och 
poängterar att även de rikaste personerna i Kenya odlar kaffe - vice- 
presidenten (som tillhör kikuyufolket) har till och med den näst största 
kaffeodlingen i landet. 



Den ekonomiska expansionen i Kibirigwi ses emellertid inte enbart som 
nagot positivt av alla i samhället. MAnga, bAde äldre och yngre, beklagar sig 
över människors krassa materiella instäilning, bristen pa solidaritet och en 
alltmer utpräglad tendens att roffa At sig vinst, samtidigt som man negligerar 
familjens och släktens behov. En ny sorts aggressivitet, bade ekonomisk 
och ideologisk, har vuxit fram i Kibirigwi. Manga blir alltmer välbärgade 
och alltmer själviska. Gamla seder och bruk, som för bara nagra decennier 
sedan iakttogs och respekterades, är pil väg att försvinna. Medan manga 
föraktfullt ser tillbaka pa tiden da "vi ännu inte var utvecklade" som saken 
uttrycks, jämför andra den nuvarande situationen med hur det var förr och 
beskriver förändringen som att "vi har förlorat vår kultur, nu vill vi utveckla 
oss, nu är det bara pengarna som räknas". 

Oavsett om man har en kritisk eller en mer positiv nostalgisk syn p2 tradi- 
tionen och äldre tider finns hos majoriteten av kibirigwiboma en uttalad ut- 
vecklingstro. En tro p8 bättre tider och kontinuerlig ekonomisk expansion, 
främst baserad p2 en alltmer intensiv produktion av kaffe och en förstärk- 
ning av marknaden och den kooperativa organisationen. Denna expansions- 
tro presenteras manga gånger som ett mönster av binära oppositionspar 4 - 
oppositionspar i en process som uppfattas som nagot önskvärt och oater- 
kalleligt och som ständigt understryker kaffet och den kooperativa verksam- 
heten inom sina nuvarande och förväntade pluspoler. Lite förenklat kan vi 
illustrera detta kognitiva mönster i nedanstaende uppdelning. Nagon mer 
exakt uppdelning i hierarkiska nivaer är det inte fragan om - sa lätt later sig 
inte ett kulturellt mönster formaliseras. 

Tradition Utveckling 

Naturahush Allning 
Släktsolidaritet 
Social stabilitet 
Lokalstyre 
Oberoende 
Majslbönor 
Ödmjukhet (kvinnligt) 
Fattigdom 
Kollektivism 
Ingen formell organisation 
Traditiodpassivitet 
Okunnighet 
Klanägd mark 

Marknadsekononii 
Pengar 
Social instabilitet 
Stat 
Beroende 
Kaffe/(te) 
Aggressivitet/politik (manligt) 
Valfhd 
Individualism 
Kooperativ förening 
Entreprenörskaplaktivitet 
Kunskap 
Individuellt markagande 



Kaffe och den kooperativa föreningen intar saledes bada betydelsefulla 
ställningar i den syn p2 samhällets expansion och utveckling som formars i 
Kibirigwi. Det är omöjligt for en kibirigwibo att diskutera kultur och lokal- 
samhälle utan att i detalj komma in p2 kaffets roll eller den kooperativa 
verksamheten i Kibirigwi. Kibirigwibomas egen analys av sitt lokalsamhälle 
utgår nästan alltid från kaffet av den enkla anledningen att varje persons 
vardag berörs av kaffet, bAde i arbetet och i ständiga diskussioner om priser, 
kontakter med styrelsen, tjänstemännen, leveranser av kaffe, krediter, de 
gemensamma arbetsdagarna och sa vidare. Genom denna intensiva kontakt- 
yta och det konkreta satt som vardagen formas efter denna, & det inte under- 
ligt att en diskussion om kooperativet mellan människor i Kibirigwi aldrig är 
likgiltig eller ointressant. Alla vuxna har asikter, kunskaper och idéer om 
kaffekooperativet i Kibirigwi. Det är först när vi förstatt denna närhet och 
det beroende som den kooperativa verksamheten har skapat, som vi kan 
förmedla deras tankar om sin förening. En förening som man inte utan 
stolthet papekar är äldre till och med än Kenya som självständig nation. 

VAD ÄR EGENTLIGEN KIBIRIGWI KOOPERATIVA FORENING? 

Vi har hittills relativt slentrianmässigt och oprecist använt begreppet "koope- 
rativ förening". Självfallet förknippas ganska skilda idéer om föreningen av 
olika individer och vid olika tillfallen. Är det sa att den kooperativa före- 
ningen i Kibirigwi fortfarande, som för snart tjugo Ar sedan enligt de in- 
formationer vi har frAn Hydén och Karanja, uppfattas som "ett nödvändigt 
ont"? Reflekterar människor överhuvudtaget över vad den kooperativa 
kaffeföreningen i Kibirigwi egentligen utgör för form av institution? Finns 
det nAgon kunskap om eller intresse för formell kooperativ ideologi hos 
medlemmarna? Hur varierar synen p& föreningen och dess verksamhet 
mellan olika befolkningsgrupper? I det här avsnittet skall vi belysa nAgra av 
de tankegangar som vuxit fram i kibirigwisamhället kring kaffeföreningen, 
den formella ideologi den företräder och kring föreningens satt att fungera. 

iI kibirigwisamhället ar föreningen naturligtvis främst förknippad med 
kaffehanteringen som den enda eller i alla fall den primära verksamheten. 
A.ndra verksamhetsomrAden är marginella, som till exempel hanteringen av 
makadamianötter,s som introducerades av jordbruksministeriet utan nagon 
lokal förankring vare sig i föreningen eller hos dess medlemmar. Projekt 
som der huskooperativ som föreningen deltar i, bensinstationen, det plane- 
rade tomtköpet för bankbyggnaden och SA vidare är visserligen potentiellt 
viktiga inkomstkällor för kooperativet, men de anses anda vara av under- 
ordnad betydelse. Föreningen är till för kaffehantering! 



Medlemmarnas ideologi understryker att kooperativet är till för alla, bade 
man och kvinnor, fattiga och rika i Kibirgwi, och att den verkligen ocksa 
omfattar alla i Kibirigwi. Eftersom den dominerande ideologiska synen i 
Kibirigwi betraktar alla hushall, bade man och kvinnor, som kaffepro- 
ducenter sa omfattar ocksa kaffeföreningen alla hushall. De kvinnor som 
inte ar formella medlemmar i föreningen, dvs majoriteten av alla kvinnor, 
betraktas anda som en slags medlemmar genom mannens medlemskap, 
speciellt om de med sina man har ett gemensamt konto i föreningen. De 
hushåll i kafferegionen som inte ä r  medlemmar i föreningen och saledes inte 
heller producerar kaffe saknar, med nagra mycket fil undantag, mark och 
betraktas alltsa inte som helt fullvärdiga och integrerade kibirigwibor utan 
som olyckliga, otursdrabbade människor utanför den lokala gemenskapen. 
P i  sa satt har en ideologi utvecklats hos medlemmarna, där den kooperativa 
föreningen vuxit fram till en överbyggnad för hela kibirigwisamhallet, en 
institution som omfattar och integrerar alla medborgare. Kaffeföreningen är 
ju ocksa stor, sannolikt den största enskilda institutionen. Förmodligen om- 
fattar inte ens KANU-partiet, det enda tillatna politiska partiet i Kenya, i 
Kibirigwi lika många individer och hushåll som kaffeföreningen. 

För medlemmarna är kaffekooperativets främsta funktion att skapa in- 
komster till kaffeböndema. Inkomster som kan ge barnen utbildning, för- 
bättra hushallens ekonomi och bidra till omradets utveckling - ukuriawa 
burii. Till och med de nyblivna kaffeböndema i föreningens södra omraden 
delar, trots sin manga ganger kritiska syn pa kooperativet, anda den 
generella grundsynen att kooperativet verkar för en ekonomisk utveckling 
för hela omradet. Ingen grupp i Kibirigwi betraktar längre kaffekooperativet 
som nagot nödvändigt ont. Föreningen har utvecklats till ett "naturligt" ele- 
ment i vardagslivet. Befolkningen i kibirigwisamhallet, bade fattiga och 
rika, från torra eller nederbördsrika omraden, betraktar alla kooperativet som 
en centralpunkt för ekonomisk utveckling för alla medborgare i Kibirigwi. 
Till och med för dem som inte äger mark har föreningen bidragit till ekono- 
misk utveckling, i medlemmarnas ögon, genom att skapa arbetstillfällen 
bade vid kaffefaktorierna och hos enskilda kaffeodlare. 

Men vid sidan av denna positiva association till förhallandet mellan ut- 
veckling - med dess positiva och negativa sidor - och föreningen, hur upp- 
fattar egentligen medlemmarna i allmänhet föreningen (thothieti) som helhet? 
De flesta medlemmarna uppfattar föreningen egentligen bara som en organi- 
satorisk och ideologisk helhet nar den kontrasteras mot andra marknads- 
organisationer. I Kibirigwis fall är det framför allt skillnaderna gentemot 
andra potentiella kaffeorganisationer som definierar föreningen för medlem- 
marna, det vill saga om föreningen kännetecknas av de positiva eller nega- 
tiva drag som man tillskriver andra tänkbara alternativa organisationer. För 
medlemmarna är de enda tänkbara alternativen till den kooperativa verksam- 



heten i Kibirigwi antingen en motsvarighet till KTDA (Kenya Tea Develop- 
ment Association) eller ett privat bolag. Det är alltid dessa tv3 altemativ som 
kooperativet jämförs med i en diskussion om kaffeföreningens för- eller 
nackdelar. 

Vad anses da den kooperativa föreningen i Kibirigwi kunna erbjuda, som 
medlemmarna förväntar skulle komma att saknas hos privata bolag och 
affarsmän om dessa tilläts hantera kaffet? Affarsmän och bolag Atnjuter inget 
förtroende i Kibirigwi. Enligt kibirigwibornas satt att se skulle affarsmamen 
omedelbart försöka bygga upp en monopolsituation för att kunna utnyttja 
kaffeböndema och hålla priserna nere. De skulle heller inte känna nAgot eko- 
nomiskt ansvar för området eller ge nAgon service till kaffeproducenterna i 
form av till exempel rad om jordbruksteknologi. Med all säkerhet skulle de 
inte heller ge bönderna nAgra möjligheter att aktivt pAverka bolagens satt att 
sköta kaffehanteringen. Manga medlemmar går till och med sA langt att de 
säger att aven om det förekommer ekonomiska oegentligheter i alla koopera- 
tiva föreningar, aven i Kibirigwi, sA är dessa svindlerier ingenting mot vad 
som skulle aga rum om privata bolag finge komma in i kaffehanteringen. 

Manga av de negativa drag som tillskrivs en eventuellt privatiserad kaffe- 
hantering anses således inte förekomma i den kooperativa verksamheten. Att 
privat kaffehantering skulle skapa stor osäkerhet hos kaffeböndema är den 
dominerande synen. Tv2 viktiga aspekter av föreningens styrka gentemot en 
privatiserad kaffehandel är dels att föreningen förknippas med lokala krafter 
och initiativ, men dels ocksa att den samtidigt knyts nära samman med över- 
gripande administrativa nivaer. Kooperativet ar ju knutet till staten via det 
kooperativa ministeriet. Förhallandet till ministeriet ger medlemmarna en 
känsla av kontinuitet och säkerhet eftersom staten Atminstone i detta sam- 
manhang uppfattas som en garant för kooperativets verksamhet och kaffets 
starka ekonomiska ställning. Genom att staten och regeringen är beroende 
av kaffeexporten för sina inkomster s8 har de ocksa ett stort intresse i att 
försöka stödja den kooperativa verksamheten sA mycket som möjligt. För 
medlemmarna sammanför alltsa den kooperativa föreningen bade lokala 
krafter, som gynnar kibirigwisamhället, och statliga krafter, som förhopp- 
ningsvis garanterar en kontinuitet och ett positivt intresse från statens sida.6 
Mycket fil kibirigwibor kan föreställa sig den kooperativa verksamheten utan 
en anknytning till ministeriet. Det ger en säkerhet att föreningen inte miss- 
sköts. Gamla förhallanden, den ensidiga kommunikationen och kontrollen 
frAn statenlministeriet gentemot föreningen, tjänar till och med som en form 
av säkerhetsmärken. Ett sadant sakerhetsmärke är det för länge sedan av 
staten fastslagna målet att minst 80 procent av en kaffeförenings intäkter från 
försalt kaffe skall delas ut till föreningens medlemmar, en regel som gör att 
många medlemmar uppfattar manga av statens kontrollfunktioner gentemot 
föreningen positivt.7 Medlemmarna är övertygade om att en sa hög utbetal- 



ningsprocent aldrig skulle kunna medges om kaffehanteringen lades över i 
privata händer. Det är en säkerhet att styrelse och tjänsteman rattar sig efter 
statens intention. Föreningen och ministeriet betraktas som oskiljbara nivaer 
som är ömsesidigt beroende av varandra. 

De nära relationerna mellan föreningen och det kooperativa ministeriet är 
emellertid langt i f r h  sa starka att de förmår passivisera medlemmarna. Alla 
är medvema om att de själva måste ta initiativ lokalt för att till exempel före- 
ningens styrelse inte skall passiviseras eller ta sig alltför stora friheter och 
missköta föreningen. Speciellt är detta viktigt da starka styrelseledamöter 
börjar monopolisera makten i styrelsen. Senast ägde detta rum 1980, da en 
situation uppstod i Kibirigwi som i stor utsträckning kom att förstärka kibi- 
rigwibornas redan tidigare negativa syn p2 privata affärsman. 1979 satt 
nämligen en relativt betydelsefull affärsman i styrelsen och lyckades efter en 
dramatisk kampanj bli vald till ordförande. Under sitt ordförandeskap miss- 
skötte han styrelsens och föreningens verksamhet, skaffade sig personliga 
ekonomiska fördelar genom att upprätta fördelaktiga kontrakt med sin egen 
affärsrörelse och dessutom anställde han sin bror som bokförare, trots 
dennes - enligt medlemmarna - dåliga kvalifikationer för arbetet. Vad som 
ägde rum var alltsa just den infiltrationsprocess av lokala företagare som 
Hydén och Karanja redan tidigt identifierat som ett av de mer negativa 
dragen i den kooperativa verksamheten i Kibirigwi. I det här fallet reagerade 
emellertid medlemmarna mycket starkt och umyttjade vad man betraktar som 
en av de viktigaste tillgångarna i den kooperativa verksamheten, nämligen 
möjligheten att välja nya styrelsemedlemmar. Ledamoten röstades sålunda ut 
ur styrelsen och dessutom bojkottade kibirigwiborna hans affärsverksamhet 
pa ett mycket demonstrativt satt. Efter denna händelse stärktes manga med- 
lemmars farhagor att risken för nepotism och favoriseringar är mycket större 
hos privata affärsman än inom den kooperativa verksamheten. Medlem- 
marna är säkra p i  att det är svarare att sko sig inom föreningen där löner, 
anstal;lningsvillkor, traktamenten, etc är fastställda av ministeriet och där 
dessutom medlemmarna kritiskt kan granska föreningens verksamhet för att 
undvika eventuella oegentligheter. 

Vi poängterade inledningsvis att kaffeföreningen i Kibirigwi betraktades 
som en helhet av medlemmarna oftast enbart i jämförelse med andra poten- 
tiella marknadsorganisationer. Den ena av dessa alternativa organisationer är 
den privata marknaden, som vi just berört. Den andra ar den halvstatliga 
teorganisationen Kenya Tea Development Association, KTDA. Teorganisa- 
tionen är kanske i större utsträckning an privata bolag ett realistiskt alternativ 
för manga av Kibirigwiföreningens medlemmar eftersom den redan är en 
viktig marknadsorganisation i distriktet och dessutom sanktionerad av staten 
att handha en av landets viktigaste exportgrödor.8 Det ar i jämförelsen 



mellan KTDA och kaffekooperativet som medlemmarna kanske klarast 
förmår uttrycka sina ilsikter om den lokala kooperativa organisationen.9 

De fördelar som medlemmarna förknippar med KTDA och dess verksam- 
het knyts genomgaende till omraden där den kooperativa verksamheten an- 
ses som bristfallig. Det är i huvudsak tre faktorer som framstår som KTDAs 
styrka. Den första är teorganisationens betalningssystem till sina leveran- 
törer. En betalning utgår regelbundet varje manad till producenterna. Varje 
leverantör tilldelas dessutom i slutet av budgetåret en bonus, som under de 
senaste åren varit relativt hög. Visserligen önskar många teproducenter att de 
manatliga utbetalningarna skulle vara högre och bonusbeloppet lägre, men 
bonusen utgör i sig en betydlig attraktion för potentiella teodlare. Det vik- 
tigaste är dock att utbetalningarna till producenterna sker regelbundet och pa 
förutbestämda tider. 

Den andra positiva faktorn är teorganisationens väl utvecklade service av 
insatsvaror till producenterna. KTDA ansvarar för inköp och försäljning av 
insatsvaror och enligt de kooperativa medlemmama förefaller KTDA sköta 
distributionen av dessa varor mycket effektivt. Dessutom är KTDAs in- 
satsvaror enligt ryktet betydligt billigare än de som går att köpa pil koope- 
rativet i Kibirigwi eller p& unionens högkvarter i Kerugoya. 

Den tredje fördelen slutligen, som för de kooperativa medlemmarna fram- 
står som en stor styrka hos KTDA och som en svaghet hos den lokala 
kooperativa strukturen, härrör fran skillnaderna mellan de bada institu- 
tionernas organisatoriska uppbyggnad. Till skillnad fran den kooperativa 
organisationen har KTDA inga administrativa mellannivaer enligt kibirigwi- 
bornas satt att betrakta organisationen. Inom KTDA finns det ingen motsva- 
righet till den kooperativa unionen, som av sa gott som alla kaffebönder 
associeras med ekonomisk ineffektivitet och negativ politisk verksamhet. 
Genom att det saknas "politik" inom KTDA föreställer sig medlemmarna att 
KTDA ocksa kan ge högre priser p2 levererat te an vad ett kooperativ och en 
union kan betala ut. 

Inte heller har KTDA nagon organsation pil toppen som motsvarar Kenya 
Planters Co-operative Union (KPCU), den centrala organisation som köper 
in kaffet fran de lokala kaffekooperativen. Under vara fältarbeten disku- 
terades KPCUs ledning livligt i den nationella pressen. Dessa diskussioner 
hade ocksa natt kibirigwiboma, som främst tagit fasta pa den förbluffande 
uppgiften om att KPCUs direktör skulle ha en manadslön p2 nästan 100 000 
shilling, enligt kibirigwiboma till och med mer än landets president. Det var 
en allmänt utbredd uppfattning bland de kooperativa medlemmarna i Kibi- 
rigwi att denna höga månadslön bara var en del av alla fantastiska utgifter till 
organisationens tjänsteman, som alla bidrog eill att minska pengarna som 
betalas ut till medlemmarna. Kibirigwiborna var övertygade om att en 
mängd pengar försvann eller svindlades bort hos bade unionen och KPCU 



p2 vägen mellan det centrala kaffeorganet i Nairobi, Kenya Coffee Board, 
och Kibirigwikooperativet. Man kände emellertid en uttalad fatalism gent- 
emot dessa organisationer, vars arbetssätt man har mycket svårt att paverka, 
vare sig via kooperativa eller politiska kanaler. 

Vad är det da för negativa aspekter som medlemmarna i Kibirigwiföre- 
ningen sammanknyter med teorganisationens verksamhet? Det stora flertalet 
kooperativa medlemmar föredrar i sin jämförelse mellan KTDA och koope- 
rativet utan tvekan sin förening för kaffehanteringen i Kibirigwi. Det är 
intressant att konstatera att mycket av den retorik som styrelseledamöterna 
använder sig av i sin propaganda för kooperativet i relation till KTDA 
egentligen har en mycket stark förankring hos föreningens medlemmar. 
Många positiva sidor som medlemmarna tillskriver föreningen är rent orga- 
nisatoriska. Andra är mera knutna till respektive gröda. Ett exempel pa det 
senare är att arbetet med te anses vara mycket mer krävande än arbetet med 
kaffe, kanske mest beroende p i  att kaffet har intensiva men korta säsonger 
medan te har mycket längre säsongscykler. 

En negativ sida hos KTDA i motsats till föreningens verksamhet är  att te- 
myndigheterna, även de lokala tjänstemannen, anses som "not very co-ope- 
rative". De lyssnar inte pil producenterna utan dikterar villkoren helt utifrfin 
sina egna prioriteringar. KTDA är sig själv nog. Genom att teorganisationen 
dessutom har blivit mycket framgangsrik ar dess företrädare, enligt med- 
lemmarna, svåra att paverka till och med genom politiska patryckningar. 
Andra negativa drag hos KTDA är att man inte har utvecklat nagra kontant- 
krediter eller förskottsbetalningar. Inte heller har de nagon lokal represen- 
tation eller nagra lokala projekt för att förbättra villkoren för producenterna. 
Den viktigaste servicefunktionen som föreningen utvecklat i motsats till 
KTDA och som sannolikt starkast knyter medlemmarna till föreningen är 
just dess kredit- och förskottsutbetalningar. Det omfattande kreditprogram- 
met för de mera valbärgade bönderna och det stora antalet förskottsutbetal- 
ningar för de fattigare medlemmarna är den verksamhet som mest bidragit 
till den positiva bilden av den kooperativa föreningen som helhet. 

Teorganisationen förknippas bara med en liten och relativt välbeställd 
grupp av bönder som har möjlighet att odla te inom höglandszonen och har 
aldrig (av naturliga skäl) visat nagot intresse för de fattigare omradena i 
Kibirigwi. Föreningens lokala verksamhet står här i stor kontrast till KTDAs 
verksamhet. Det är bland de lokala olikheterna som vi kan identifiera viktiga 
positiva aspekter som knutits till den kooperativa föreningen. En viktig del 
av föreningens struktur, sasom den uppfattas av flertalet, är ju att medlem- 
marna kan paverka föreningen antingen internt genom styrelsen eller externt 
via politiska eller administrativa institutioner. Föreningens arbete i Kibirigwi 
är nagot som alla kibirigwibor själva kan se och uppleva p8 ett konkret satt. 
Styrelsens och faktoripersonalens verksamhet är nagonting patagligt. De 



flesta ledamöterna i styrelsen och personalen vid det egna faktoriet är kända 
för kibirigwiborna. Vetskapen om att bade styrelseledamöter och personal 
som arbetar inom föreningen kan avsättas om de inte sköter sina plikter p3 
ett tillfredsställande sätt och att kritik kan föras fram p& årsmöten eller pA 
faktorimöten ger medlemmarna en stark känsla av att ha kontroll över faktori 
och förening. De har möjligheter att erhalla informationer genom att kontakta 
tjänstemän och styrelseledamöter eller helt enkelt tvinga styrelsen att sam- 
mankalla speciella möten för att behandla viktiga fragor. Möjligheten till ett 
aktivt deltagande är enligt manga medlemmar en av de viktigaste driv- 
krafterna till att sätta igång projekt lokalt för att förbättra bAde kooperativets 
och böndernas inkomster. Samtidigt ä r  kooperativet öppet för möjligheten 
att spara pengar genom olika kostnadssankande insatser. Genom att lokalt 
kunna utveckla institutioner som faktoriernas radgivningskomrnittéer och 
gemensamma arbetsdagar kan föreningen bade spara pengar och entusi- 
asmera till högre produktion hos medlemmarna. Även om dessa institutioner 
inte alltid är populära da de "drabbar" de enskilda medlemmarna, sa fram- 
ställs de ända som ett resultat av den lokala kooperativa verksamheten och 
visar p& de möjligheter till lokala initiativ som denna medger. 

Lat oss dock aterigen understryka att för de flesta hushåll i Kibirigwi exis- 
terar kaffeföreningen som ett helhetsbegrepp enbart i jämförelse med alter- 
nativa organisationer. De tvA främsta alternativen, som vi visat i det här av- 
snittet, är en privatiserad marknad eller en organsation liknande den som 
utvecklats inom KTDA. För medlemmarna, oavsett social och ekonomisk 
ställning, rader det ingen tvekan om att den kooperativa organisationen är att 
föredra. Trots negativa drag inom den kooperativa verksamheten och flera 
positiva sidor hos de alternativa möjligheterna är medlemmarna mest posi- 
tiva till den kooperativa organisationen. Medlemmarnas "säkra" relation till 
den kooperativa totaliteten är naturligtvis ett utuyck för en mer allmän 
konservatism eftersom kooperativer redan har en lang historia i Kibirigwi, 
men samtidigt är deras standpunkter ocksa ert resultat av en mycket med- 
veten analys av specifika sociala och ekonomiska drag hos föreningen. 

LEDARSKAP, KAMPANJER OCH RYKTEN 

DA kibirigwiborna diskuterar den kooperativa föreningen som en enhetlig 
institution, dess fördelar och nackdelar, rör de sig i sina jämförelser med 
andra marknadsinstitutioner pA en relativt idealiserande niva. Dessutom är 
det faktiskt relativt sällsynt att vanliga medlemmar sätter sig ned för att 
diskutera föreningens positiva eller negativa ideologiska företxäden. Före- 
ningens verksamhet tas i stor utsträckning som given. Uttalanden, inte 
diskussioner, om den kooperativa strukturens Överlägsenhet och f5rdelar 



sker mest vid olika former av formella medlemsmöten. Medlemmarnas för- 
hallningssätt till kooperationen och föreningen, bade vid officiella möten 
eller vid inofficiella diskussioner, är naturligtvis främst knutna till före- 
ningens konkreta verksamhet, till dess specifika funktioner. Dessa relationer 
avspeglar langt ifrin alltid den ideala bilden av föreningen i Ribirigwi. 
Medlemmarna kommer sällan i kontakt med den kooperativa föreningen som 
helhet medan man ständigt konfronteras med dess olika verksamhets- 
omraden. DA man talar om en bra eller en dålig förening refererar man alltid 
till föreningens olika funktioner eller dess olika ledare. Denna fragmenterade 
bild av föreningen gör att relationerna mellan förening och medlemmar ofta 
blir relativt komplicerade och motsagelsefyllda. 

I förra kapitlet visade vi att en viktig del i medlemmarnas syn pA Kibi- 
rigwiforeningen är deras egna möjligheter att paverka verksamheten inom 
föreningen. Ett aktivt deltagande, vars förutsättningar saknas p i  den 
kommersiella marknaden och inom den halvstatliga teorganisationen, är ett 
av de viktigaste kännetecknen i medlemmarnas ideologiska syn p% före- 
ningen. Vi maste emellertid understryka att den demokratiska strukturen da 
framhalls speciellt i relation till alternativen. Detta innebär inte att alla 
medlemmar betraktar till exempel styrelsens ledamöter som demokratins 
försvarare. De enskilda styrelseledamöterna och styrelsen tillskrivs inte 
samma demokratiska egenskaper som föreningen. Helhetens delar, och 
styrelsen är onekligen en viktig del av föreningens helhet, tillskrivs inte alls 
samma egenskaper som helheten. För många medlemmar är styrelsens roll 
som demokratins förvaltare ofta tveksam i dess konkreta kontakter med 
medlemmarna. Kanske är det just genom att föreningens och styrelsens 
verksamhet sa direkt paverkar varje medlems ekonomiska liv som de 
motsägelsefulla och komplicerade dragen i förhallandet mellan styrelse och 
medlemmar får en sa framtradande roll. 

Styrelsen är för medlemmarna själva den viktigaste nivån då man aktivt vill 
försöka pitverka föreningens verksamhet. Da vi försökte förmedla det 
dominerande kognitiva mönstret i Kibirigwi genom att använda motsatspar 
placerade vi den kooperativa föreningen, och därmed ocksa dess styrelse, pil 
samma sida. Men pa utvecklingssidan placerades aven inbördes motsägelse- 
fulla, även potentiellt negativa, institutioner. I uppdelningen mellan tradition 
och utveckling är det följaktligen helt logiskt att bade styrelse och enskilda 
ledamöter knyts samman med bade positiva och negativa samhälleliga insti- 
tutioner i utvecklingspolen. Med positiva sidor av kaffets och föreningens 
del i utvecklingen, som till exempel pengar, välfärd och kunskap, blandar 
sig ocksa negativa drag, exempelvis aggressivitet och politik. Medlem- 
marnas relationer till styrelsen och enskilda styrelseledamöter pendlar mellan 
dessa positiva och negativa nivaer. Till styrelsen upplever medlemmarna 
bide beroende och inflytande i en standigt växlande process. Trots bero- 



endet är alla dock överens om att en stark styrelse är en förutsättning för att 
föreningen ska fungera p2 ett bra sätt. Ocksa kontinuiteten hos styrelsen 
anses ha förbättrat förutsättningarna för föreningens verksamhet. I Kibi- 
rigwi hade medlemmarna utvecklat en mycket positiv syn p2 den davarande 
styrelsens arbete och dess inflytande p& föreningen. 

Ordet för kooperativ förening är pil kikuyu thothieti, av det engelska ordet 
"society". Inte heller för styrelse används ett traditionellt kikuyuord utan 
man talar alltid om styrelsen som comiti (jämför engelska "comrnittee"). 
Lika självklart är det att medlemmarna kallar ordföranden, kassören och 
sekreteraren vid deras kikuyiserade engelska benämningar. Mer komplicerad 
är emellertid benämningen av de övriga styrelseledamöterna. Meningarna 
g&- isär om hur man skall tilltala de olika styrelseledamöterna och därmed 
ocksa hur man skall förhålla sig till deras ledarskap. 

Ledamöterna förväntar sig att bli tilltalade som mzithongoria, en term som 
anger ett betydelsefullt ledarskap med ett relativt vittomfattande mandat. 
Detta är inte alls självklart bland föreningens medlemmar. De flesta med- 
lemmar tycks acceptera att atrninstone de tva viktigaste befattningshavarna i 
styrelsen, ordföranden och kassören, tilltalas som murhongoria, eftersom de 
är representanter för styrelsen och föreningen i sin helhet. Genom att 
begreppet mzithongoria ocksa har en viss politisk anknytning kan det stora 
flertalet medlemmar bara acceptera en sadan titel för de tva speciella 
befattningshavarna. Ordföranden och kassören förväntas traditionsenligt 
dominera styrelsen och representera den och föreningen utat. Dessa tva 
personer ska enligt medlemmarna vara starka. De ska ha ett mandat som 
överskrider den ordinarie styrelsemedlemmens. 

De vanliga styrelseledamöterna kallas mycket sällan för mzithongoria. 
Istället använder kibirigwiborna en kikuyiserad form av det engelska ordet 
för styrelse - mocomiti. Ordet förknippas med ett relativt snävt ledarskap, 
som främst knyts till ett kaffefaktori och dess medlemmar. Fragor som 
ligger utanför faktoriets omedelbara intressesfär skall inte, vare sig i 
ideologin eller i praxis, handhas av en mocomiti. Den mocomiti som 
försöker överskrida sitt mandat att representera ett faktoriomrade, kallas 
ibland lite förlöjligande för munene, en mer "traditionell" titel som är  reser- 
verad för personer med en mycket betydande auktoritet och för ett ledarskap 
som är betydligt mer värderat än en vanlig styrelseledamot. Att kalla nigon 
munene är ett förlöjligande och ett tydligt tecken pa medlemmarnas missnöje 
med en ledamot som tagit sig alltför stora friheter eller försökt skryta med 
sin makt inom eller utom föreningen. 

Ibland tar sig äldre och väletablerade män lite skämtsamt friheten att be- 
handla vanliga, främst yngre, styrelseledamöter som "enkla budbärare", 
nagot som anspelar p2 initieringen till det traditionella ledarskapet (&urna kia 
kamatimo). De nya radsmedlemmarna hade där inte medlemmens fulla status 



utan fungerade som uppassare för de etablerade äldre männen i radet. Dessa 
budbärare, kamatimo, fick till exempel bara äta de sämsta bitarna av de 
offerdjur som dödades av rAdet.lO Men de äldres anspelning p& att styrelsen 
skulle ha en koppling till nagon form av traditionellt ledarskap är bara ett 
skämtsamt språkbruk. Det finns inga tankar om att styrelsen skulle kunna 
jämföras med nagon form av traditionellt ledarskap hos vare sig äldre eller 
yngre medlemmar. Tvärtom pilpekar man att alla former av traditionellt 
ledarskap har försvunnit i Kibirigwi och att styrelsens arbete skulle ha varit 
helt i motsättning till de former av ledare och rad som man fortfarande 
kommer ihag och som man omöjligen kan knyta samman med koopera- 
tionen och utvecklingsbegreppet. I själva verket lägger medlemmarna inte 
nagon som helst vikt vid släkt- eller klantillhörighet da kandidaterna ska 
väljas till styrelsen. Klanerna spelade en mycket stor roll tidigare, senast 
under femtiotalet, da marken i Kibirigwi fördelades mellan olika släkt- 
grupper. Numera har de större släktgrupperna helt förlorat sin betydelse. 
Klanmedlemmarna haller inte p3 nagot sätt samman eller känner nagon 
samhörighet som kan utnyttjas för att stärka valmanskåren för till exempel 
en speciell kandidat. 

Asikterna om ledamöternas mandat och arbete varierar i lika stor utstrack- 
ning som olika medlemmars idéer om hur en bra ledamot skall fungera och 
vad som bör avgöra valet av en ledamot. Alla medlemmar är överens om att 
en ledamot först och främst skall representera sitt faktori och dess valmans- 
kår, men sedan är oenigheten stor bade om hur en ledamot bäst kan gynna 
sitt faktori och de viktigaste karaktärsdragen hos en sadan ledamot. Somliga 
anser att ärlighet bör vara det viktigaste draget, andra hävdar att framatanda 
och kraftfullhet är lika viktigt. Andra Aterigen anser att ledamöternas vikti- 
gaste uppgift är att propagera för förbättrad kaffehantering och därför maste 
ledamöterna vara duktiga kaffebönder. Manga yngre medlemmar vill ha 
ledamöter med gedigen utbildning, medan äldre medlemmar anser att en lang 
livserfarenhet är den viktigaste förutsättningen för ett bra styrelsearbete. Alla 
är dock överens om att det är bra att politiker inte längre får vara medlemmar 
i styrelsen. Likas3 är medlemmarna ocksa överens om att man inte bör rösta 
in riktigt fattiga personer i styrelsen eftersom dessa av ren ekonomisk nöd- 
vändighet förmodligen skulle försöka skaffa sig fördelar genom styrelse- 
arbetet. Av samma orsak är nästan alla obenägna att rösta in affärsman i 
styrelsen med tanke pa de manga tidigare dåliga erfarenheter föreningen har 
haft med affai-smän. 

Bade affärsmän och politiker associeras av befolkningen i Kibirigwi med 
en egoism och aggressivitet som inte minst tar sig uttryck i hätska kampanjer 
i syfte att ständigt skaffa sig mera makt. BAde medlemmar och styrelseleda- 
möter uttrycker ofta sin avsky för alla former av sådana kampanjer, speciellt 
om de äger rum inom föreningen. Ända förekommer inga val till styrelsen 



utan vaikampanjer. Alla kandidater till styrelseposter bedriver utan undantag 
kampanjer vid informella möten eller i form av sma presenter eller diffusa 
löften om framtida favörer. Det är viktigt för den vanlige medlemmen att 
etablera en personlig relation till den kandiderande styrelseledamoten för att i 
framtiden eventuellt kunna f6 tillgång till dennes maktsfar. Kampanjdelta- 
gandet är ett satt att skapa denna personliga relation. I ett starkt ekonomiskt 
och socialt fluktuerande samhälle som Kibirigwi, där gamla sociala institu- 
tioner spelar en allt mindre roll, är det naturligtvis viktigt för varje person att 
etablera och expandera sitt personliga sociala nätverk. Tid, pengar och 
arbete som läggs ned i kampanjarbetet, bAde vid KANU-val och styrelseval, 
betraktas som en nödvändig social reproduktionskostnad trots att flertalet i 
Kibirigwi ställer sig negativa till valkampanjer som sadana. För många små- 
bönder är deltagandet i kampanjerna ett satt att alliera sig med en styrelse- 
ledamot, kanske med en framtida politiker eller betydande affärsman, och 
därigenom förbättra sina möjligheter att i framtiden eventuellt fA ett arbete 
vid kaffefaktoriet, kanske fil tillgång till krediter eller andra favörer. 

Men de aterkommande kampanjerna utvecklar samtidigt en misstro hos 
medlemmarna gentemot bAde egna och andra kandidater eftersom de under- 
blaser all slags ryktesspridning i Kibirigwi. Det är just i valkampanjerna 
som medlemmarnas beroende av och misstänksamhet mot ledamöter och 
kandidater vaxer fram. Kampanjerna blir grogrunder för en mängd olika 
rykten om kandidaterna, styrelsen och föreningens verksamhet.11 I själva 
verket surrar hela kibirigwisamhallet av ofta motstridiga rykten om olika 
framstaende personers verksamhet, rykten som blir ännu mer paträngande 
under kampanjerna. 

Dessa rykten skapar mariga ganger bAde felaktiga och överdrivna förvänt- 
ningar hos manga medlemmar om vad en enskild ledamot egentligen kan 
Astadkomma för sin valmanskår. Medlemmarna blir ofta besvikna efter 
styrelsevalen, da fA eller kanske inte nagon av de resurser eller Atgärder man 
förväntat sig kommer väljarna till del. Vaga diskussioner i styrelsen om 
eventuella renoveringar av faktorier kan med tiden bli löften om omedelbara 
renoveringar och utbyggnader av ett speciellt faktori. Atgarder som kanske 
inte alls explicit uttalats utan istället formats som rykten i andra eller tredje 
hand, vilka sedan kandidaterna aldrig tagit avstånd ifran offentligt eftersom 
detta skulle kunna försämra deras möjligheter till omval. 

De mest aggressiva kampanjerna, där bAde enskilda ledamöter och manga 
medlemmar aktiveras, är inte de årliga styrelsevalen utan de allmänna poli- 
tiska valen i området, framförallt valen till KANU-partiets förtroendeposter. 
(KANU är förkortning för Kenya African National Union.) Langt före valet 
halls en rad intensiva politiska möten. Ingen person i maktposition lämnas 
utanför den politiska kampen. Oavsett om individen ar intresserad eller inte 
av att delta i det politiska spelet, och det är uppenbart att flera av styrelsens 



ledamöter inte är intresserade, tvingas man att delta itminstone passivt. 
Antingen kommer tvånget från mäktiga politiska krafter uppifrån eller ocksi 
av egna föreningsmedlemmar, som favoriserar en viss kandidat, och därmed 
ocksa vill att ledamöten skall aktivt visa sin politiska hemvist. Under kam- 
panjtider är det allmänna samtalsämnet i Kibirigwi rykten om kandidaternas 
verksamhet, om olika styrelseledamöters anknytning till politiska lager, om 
eventuella favoriseringar av vänner och bekanta etc. Genom att valen är 
starkt personanknutna blir kampanjerna ofta mycket hetsiga. Under en kort 
tid tolkas all verksamhet i Kibirigwi, inte bara föreningens och styrelsens 
arbete, av många enbart i politiskt strategiska termer. Denna politisering, 
som splittrade kibirigwisamhället och föreningen i tva rivaliserande grupper 
som var knutna antingen till den nuvarande parlamentsledamoten eller till 
den tidigare ledamoten, skapade en mycket destruktiv atmosfar. Gamla kon- 
flikter aktualiserades och nya skapades genom ständigt nya beskyllningar. 
Denna hätska stamning varar kanske bara ett par veckor i samband med 
KANU-valen. Men motsättningarna som skapas under KANU-kampanjerna 
försvinner inte helt under mellanperioderna. De konflikter och rykten som 
skapas under dessa hektiska veckor Ateruppväcks ofta, fastan i mindre 
skala, vid de aterkornmande kampanjer som föregår föreningens årsmöten 
och val av styrelse. 

I Kibirigwi har utvecklats en tendens till att ju sämre kaffepriser medlem- 
marna far, desto fler rykten tycks det uppsti om att ledare eller enskilda 
styrelseledamöter skulle delta i politisk verksamhet, hemliga möten eller 
andra negativa aktiviteter. T Kibirigwi idag är det just kring Kibingoti- 
faktoriet och dess valmanskår, som fatt de lägsta priserna inom hela före- 
ningen, som politisk aktivitet och ryktesspridning ar som mest fram- 
trädande. I detta område, där medlemmarna och befolkningen alltid kant sig 
missgynnade i jämförelse med de rikare omridena, anklagas de politiska 
aktivisterna för att skaffa sig "billiga röster". Många är fattiga här. Folk som 
ar fattiga är mer lyhörda för löften och smA givor an de som ar mera väl- 
bärgade. Medlemmarna anser själva att det är just fattigdomen i söder som 
gör art de interna motsättningarna blir s i  stora. Den politiska splittringen ar 
mer genomgiende i söder an inom föreningens övriga faktoriomraden. I 
slutskedet av de kampanjer som föregick KANU-valet under vårt faltarbete 
gick det sa långt att endast personer från samma politiska lager umgicks med 
varandra. Varje dag uppstod nya rykten om missdad som representanter för 
det politiska motståndarlagret skulle ha utfört. Genom denna och andra poli- 
tiska kampanjers intensitet skapades ett synsätt hos medlemmar och befollc- 
ning att en person antingen var för eller emot en kandidat. Den stora be- 
tydelsen av ett personligt socialt och ekonomiskt nätverk, speciellt p i  grund 
av korruption och maktmissbruk hos de politiska makthavarna, bidrog till att 
många medlenmar ansag att det var nödvändigt att delta i kampanjerna. Alla 



maste säkerställa en framtida positiv relation till kommande makthavare. 
Trots att kampanjerna främst uppfattades som om de var till för politikernas 
personliga vinning kände manga att de "maste" delta i dessa för att neu- 
tralisera ett eventuellt framtida beroende av den politiska makthavaren. Men 
aven om alla pa ett eller annat satt deltog i kampanjerna hade ända flertalet 
medlemmar en mycket pessimistisk syn pa kampanjernas möjlighet att 
förbättra förhallandena för befolkningen och de sma böndernas inflytande p2 
den lokala politiken. 

Det är emellertid inte enbart valkampanjerna som ger upphov till ryktes- 
spridningen i Kibirigwi. En kanske lika viktig grogrund för rykten är den 
ständigt Aterkommande fragan om de individuella ledamöternas arbete och 
egentliga inflytande i styrelsen och foreningen. Möjligheten att delta i och 
paverka föreningens beslut skapar naturligtvis prestige och respekt hos med- 
lemmarna. Medlemmarna, och framförallt de som röstat p i  ledamoten 
ifråga, förväntar sig manga ganger att deras ledamot skall ha eller fA mycket 
större inflytande i styrelsens verksamhet än vad som faktiskt är fallet. Kun- 
skapen om styrelsen och de enskilda ledamöternas arbete i styrelsen är i 
själva verket ganska liten. Just medlemmarnas förväntningar pa sina egna 
ledamöter tillsammans med en relativt begränsad kunskap om styrelsens 
arbetssätt tycks ge bränsle till de standiga rykten som omger styrelsen. 

Bristen p2 kunskap underblaser likasa den tendens till mystifiering av 
verksamheten i styrelsen som manga medlemmar upplever hos enskilda 
styrelseledamöter. Denna mystifiering och ryktesflora är inte riktad mot det 
konkreta arbete som ledamöterna utför i samband med faktoriets verk- 
samhet. Det arbetet ar patagligt och bygger pil för medlemmarna kända 
rutiner. Okunnigheten galler istället det egentliga styrelsearbetet, de förhål- 
landen som rader inom styrelsen och ledamöternas och styrelsens möjlig- 
heter till inflytande och sjalvständiga beslut i viktiga föreningsfragor. Med- 
lemmarna anser att det är svårt att fA tillgang till mer precisa informationer 
om hur styrelsen egentligen arbetar och hur enskilda ledamöter försvarar det 
egna faktoriets intressen. Lika svht är det för medlemmarna att fA en klar 
bild av styrelsens reella möjligheter att utöva inflytande pa unionen eller 
ministeriets tjansteman i distriktet. Styrelsens egen presentation av sin verk- 
samhet liknas ofta vid standiga försök att vanda kappan efter vinden. An- 
tingen ger man sig själv allt beröm da föreningen utvecklas i positiv riktning 
eller ocksa skyller man ifran sig da negativa händelser inträffar inom före- 
ningen. Ingen "vanlig" medlem, inte ens bland de mer inflytelserika, före- 
faller känna till styrelsens reella möjligheter att paverka till exempel utbetal- 
ningssystemet, priserna eller tillgangen p2 insatsvaror i föreningen. Därför 
är ocksa de mera precisa relationerna mellan styrelsen och unionens och 
ministeriets tjansteman oklara för medlemmarna. 



Bristen p2 kunskap skapar rykten och fragor bland medlemmarna om vilka 
intressen som styrelsen egentligen representerar och hur ledamöterna sköter 
sina aligganden. Okunskap om styrelsens sätt att arbeta skapar ständigt 
"onödiga" konflikter om styrelsens förhallande till unionen, ministeriet, 
politiska kandidater eller olika intressegrupper inom föreningen. Ryktes- 
spridningen bidrar naturligtvis ocksa till de ganska snabba fluktuationerna i 
medlemmarnas attityder till styrelsen och dess ledamöter, vilket i sin tur 
medverkar till att möten och sammankomster mellan medlemmar och 
styrelse ofta blir känsliga och spänningsfyllda. Många företeelser blir svåra 
att förklara och lämnar medlemmarna otillfredsställda. Genom att man inte 
riktigt känner till styrelsens möjligheter att agera och saknar informationer 
om vad styrelsen egentligen har gjort, blir det många ganger externa krafter 
som piverkar medlemmarnas attityder gentemot styrelsen. Laga utbetal- 
ningar eller brist pa insatsvaror i föreningen skapar misstroende gentemot 
styrelsen och en negativ attityd även till de enskilda ledamöterna. Höga 
kaffepriser och bra tillgAng till insatsvaror, oavsett styrelsens inflytande pA 
situationen, skapar lätt en allt starkare tilltro till styrelsens arbete. 

DELTAGANDE OCH INFLYTANDE 

DA Kibirigwiföreningens medlemmar diskuterar fördelar och nackdelar med 
den lokala kooperativa verksamheten kontrasterar man gärna föreningen 
med andra tänkbara marknadsalternativ. Som en av de allra viktigaste för- 
delarna med den kooperativa strukturen framhalls da alltid medlemmarnas 
möjligheter till inflytande i föreningen. Ett aktivt deltagande i föreningens 
verksamhet är ju ett av de viktigaste dragen i den kooperativa ideologin. Är 
da medlemmarnas inflytande en reell företeelse, eller är det en retorisk för- 
enkling av den officiella kooperativa ideologin som medlemmarna tillgodo- 
gjort sig? I detta avsnitt skall vi belysa hur medlemmarna själva mer konkret 
uppfattar sina möjligheter att paverka styrelsens och föreningens arbete och 
vilka arenor som finns tillgängliga för medlemmarnas inflytande. 
Asikterna om medlemmarnas inflytande i föreningens verksamhet är ofta 
motstridiga. Olika kategorier har skilda Asikter bade om medlemmarnas in- 
flytande i konkreta fragor och värdet av olika samarbetsformer med sty- 
relsen och faktoriledamöter. Fragan blir inte mindre komplicerad av att 
mAnga medlemmar betraktar inflytandet i föreningens verksamhet som en 
viktig tillgAng i generella termer, samtidigt som man i konkreta fragor anser 
att de faktiska möjligheterna till inflytande är relativt begränsade. MAnga 
medlemmar är ambitiösa och vill gärna vara aktiva och paverka föreningens 
och styrelsens arbete. MAnga anser att de genom sin utbildning eller erfaren- 
het bör ges möjligheter till ett direkt inflytande i föreningens verksamhet. 



Men den dominerande sociala och organisatoriska stnikturen i föreningen 
kan inte alltid tillgodose de aktörsroller som manga aktiva medlemmar 
kräver. 

Liksom styrelsen har ocksa medlemmarna utvecklat ett relativt klart tidsbe- 
grepp för samhällsförändring som är knutet till kaffet och föreningens 
verksamhet. Utvecklingen är uppdelad i goda tider respektive daliga tider. 
Just nu är det alltsa goda tider inom föreningen: priserna p2 kaffe är relativt 
bra, mer än 80 procent av utbetalningspriset går tillbaka till majoriteten av 
medlemmarna, begränsad politisk verksamhet förekommer inom föreningen 
och ett bra samarbete har utvecklats mellan föreningens tjänstemän och dess 
styrelse. Sakernas tillstand jämförs lite ironiskt med det retoriska uttrycket 
som lanserats av staten för ett harmoniskt tillstand - karnoinge koyaga ndere 
- samarbete är styrka, ett uttryck som medlemmarna ibland använder privat i 
mera skämtsamt syfte for att beskriva föreningen. 

Däremot finns ingen tendens hos medlemmarna själva att medvetet koppla 
samman sina möjligheter till ett aktivt deltagande i föreningens arbete med de 
specifika förhallanden som förknippas med föreställningen om goda eller 
dåiiga tider. Istället för att knyta inflytandeproblematiken till ett allmänt tids- 
begrepp, som är knutet till föreningen som en ideologisk helhet, relaterar 
medlemmarna oftast själva medinflytande och deltagande till konkreta situa- 
tioner. Det är saledes utifdn ganska avgränsade händelser som vi får härleda 
en mer allmän bild av medlemmarnas syn p5 föreningens demokratiska pro- 
fil och försöka skilja mellan medlemmarnas ideologi och praxis. 

I manga fall är det svårt att avgöra vad som är ett verkligt eller ett fiktivt 
deltagande och vad olika medlemmar uppfattar som ett aktivt deltagande i 
olika beslut. Det har varit omöjligt att följa olika projekt eller diskussioners 
historiska utveckling i föreningen för att pA sa sätt utveckla en mer objektiv 
historisk först&else.12 Istället maste vi här anlägga vad som i socialantro- 
pologin brukar kallas ett emiskt - "emic" - betraktelsesätt, det vill säga en 
redogörelse för det synsätt som medlemmama/aktörema själva omfattar. 
Vad vi som utomstaende med vårt "etic" synsätt kanske uppfattar som ett 
passivt accepterande och ett beroende till styrelsen kan ibland istället upp- 
fattas som ett mycket aktivt deltagande av aktörema själva.13 För att ge en 
rättvis bild av medlemmarnas egen syn p& deltagande och inflytande i före- 
ningen skall vi först försöka belysa de viktigaste arenorna som enligt med- 
lemmarna star till buds i deras förhallande till föreningens styrelse. 

Många medlemmar har svårt att värdera eller gradera de olika arenor och 
möjligheter som finns tillgängliga för informationer eller för att aktivt ta del i 
föreningens verksamhet. Medlemmarna anser att alla samarbetsformer och 
alla typer av kommunikation är viktiga. Vissa former är viktigare än andra, 
men tillsammans kompletterar de varandra och utgör för många medlemmar 
en nödvändig helhet för deras möjligheter att paverka föreningens arbete. 



Detta är naturligtvis en viktig orsak till varför alla möten i föreningen ocksa 
är välbesökta. De medlemmar som har möjlighet att besöka en sarnman- 
komst brukar ocksa komma dit. De mer etablerade medlemmarna i före- 
ningen talar visserligen lite föraktfullt om medlemmars och styrelseleda- 
möters intensiva mötesiver och benägenhet till sammankomster. Välbärgade 
kaffebönder utan politiska eller andra offentliga ambitioner betraktar mötena 
mera som sociala sammankomster än viktiga informationsutbyten. Men för 
majoriteten av kibirigwibor är en formell sammankomst, baraza, en viktig 
möjlighet att tillgodose sin väldiga törst efter kunskap, utbildning och 
deltagande i föreningens verksamhet. Men många tycker ocksa om att ga pa 
möten eftersom de ger ett intressant avbrott i den dagliga rutinen. Ett "bra" 
möte med goda talare är uppskattat av alla och betraktas som stor under- 
hållning av deltagarna. Den höga deltagarfrekvensen anses emellertid av 
medlemmarna själva som ett uttryck för deltagarnas ambitioner att skaffa sig 
information och kunskap. För den stora gruppen medlemmar i Kibirigwi är 
möten och sammankomster viktiga redskap för att tillgodogöra sig ny 
information. Samtidigt uppfattas de som det viktigaste medlet för att kunna 
paverka föreningen, antingen genom ett aktivt mötesdeltagande eller ocksa 
genom sin och andras blotta närvaro. 

Den största och viktigaste mötesformen för föreningens medlemmar och 
styrelse är arsmötet (Annual General Meeting). BAde genom sin symboliska 
betydelse och genom sitt konkreta innehall ges denna arena en betydelse 
som ingen annan tillmäts. Arsmötena är alltid välbesökta. De flesta hushall 
försöker skicka en representant till årsmötet. Det är alltid en stor mängd 
människor som samlas vid dessa möten. Arsmötena är de tillfällen i Kibirig - 
wi som samlar flest deltagare fran hela samhället och fran alla samhälls- 
klasser. l4 

Eftersom Arsmötena alltid är välbesökta innebär det ocksa att alla personer 
av betydelse i Kibirigwi anser att de själva maste delta i mötet, helst som 
hedersgäster. Vid varje Arsmöte bekräftas nämligen p i  ett mycket patagligt 
sätt den lokala maktstrukturen i Kibirigwi. Olika ledares interna relationer 
rangordnas liksom deras relationer till den övergripande administrationen, 
som ofta representeras av chefstjänstemännen fran unionen och det koope- 
rativa ministeriet. Det är alltsa inte bara fragan om att väljas ut som heders- 
gäst, vilket är nödvändigt för en viktig ledargestalt. Det är lika mycket fraga 
om var man sitter bland hedersgastema. Ju närmare flankerna desto lägre 
status. Invitation till hederspodiet sker alltid genom en synnerligen informell 
urvalsprocess. Den som anser sig tillräckligt viktig och stark anvisas, eller 
sätter sig helt enkelt pil en lämplig plats bland hedersgästerna och hoppas p& 
att den valda platsen skall accepteras. Den lokala makthierarkin konfirmeras 
p8 detta sätt för hela föreningen och alla mötesdeltagare. Deltagarna upp- 
fattar genast alla subtila förändringar i maktmönstret och många medlemmar 



upplever helt enkelt ett aktivt inflytande och deltagande i bade föreningen 
och den lokala maktstrukturen helt enkelt genom att enbart passivt vara med 
i mötet. Maktspelet före och under mötena skapar hos manga deltagare en 
känsla av medinflytande och styrka. Arsmötena är en maktdemonstration 
som för många medlemmar just Askadliggör betydelsen av den kooperativa 
föreningen för den lokala makteliten, men ocksa föreningens integration och 
beroende till ett större nationellt system, som gör sig parnint genom till 
exempel partiets och ministeriets representanter vid mötet. 

Det stora antalet medlemmar som vanligtvis deltar i årsmötena uppfattas i 
sig som en stor styrkedemonstration bade av medlemmar och styrelse. 
Medan medlemmarna själva tycks betrakta det stora antalet deltagare som ett 
tecken p3 sin egen styrka och mangfald sa ser styrelse och gäster det stora 
antalet deltagare istället som ett tecken p3 sin styrka och sin egen betydelse. 
Antalet deltagare är mycket viktigt för bada parter. Det finns nämligen alltid 
en liten risk för styrelsen och mötets hedersgäster att mötesdeltagarna helt 
enkelt uteblir eller kanske lämnar mötet. Att lämna ett pigaende möte är en 
utomordentligt stark maktdemonstration. Om flera medlemmar inte infinner 
sig till ett årsmöte eller lämnar det tappar styrelsen och honoratiores ansiktet 
och ställs mot medlemmarna i öppen konfrontation. Vid skilda tillfallen har 
det faktiskt förekommit att deltagarna lämnat ett möte för att pa sa sätt de- 
monstrera sitt missnöje. Ingen styrelseledamot eller makthavare förblir 
oberörd av en sadan händelse. Detta har emellertid aldrig hänt vid ett års- 
möte i Kibirigwi, kanske av den enkla anledningen att den för medlemmarna 
viktigaste händelsen pil mötet, valet av styrelsen, alltid är förlagd till slutet 
av mötet. 

Valet av styrelseledamöter överskuggar allt annat intresse under årsmö- 
tena. Genom att valproceduren är sista punkten p i  dagordningen minskas 
intresset för de andra fragorna. De kampanjer sam föregatt årsmötet har 
dessutom ofta skapat spänningar och personliga motsättningar mellan manga 
medlemar, vilket gör att alla deltagare är angelägna om att sa snabbt som 
möjligt genomföra valproceduren. Manga deltagare klagar i efterhand över 
de bristande möjligheterna till att ställa fragor om föreningens budget och 
ekonomiska position eller andra punkter som behandlas p i  årsmötet. MAnga 
ganger tycks detta snarast bero p2 årsmötenas uppläggning, som motverkar 
en konstruktiv dialog mellan deltagarna. Det stora antalet deltagare med- 
verkar dessutom till att manga finner det svart att ställa fdgor, speciellt kring 
företeelser som kanske är komplicerade eller som andra mötesdeltagare 
betraktar som oväsentliga i relation till valet av styrelseledamöter. T denna 
formella mötesmiljö är det endast de mest uttalade i kooperativet som vagar 
yttra sig. 

Nagra direkta fragor till unionens eller ministeriets representanter ställs 
mycket sällan. Der är svart för en vanlig medlem art ställa sig upp och 



officiellt ifragasatta myndigheternas verksamhet. NAgon egentlig diskussion 
kring administrationens verksamhet tycks aldrig förekomma mellan minis- 
teriets och unionens tjänsteman och medlemmarna. Istället för att föra en 
diskussion reagerar medlemmarna pa ett eller annat sätt för eller emot 
tjänstemännens uttalanden. Ett exempel pA detta var upploppet i samband 
med att förslagen om att upphöra med förskottsutbetalningarna presente- 
rades vid 1983 års årsmöte. 

Fa medlemmar förstår redogörelsen för föreningens ekonomiska förhål- 
landen som presenteras vid årsmötena. Ofta finns det heller inte tid från sty- 
relsens sida för langa förklaringar till de olika punkterna. Alla vill komma 
igenom dagordningen sa fort som möjligt för att ta itu med valet. Manga del- 
tagare känner dessutom en blockering mot att ställa fragor, kanske delvis 
som ett resultat av den etik som styrelsen sa ofta pläderat för, nämligen att 
det enbart är dåliga och lata medlemmar som klagar och ifragasätter före- 
ningens och styrelsens verksamhet. En bra medlem och en duktig bonde ska 
inte klaga. Det kravs med andra ord mycket mod av en mötesdeltagare att pa 
ett årsmöte ställa sig upp och diskutera styrelsens eller enskilda ledamöters 
arbete under det gangna året. Till och med äldre och mycket respekterade 
medlemmar, som i kraft av sin position borde kunna spela en mer fram- 
trädande roll, har svårt att uttala sig under ett årsmöte. Att ställa fragor eller 
ge förslag till styrelsen jämställs nästan med ett misstroende av ledamöternas 
arbete. 

Styrelsen känner sig ofta sa pressad vid årsmötena att man istället för att 
reda upp komplicerade friigeställningar tenderar att svara med halvsanningar 
eller rena lögner - "bogus answers" - speciellt da kontroversiella fragor, som 
till exempel betalningssystemet, tagits upp. Alla är osäkra p2 hur denna 
fraga mera exakt har berörts vid tidigare årsmöten. Resultatet är emellertid 
att den daliga informationen kring betalningssystemet med tiden har skapat 
mycket bittra associationer kring kaffebetalningarna och styrelsens verksam- 
het. FA, om ens nagon, av de vanliga medlemmarna i föreningen känner till 
betalningssystemets mekanismer. Manga medlemmar anser helt enkelt att 
styrelsen undanhaller kunskap fran dem eller att de star i maskopi med 
unionen just beträffande utbetalningarna. -"Vi hör p2 radio och laser i tid- 
ningarna att vårt kaffe har sålts till höga priser utomlands, men sedan tar det 
evigheter innan vi får våra pengar. Dessutom får vi alldeles för smil andelar 
av de goda priserna. " 

Arsmötena är det enda forum där föreningens affärer som helhet kan dis- 
kuteras. Genom att många projekt vid årsmötet redan är färdigformulerade 
och presenteras som färdiga förslag har medlemmarna sma möjligheter att 
egentligen ta del av materialet och förslagens innehåll. Flera ekonomiska Ata- 
ganden har inte ens tagits upp vid årsmötena. Ett exempel pa detta ar kaffe- 
föreningens borgensatagande pA 600 000 shilling till Kibirigwi Inigations- 



kooperativ, nagot som fil av medlemmarna i kaffeföreningen ens fick kun - 
skap om i efterhand. Men även de projektförslag som verkligen presenterats 
p8 årsmötena har ibland varit d u g t  förankrade hos medlemmarna. Vissa av 
styrelsens förslag, som till exempel odling av makadarniaträd, har varit helt 
okända hos medlemmarna. Eftersom de daligt förberedda förslagen som 
presenteras pA årsmötena manga ganger förknippas med föreningen som 
helhet medverkar de till att medlemmarna känner en ännu mindre an- 
knytning till Kibirigwiföreningen som sadan. Denna mötesform som egent- 
ligen är till för att skapa solidaritet mellan medlemmarna, styrelsen och 
föreningen som helhet tenderar i vissa avseenden istället att f& en motsatt 
effekt, där medlemmarna istället känner att avståndet ökar till föreningen. 

Arsmötets möjligheter som en arena för information och deltagande be- 
gränsas ocksa genom valet av styrelseledamöter, som för majoriteten av 
medlemmarna utgör fundamentet i deras inflytande i kooperativet. Valet är 
en relativt enkel process, men den har i all sin enkelhet utomordentligt viktig 
betydelse för medlemmarnas möjligheter till styrning av styrelsens samman- 
sättning och framtida verksamhet. Men valproceduren är samtidigt ett viktigt 
styrmedel för medlemmarnas starka identifikation, inte med föreningen som 
helhet utan med det egna faktoriet och dess ledamöter. Deltagarna röstar 
nämligen inte p8 styrelsen som helhet. Istället röstar varje medlem, eller 
nagon som betraktas som representant för ett "medlemshushall", bara p i  en 
enda kandidat fran det faktoriomrade som han eller hon själv levererar sitt 
kaffe till. Röstningsförfarandet är offentligt och var och en, inklusive kandi- 
daterna, kan se hur alla röstar. Röstningen i sig skapar alltsa en utpräglad 
personlig relation mellan väljare och kandidat. Valförfarandet, som egent- 
ligen borde stärka väljarens relation till föreningen som helhet har saledes 
fatt en motsatt effekt. Da styrelsevalet alltid äger rum allra sist vid årsmö- 
tena, sa avslutas egentligen ritualen för föreningens sammanhållning med en 
uppsplittring, som motverkar föreningssolidariteten och istället uppmuntrar 
medlemmarnas band till sina respektive faktorier. 

Den mötesform som speciellt är inriktad pa att konsolidera hela föreningen 
och alla dess medlemmar har således en relativt svag integrerande effekt. I 
medlemmarnas ögon har Arsmötena dessutom ett relativt begränsat varde 
bade nar det gäller informationsutbyte och direkt inflytande pa konkreta 
projekt, investeringar etc. Talarna pil mötena brukar mest beröra spekta- 
kulära företeelser och försöka undvika en egentlig analys av föreningens 
verksamhet. Samtidigt skapar de sällan en kreativ atmosfär för medlem- 
marna att uttrycka idéer och förslag. Medlemmarna kompenserar dock denna 
brist i hög grad i sitt aktiva deltagande i valet av styrelseledamöter, där även 
de mest passiva medlemmarna känner att de paverkar föreningens och 
faktoriets framtid. 



Enligt medlemmarna är det ffi möten p3 föreningsniva som skapar förut- 
sättningar för en kreativ diskussion om föreningens och styrelsens verksam- 
het. Den formella atmosfären och det faktum att nästan alla större möten är 
fokuserade p& en eller ett par relativt snävt definierade frageställningar gör 
att ffi deltagare vagar ställa vad som ofta kailas för ovidkommande fragor vid 
dessa möten. Dessa negativa omdömen gäller i högsta grad ocksa de utbild- 
ningsmöten som halls i föreningen av unionens utbildningstjänsteman 
CEPO och ministeriets utbildningstjänsteman DCTO. Dessa möten handlar 
mest om administrativa rutiner, kooperativ lagstiftning och olika jordbruks- 
tekniska fragor. Eftersom CEPO och DCTO är specialiserade p5 viss typ av 
undervisningsfragor tillats sällan medlemmarna avvika från den förutbe- 
stämda agendan. Istället för att skapa en kreativ atmosfär för deltagarna har 
dessa gemensamma undervisningsmöten ofta ett direkt negativt inflytande p2 
deltagarnas syn p& den egna föreningen. 

Föreningens medlemmar vet mycket val att unionens tjänstemän anser att 
de alla är  okunniga och obildade. CEPO manifesterar för manga medlemmar 
just detta negativa synsätt. Dennes negativa eller snarare indifferenta syn pa 
mötesdeltagarna kommer speciellt till uttryck, enligt medlemmarna, i hans 
oförmaga att förklara unionens betalningssystem pil ett tillfredsställande sätt. 
Alitid när CEPO deltar i ett möte vill medlemmarna ha information om utbe- 
talningarna. Men CEPO har aldrig kunnat ge en nöjaktig förklarig till syste- 
met med interimsbetalningarna. Inte heller lyckas han reda ut de ständiga 
fragorna kring föreningens förhallande till unionen eller till de övriga insti- 
tutionerna i kaffehanteringen. Vem är det till exempel som tillgodogör sig 
rantorna under den långa väntetiden mellan försäljning och betalning? 

Istället för att förklara problemen anser medlemmarna att CEPO undviker 
dem genom att vid alla undervisningstillfallen alltid ansla en förenklad och 
demagogisk relation till deltagarna och ständigt bara understryka nödvan- 
digheten av de olika nivaerna i kaffehanteringen utan att förklara samban- 
den. När medlemmarna dessutom känner till att unionens tjänsteman, inkiu- 
sive CEPO själv, försökt hindra förskottsbetalningarna som ar koopera- 
tionens och föreningens grundval för manga medlemmar, är förutsatt- 
ningarna sma för en dialog mellan unionen och föreningsmedlemmarna vid 
CEPOs föreningsmöten. Det är därför inte sa konstigt att olika CEPO alltid 
enligt medlemmarna har föredragit att undervisa i mer neutrala former av 
jordbrukskunskap och kooperativ verksamhet. De flesta medlemmar ar 
överens om att denna "undervisning" mestadels utgör en rad retoriska ut- 
talanden om hur man som flitig bonde bör sköta om sitt kaffe. CEPOs rad är 
ofta av sa allmän och ideologisk karaktär att de helt enkelt inte är relevanta 
för majoriteten av medlemmarna. Det ä r  uppenbart för alla mötesdeltagare att 
han enbart förlitar sig pil Standardiserade rekommendationer, som utarbetats 
av unionen och jordbruksministeriet, oavsett lokala förhallanden. Enligt de 



sma och medelstora medlemmarna rekommenderar han alldeles för dyra in- 
satsvaror och alldeles för arbetsintensiva metoder som han baserar pil en av- 
kastningsberäkning som inte alls är realistisk för smabönderna, medan de 
mer expansiva kaffeböndema anser att hans jordbruksundervisning ar full- 
ständigt undermalig för deras behov och kunskapsniva. Resultatet är att 
CEPOs undervisning inte stimulerar nagra medlemskategorier till att för- 
bättra sin egen eller föreningens hantering av kaffe, utan istället skapar en 
rent negativ attityd till honom sjäiv, hans metoder och till unionen. 

Vare sig det är CEPOs undervisningsmöten eller årsmöten tycks sarnman- 
komster pA föreningsniva ge medlemmarna ett relativt begränsat utrymme 
för diskussioner och inflytande p& konkreta frågor. För majoriteten av med- 
lemmarna tycks dessa möten mer tjäna som sammankomster för att styrelsen 
och tjänsteman skall ges tillfalle till att visa sina maktpositioner och egna 
intentioner gentemot medlemmarna. För medlemmarna blir det egentliga 
inflytandet i stort sett reducerat till deltagande i valet av styrelseledamöter 
eller pA sin höjd till en kort diskussion av spektakulära händelser, som inte 
alls behöver vara speciellt relevanta för den övergripande ekonomiska situ- 
ationen inom föreningen. PA Arsmötena, som utan tvivel är den ideologiskt 
mest viktiga mötesformen i föreningen för medlemmarna, får valet av 
styrelseledamöter en helt överskuggande betydelse och minskar saledes 
intresset bland medlemmarna för andra viktiga föreningsfragor. Det finns 
dock undantag kb den utvecklingen! 

FORSKOTT, KREDITER OCH DELTAGANDE 

Som vi redan tidigare antytt är kredit- och förskottsverksamheten ett viktigt 
undantag fran regeln att mer övergripande föreningsfragor inte engagerar 
medlemmarna. För den enskilde medlemmen, vare sig han är välbärgad eller 
en fattig smilbrukare, har denna verksamhet en oerhörd betydelse. Bara om- 
fattningen av kredit- och förskottsverksamheten inom föreningen och den 
vittomfattande grupp medlemmar som berörs av denna, vittnar om dess 
stora betydelse. För manga medlemmar är det till och med tvivelaktigt att 
göra en uppdelning mellan A ena sidan deltagande i kooperationen och A 
andra sidan föreningens arbete med kredit och förskott. De tvil nivilerna hör 
s8 intimt samman för manga medlemsgrupper att man närmast kan karakte- 
risera krediter och förskott som den främsta manifestationen p2 medlem- 
marnas möjlighet att verkligen kunna piverka och använda sig av före- 
ningens verksamhet. 

Den minst spektakulära-verksamheten är  de större regelrätta lanen som för- 
medlas av föreningen till dess mera välbärgade medlemmar. Styrelsen Iiar 
sma möjligheter att i praktiken hindra en berättigad medlem att fA tillghg till 



krediter. Alla de medlemmar som berörs av kreditverksamheten känner till 
styrelsens rättigheter och skyldigheter och har ett mycket stort förtroende för 
styrelsens kreditarbete. De välbärgade medlemmarna anser att krediterna är 
absolut nödvändiga för deras verksamhet. Föreningen blir för de väl- 
situerade en nödvändig institution för att kunna skaffa de attraktiva kredi- 
tema, som ar de enda lan som är tillgängliga i Kibirigwi som inte kräver 
säkerhet i böndernas mark. Krediter som kan användas till inköp av mer 
jord, byggnadsvaror, nötboskap etc. Eftersom de mer välbärgade med- 
lemmarna i föreningen ocksa har ett betydande politiskt inflytande i kibi- 
rigwisamhallet blir det salunda närmast en självbevarelsedrift för styrelsens 
medlemmar att försöka attrahera sa mycket kredit som möjligt till f ~ r e -  
ningen. Det rader en utpräglad samstämmighet mellan styrelse, tjänsteman 
och välsituerade medlemmar beträffande kreditmönstret i föreningen. 

Som vi redan har antytt är föreningens förskottsutbetalning i kontanter och 
checkar betydligt mer komplicerad. För föreningens sma och medelstora 
kaffebönder är det förmodligen förskottsutbetalningarna, vid sidan av de 
goda priserna, som främst medverkat till den positiva relation som utveck- 
lats i Kibirigwi mellan medlemmar och förening. Alla medlemskategorier, 
alla föreningstjansteman och hela styrelsen har en helt samstämmig syn p2 
förskottsutbetalningarnas stora betydelse. Medlemmarna litar numera pa att 
styrelsen försvarar förskottsverksamheten gentemot unionen och ministeriet, 
likasa att de handhar utbetalningarna pa ett renhårigt satt. För medlemmarna 
är  förskotten inte knutna till en speciell styrelseledamot eller ett faktori, utan 
man identifierar hela verksamheten med styrelsen och med föreningen som 
helhet. För förskott i form av checkar till specifika andamal konsulteras 
överhuvudtaget inte enskilda styrelseledamöter. Det anses som nästan otänk- 
bart att en styrelseledamot skulle g6 emot en berättigad ansökan. 

Kibirigwiboma själva betraktar förskotten som ett resultat av sina egna 
ansträngningar inom föreningen. Framförallt efter 1983, da som vi redan 
nämnt representanter för unionen och ministeriet försökte f2 föreningens 
styrelse att upphöra med förskotten. Detta ledde till en oanad mobilisering av 
medlemmarna mot unionen och ministeriet och skapade en stark känsla av 
samhörighet inom föreningen. Men känslan av ett aktivt deltagande just 
knng förskottsfragoma har utvecklats under lang tid bland medlemmarna. 
Under mitten av sjuttiotalet infördes förskott med kontanter i före- 
ningen.Trots ständiga piitryckningar fran unionen och ministeriet har före- 
ningen och styrelsen fortsatt med utbetalningarna. 

Även om kontantförskotten idag anses vara relativt svåratkornliga spelar de 
tillsammans med de bundna förskotten fortfarande en utomordentligt viktig 
roll för manga medlemmars ekonomiska och sociala liv. Förskotten illu - 
strerar pa ett slaende satt hur nära medlemmarnas ekonomi är knuten till fö- 
reningens verksamhet. Just förskottsutbetalningama ar den funktion inom 



föreningen, vid sidan av den direkta kaffehanteringen, som kanske har den 
mest pitagliga inverkan pil mariga kibirigwibors interna sociala relationer. 
Minga fattigare medlemmar understryker att om det nuvarande utbetalnings- 
systemet för kaffeleveranser inte kompletterades med förskott, skulle detta 
orsaka ekonomiskt kaos för manga i Kibirigwi. Förskotten är en nödvändig- 
het gentemot de negativa effekterna av utbetalningssystemet. 

För att f8 en bättre förstaelse för förskottens betydelse för föreningens fat- 
tigare medlemmar skall vi ge ett konkret exempel pa hur en ganska typisk 
srnabonde i mellanomri%det använde sina förskott under kaffesäsongen 
1984185. V& bonde, Kimani, bor ungefär en och en halv timmes gangväg 
fran sitt faktori. Med hjälp av sin fru och sina barn transporterar han allt sitt 
kaffe till faktoriet p2 ryggen. Under högsäsongen från oktober till januari 
bär han kaffe till faktoriet tre gånger i veckan. Han och hans fru började odla 
kaffe 1962 och har sammanlagt omkring 400 kaffeträd. Han har en mjölkko 
och han och hans familj odlar dessutom majs, bönor och bananer. Under 
säsongen 1984185 levererade han omkring 2 800 kilo cherries till Ragatifak- 
toriet och säsongen dessförinnan nagot mindre. Det är en ganska normal 
kvantitet enligt honom själv och andra bönder i omradet. Under hög- 
säsongen arbetar han eller hans fru ocksa tre ganger i veckan vid de gemen- 
samma arbetsdagarna pA faktoriet. Det innebär egentligen att under denna tid 
har han endast söndagarna lediga. Han tillhör den grupp medlemmar från 
Ragati som tycker att de gemensamma arbetsdagarna tar alldeles för mycket 
tid och att det uppstår en hopplös motsättning under högsäsongen mellan 8 
ena sidan arbetsdagarna och a andra sidan familjens egen kaffeplockning. 
Hans enda inkomstkälla är kaffet. 

Kimani, liksom andra medlemmar som diskuterar utbetalningssystemet, 
aterkommer ständigt till unionen. Man understryker att förskottsutbetal- 
ningarna är absolut nödvändiga sa länge unionen finns kvar. Sa länge unio- 
nen finns till inbjuder den ocksa till politisk verksamhet. Den anses som det 
största hotet mot kaffebönderna. Unionen har helt enkelt för stor betydelse 
för bönderna. Den har monopol pil bankverksamheten, distributionen av in- 
satsvaror som konstg6dsel och kemikalier och sa vidare. Fungerar inte unio- 
nen sa fungerar inte heller den lokala ekonomin och produktionen i Kibi- 
rigwi. 

Under säsongen 1984185 ansökte Kimani om och fick ocksa fem för- 
skottsutbetalningar - ziteithio. För honom var det självklart att ansöka om 
förskottsutbetalning. Däremot var det inte lika självklart hur utbetalningarnas 
storlek räknades ut. Den ena delen av beräkningarna av förskottens storlek, 
som Kimani och hans vänner kände till, var att förskotten beräknades p i  
basis av tidigare säsongs-leverans i kilo kaffe. Han var ocksa medveten om 
att man inte kunde ansöka om förskott för vad som helst utan det maste vara 
till sadana utgifter som styrelsen och föreningen tidigare godkänt. Efter det 



att han sökt upp foreningsföreståndaren och fyllt i formulären, tog det unge- 
f& tvA veckor innan utbetalningarna effektuerades. Checkerna gick snabbare 
men kontanterna tog lite längre tid och dem hämtade han ut i unionens mo- 
bila bank, som varje fredag besöker Ragatifaktoriet. Han visste precis när 
han skulle ansöka eftersom ansökningstiden hade annonserats pA kaffe- 
faktoriet. Eftersom han ocksa betalt tillbaka alla tidigare förskott fanns det 
inget som hindrade honom från att pA nytt erhålla ett eventuellt förskott. 

Kimanis och hans vänners möjligheter att upprätthålla vad de själva ansag 
som en draglig ekonomisk standard skulle enligt deras egna Asikter vara 
svårt utan föreningens förskott. Det berodde inte enbart pA att de normala ut- 
betalningarna for kaffet var svåra att förutse. Det är ocksa s& att när personer 
i Kimanis ekonomiska situation drabbas av oförutsedda utgifter, SA har de 
mycket sällan reserver eller tillgångar som omedelbart kan realiseras och an- 
vändas för dessa ändamål. Kimani och hans fru hade ett gemensamt spar- 
konto pA unionen där alla hans inkomster från kaffeförsäljningen sattes in. 
Detta var deras enda sparade pengar och vid säsongens början, före den 
första utbetalningen, fanns det inte mer än 300 shilling pA kontot. MAnga av 
de fattigare bönderna har visserligen smA besparingar, men fA vagar röra 
dessa pengar. Sparade medel är mer än en buffert för svåra tider och man 
försöker SA länge det är möjligt att lämna sparmedlen orörda. De är en 
försäkring mera för livet än för stunden. Ibland kan man visserligen lösgöra 
pengar för olika betalningsändamAl, men det kan ocksa innebära stora 
ekonomiska påfrestningar i framtiden. 

För Kimanis del uppgick hans fem förskottsutbetalningar under säsongen 
till sammanlagt närmare 1 500 shilling. 

1) november: 75 sh kontanter: tillfdlig arbetskraft 
2) november: 95 sh dito 
3) december: 175 sh dito 
4) februari: 645 sh check: sjukhusräkning 
5) februari: 500 sh check: underhåll av skolhuset 

För hushAl1 med fA medlemmar, som Kimanis, är förskotten för att betala 
tillfälliga arbetare av stor betydelse. Under högsäsongen är det svårt för de 
mindre hushAllen att mobilisera tillrackligt mycket egen arbetskraft. Om man 
vill expandera tvingas man därför anställa tillfälliga arbetare. Här spelar 
bland annat konkurrensen mellan kaffeplockning och deltagande i de gemen- 
samma arbetsdagarna en viktig roll för de mindre hushallen, som alltid ställs 
inför en hög arbetspress under högsäsongen. Kimani hade oturen att hans 
tvA söner insjuknade vid säsongens början. De var var sjuka under hela hög- 
säsongen. För att överhuvudtaget kunna klara bAde kaffeskörden och de 
gemensamma arbetsdagarna lejde han alltsa arbetskraft. För en dags arbete 



betalades en man 20 shilling och en kvinna 15 shilling. Men ju mer intensiv 
säsongen blev, desto mer övergick Kimani till att betala per plockad volym. 
Volymen mats i en debe, en platlada som rymmer ungefär 20 liter, och för 
en full sadan betalade Kimani 15 shilling. 

Betalning för tillfallighetsarbetare är dessutom riskpengar. Ingen vet ju 
riktigt hur stor betalningen för det plockade kaffet kommer att bli och därför 
är manga smabönder obenägna att för egna sparade medel anställa tillfallig 
arbetskraft. Ju fler arbetare man anställer, desto mindre kan vinsten bli. Har 
man ont om pengar är det f& som är beredda att betala med sina egna sparade 
medel. Risken anses vara stor att sparmedlen kan komma att behövas till 
andra, kanske mer pressande, andamal. Kontantförskotten hade enligt 
Kimani därför en viktig funktion att fylla i den bemärkelsen att de ocksa 
uppmuntrar manga medlemshushåll att använda sig av tillfallig arbetskraft 
och pA sa satt göra det möjligt för dem att skörda kaffet nar det är av basta 
kvalitet. Annars skulle, som Kimani uttryckte det, "mycket gott kaffe mtma 
bort pa buskarna". 

Det är svårt, knappast möjligt, att låna pengar av släktingar och vänner för 
att betala tillfallighetsarbetare. Många av de fattigare hushållen är relativt ut- 
blottade just vid den här tiden av året eftersom bara halva utbetalningen ägt 
rum för det tidigare levererade kaffet. Dessutom skulle, enligt Kimani, fA av 
hans släktingar eller vänner vara beredda att lana ut pengar till detta relativt 
riskfyllda utlägg. Lönekostnader är ingen spektakulär eller absolut nöd- 
vändig kostnad för familjen och det är just därför det är svårt att lana ihop 
pengar till denna typ av utgifter. 

I Kimanis fall var emellertid de tvA senare förskotten viktigare an de tre 
första. Hans tvA söner hade insjuknat i malaria och behövde sjukvård och 
medicin. För att f& detta maste Kimani betala en viss summa i förskott till 
kliniken. Den eventuella Aterstoden skulle betalas vid utskrivningen. SmA- 
bönder kan inte teckna sjukförsäkring i Kenya, vilket arbetare med fast 
arbete och en arbetsgivare kan göra, och sjukhusräkningar kan därför ofta 
bli en mycket betungande utgift för dem. Kimani hade tur. Han hade leve- 
rerat tillräckligt mycket kaffe under föregaende säsong for att vara berättigad 
till ett förskott som kunde tacka sjukhusrakningen. Hade han inte kunnat 
betala den hade hans tva söner tvingats ligga kvar pil sjukhuset tills han lånat 
ihop tillräckligt mycket pengar, vilket skulle ta tid och ytterligare höja rak- 
ningen. Ett par veckor därefter kom det dessutom en order fran den lokala 
skolförvaltningen att Kimani och hans familj var tvungna att bidra till 
skolans underhallskostnader. Om han inte betalade omedelbart skulle hans 
tvA söner inte längre f3 g3 kvar i grundskolan. Som många andra skolor i 
Kenya får inte heller den-här skolan nagra medel f& staten eller kommunen 
för sitt underhall. 



Kimani stod här alltsa inför tva stora utgifter, som dramatiskt skulle kunna 
förändra hans familjs framtid. Hade han inte fatt tillgang till förskott är det 
möjligt att hans söner inte skulle ha fatt tillräcklig vård p3 sjukhuset och att 
de dessutom uteslutits från skolan. Sa långt skulle det förmodligen aldrig ha 
gatt eftersom Kimani sannolikt skulle ha tvingats sälja sin mjölkko för att 
betala räkningarna. För kon, som var av exotisk ras, skulle han förmodligen 
kunna f2 omkring 3 000 shilling. Men försäljningen skulle ha inneburit en 
väsentligt försämrad situation för hans hushåll. 

Kimani betraktade alltsa förskotten bade som en ekonomisk nödvändighet 
och som en manifestation av hans och andra smabönders inflytande pil 
föreningen. Krediter och förskotten var för honom ett sätt för föreningen att 
konkret visa att man arbetade for bönderna och inte för staten eller unionen. 
Men förskotten har inte bara pilverkat Kimani och hans fränders relation till 
föreningen. Betalningama har ocksa haft ytterligare en betydande effekt i 
samhället. Det förefaller nämligen som om den kooperativa föreningen i allt 
större utsträckning har övertagit ett tidigare lokalt välutvecklat informellt 
lånesystem. Förr var det självklart att mannen lånade pengar av sina bröder 
eller andra nära manliga släktingar. Fördelningen av resurser mellan släk- 
tingar var tidigare en självklarhet. De intensiva penningtransaktionerna 
meilan nära släktingar var en viktig del i ett fungerande socialt nätverk, som 
upprätthölls mellan släktingar. Idag är situationen annorlunda. Istället for att 
först försöka lana pengar av nära släktingar går man direkt till den koope- 
rativa föreningen för att lana. Med individualiseringen och privatiseringen av 
ekonomin som är utmärkande för Kibirigwi idag, har det blivit allt svårare 
att låna pengar från nära släktingar. Pi! sa sätt har den kooperativa före- 
ningen övertagit en av de mest viktiga ekonomiska och sociala funktioner 
som tidigare utgjorde grunden för släktgruppernas interna sammanhållning. 
P& sa vis kan man säga att föreningen idag spelar en oerhört viktig integre- 
rande roll för smabönderna, som i allt större utsträckning förlitar sig p5 före- 
ningens verksamhet. Kimani och hans fränder har i allt större utsträckning 
börjat betrakta förenigen och förskottsbetalningarna fran föreningen som en 
social kraft, lika nödvändig som släktbanden var tidigare. 

DELTAGANDE OCH DOMINANS PA LOKAL NIVA 

Trots att förskotten i sig skapar en positiv relation mellan individ och före- 
ning upplevs de konkreta möjligheterna för medlemmarna till ett aktivt infly- 
tande i föreningens verksamhet som helhet som mycket begränsade. Med 
undantag av ett fatal mer spektakulära händelser inom föreningen, som 
större utvecklingsprojekt eller kanske försummelser av olika slag, ges 
medlemmarna f2 tillfallen till att diskutera föreningens aff3rer. P5 sa sätt blir 



risken allt större, som många medlemmar poängterar, för att medlemmarna 
inte känner nagot ansvar för föreningen som en helhet, aterigen med 
undantag av dess kredit- och förskottsverksamhet och valprocedurerna vid 
årsmötena. 

PA lokal niva, det vill saga pA faktoriniva, är emellertid förhallandena 
märkbart annorlunda. Här finner vi en betydligt starkare ansats till delta- 
gande fran medlemmarnas sida och en tilltro till möjligheterna för ett direkt 
inflytande. Trots, eller kanske tack vare, sin tilltro pa demokratin vill med- 
lemmarna av ett faktori paradoxalt nog alltid ha starka personligheter som 
ledamöter i styrelsen. Det är nödvändigt för att föra faktoriets talan i före- 
ningens styrelse. Men det är ocksa nödvändigt som en form av manifes- 
tation av faktoriets symbolvarde för utveckling och framatskridande i om- 
radet. En stark ledamot skall inte vara lokalt stark i den bemärkelsen att han 
är maktfullkomlig bland sina väljare. Han eller hon skall istället vara stark i 
sitt lokala engagemang, i underhåll av skolor, i kvinnogrupper och inom 
andra former av sma utvecklingsprojekt som under manga år blomstrat i 
Kibirigwi. 

En viktig förutsättning för att lokala projekt skall blomstra och faktoriets 
önskemål skall ffi genomslagskraft i styrelsen är naturligtvis att de bada leda- 
möterna för varje faktori (Kibingoti har dock endast en ledamot) kan hålla 
fred inbördes och samarbeta. Under våra arbeten framkom aldrig nagot som 
visade att det numera skulle förekomma öppna motsättningar mellan styrel- 
seledamöterna från ett faktori. Det förefaller istället som om det utvecklats en 
relativt klar informell hierarki mellan ett faktoris styrelseledamöter. Den som 
har en befattning i styrelsen är således alltid senior gentemot den som är 
vanlig styrelseledamot. Om bada är befattningshavare sa rader det inga prob- 
lem beträffande rangordning och status, eftersom det är den hierarki som 
styrelsen accepterar som da dominerar. Om ingen av de tva har nagon befatt- 
ning i styrelsen förefaller det ända ganska enkelt att skapa en samstämmig 
hierarki mellan dem. Ingen av dem är betjänta av en intern smd pa faktori- 
niva eftersom detta skulle försvaga faktoriets möjigheter att havda sin posi- 
tion i styrelsen, och därmed i sin mr ocksa deras egna möjligheter till omval. 

För att ytterligare neutralisera en potentiell konfliktsituation förefaller det 
som om en informell regional uppdelning mellan ledamöterna uppmuntras 
av faktoriets medlemmar. En uppdelning som främst försöker avgränsa den 
grupp hushall som respektive ledamot förväntas besöka som en del av sitt 
inspektionsarbete. Inte en regional uppdelning i den bemärkelsen att varje 
ledamot haller egna möten för att diskutera fragor som har anknytning till 
faktoriet. Detta görs enbart under valkampanjer, aldrig under "normala" för- 
hallanden eftersom det skulle uppfattas av medlemmarna som en rent kon- 
spiratorisk politisk verksamhet. De enskilda styrelseledamöterna är offent- 
liga personer, som ständigt st& under medlemmarnas uppsikt. Manga är 



oroliga för att harmonin inom faktoriområdet skall brytas av politiska miss- 
hälligheter. Just smii informella sammankomster med styrelseledamöterna 
förknippas ofta med politik eller fraktionism. Det är emellertid svårt till och 
med för medlemmarna att göra en mer precis distinktion mellan de mötes- 
former som tillats och de som betraktas som politiska sammankomster. 
Gränserna är högst flytande. 

Större sammankomster mellan ledamöterna och medlemmarna bör idealiskt 
sett äga rum inom själva faktoriomriidet, där ocksa medlemmarna ska kunna 
söka upp sina ledamöter. Eller ocksa kan en ledamot besöka medlemmarna, 
antingen tillsammans med den andre ledamoten eller kanske tillsammans 
med faktoriets faltkommitté, för att diskutera olika aspekter av faktoriarbetet 
eller kaffeproduktionen. Ledamöterna förväntas i sjäiva verket genomföra ett 
ganska stort antal möten och arbetsfunktioner lokalt. De skall regelbundet 
besöka faktoriet, ha täta kontakter med faktoriförestandaren, besöka bönder 
och medlemmar tillsammans med fältkommittén, arrangera faktorimöten, ta 
kontakt med de lokala befattningshavarna och sa vidare. 

Arbetet som förmedlande lank mellan faktori och styrelse tillsammans med 
det ansvar som medlemmarna lokalt tillskriver sina styrelseledamöter medför 
en betydande arbetsbörda. För de ledamöter som samvetsgrant försöker ut- 
föra alla dessa funktioner blir det till slut allt mindre tid och möjligheter att 
träffa medlemmarna för att diskutera deras problem. Det ansvar som med- 
lemmarna tillskriver styrelseledamöterna och deras prestigefyllda arbete 
utvecklar en social distans mellan ledamöterna och framförallt de svagare 
hushallen inom faktoriomriidet. Däremot föreligger en relativt hög informell 
interaktionsniva till den lokala eliten och de ekonomiskt starka grupperna. Ju 
högre position en ledamot har i styrelsen, desto mer intensiv tycks hans in- 
formella samröre bli med den lokala eliten och desto större blir avståndet till 
de övriga medlemmarna i faktoriomradet. Miinga av de mindre medlem- 
marna menar att styrelseledamöterna ofta blir själviska, mwiyendu, att de är 
alltför angelägna om sin egen personliga vinning, kwona turambuca wiruini. 

Smilbönder fruktar ibland för att ta personlig kontakt med styrelseleda- 
möterna. Det händer att de svagare medlemmarna använder sig av en form 
av ombudssystem, där en nära släkting eller vän används som förmedlare till 
styrelseledamoten i ett personligt ärende som man anser att man inte kan ta 
upp vid ett mer formellt möte. Andra smilbönder anser att styrelseledamö- 
terna drar sig undan den lokala sociala gemenskapen och försöker hillla sig 
för sig själva sa mycket som möjligt. En bakomliggande orsak är den 
intensifierade relationen med den lokala eliten men kanske främst det faktum 
att styrelseledamöterna aldrig behöver delta i de gemensamma arbetsdagarna 
vid sina faktorier, vilket innebär att de automatiskt isoleras friln en viktig 
form av lokal social gemenskap. Dessutom är han en ledare som represen- 
terar sin valmanskår. Ju mer respekterad han är som ledare, och ju närmare 



han kommer mzithongoria-idealet, desto mer formell anser medlemmarna att 
deras relation bör vara gentemot honom för att pil sa sätt visa honom veder- 
börlig respekt. 

Den ganska fragmentariska personliga kommunikationen mellan den lokale 
ledamoten och delar av faktoriomradets befolkning kan ibland ocksa vara ett 
resultat av direkta konflikter. Ett sadant fall utvecklades i Kibingoti, det 
minsta och mest problematiska av Kibirigwiföreningens faktorier. Flera 
bönder som bodde i det torra området, Gacharu, ville börja odla kaffe men 
förbjöds att plantera kaffebuskar, bade av jordbruksministeriet och av före- 
ningens styrelse. Bönderna hotades till och med av domstol om de plante- 
rade kaffe illegalt. 1980 planterade ända omkring femtio hushall kaffe, trots 
förbudet, och numera levererar cirka hundra hushåll från detta område kaffe 
regelbundet till Kibingotifaktonet. Gacharubönderna undersökte till och med 
möjligheterna att bilda ett eget kooperativ för att komma undan Kibirigwi- 
föreningen. Efter den första kaffeskörden i Gacharu vägrade styrelseleda- 
moten bönderna därifran att leverera till Kibingoti. Bönderna tog da kontakt 
med lokala KANU-representanter och distriktets administrativa överhuvud, 
District Commissioner i Kirinyaga, som sag till att bönderna kunde fA leve- 
rera sitt kaffe direkt till KPCU. Därefter tvingades Kibirigwiföreningen att 
acceptera leveranser fran Gacharu och dessutom etablerades en speciell 
sektion vid Kibingotifaktoriet för deras leveranser. Men genom det tidigare 
motstandet från Kibirigwiföreningen och Kibingotis styrelseledamot före- 
kommer det mycket liten kontakt mellan bönderna i torromradet och faktoriet 
trots att alla de gacharubönder som började odla kaffe är ganska framstående 
bönder. 

Att använda sig av den externa politiska strukturen, som gacharuböndema 
gjorde, betraktas dock som en mycket negativ utveckling i Kibirigwi. 
Fragor som har att göra med faktoriet och lokala förhållanden bör i första 
hand lösas pA lokal niva. Det är sammankomster pa faktoriniva som betrak- 
tas som "rätt" forum för lokala diskussioner. Det är här som de flesta fragor 
och problem inom faktoriområdet ocksa avgörs. Det är ocksa här som med- 
lemmarna anser sig ha möjligheter att skaffa sig ett mer kontinuerligt och 
patagligt deltagande i faktoriets verksamhet. 

Sammankomsterna pA faktoriniva mellan arbetare vid faktoriet, dess styrel- 
seledamöter och omradets medlemmar har en helt annan genomslagskraft än 
de större mötena som berör hela föreningen. Den tendens till mystifiering 
som ledamöterna i styrelsen försöker bygga upp luing sitt arbete i styrelsen 
finns inte här. Inte heller finns den lite hemliga atmosfär som många gånger 
omger de mindre informella mötena. Alla medlemmar inom faktoriomradet 
känner till ledamöternas- arbete, deras relationer till de anställda etc. Rela- 
tionerna lokalt är jämförelsevis enkla och konkreta för medlemmarna. Man 
känner till hur den lokala organisationen och rutinerna fungerar, faktori- 



förestandarens arbete, kostnader och priser, väntetider och samarbets- 
former. Alla medlemmar delar faktoriets problem och glädjeämnen. 

Faktoriets bästa är en gemensam angelägenhet för alla dess medlemmar. 
Det gemensamma intresset är en viktig orsak till varför mötena inom fakto- 
riet ofta blir ganska informella jämfört med föreningsmöten. Majoriteten av 
medlemmarna känner varandra relativt väl inom faktoriets begränsade med- 
lemsgrupp. Alla medlemmarna känner dessutom väl till faktoriets egna 
styrelseledamöter. Faktorimedlemmarna är en relativt väl definierad grupp. 
De bor nära varandra, de träffas vid de gemensamma arbetsdagarna och vid 
sina leveranser. Beroendet har utvecklat en betydande social och ekonomisk 
gemensamhetskänsla bland manga av faktoriets medlemshushall. Tillhör 
man till exempel Mukangufaktoriet sa betraktas man, bade av utomstaende 
och i egna ögon, som en av mukangubönderna, Arimi a Mzikangu. 

För medlemmania är faktorimöten den mötesform som skapar de bästa 
förutsättningarna för att diskutera och paverka faktoriets verksamhet. Det 
anses närmast som en plikt att delta i alla möten som äger rum p2 faktori- 
niva. Det är här som medlemmarna kan öva pauyckningar pil bilde faktoriets 
anställda och dess styrelseledamöter. Det är inte ett grupptryck eller ett 
socialt tvang som gör att sa stora medlemsgrupper deltar i faktorimötena. 
Istället understryker man att det nästan alltid är fragor av vital betydelse för 
de enskilda medlemmarna som brukar avhandlas p& faktorimötena. Alla vill 
ta del av den information som ges p& mötena och fA möjligheter att delta i 
diskussionen. 

Vad är det da för fragor som avhandlas vid faktorimötena? Egentligen vari- 
erar fiageställningarna i lika stor utsträckning som antalet sociala och ekono- 
miska fragor som piiverkas av kaffehanteringen. Diskussionerna berör allt 
från procedurfragor vid faktofivt och tillgång till insatsvaror till kvaliteten p8 
maskinerna, problem med utbetalningen, brist p2 säckar, antalet gemen- 
samma arbetsdagar per vecka och sa vidare. Mötena behandlar ocksa mer 
renodlad jordbruksteknik eller kooperativ lagstiftning. Frageställningarna 
täcker manga ämnen. Men nästan alla fragor uppfattas som knutna till just 
det egna faktoriet, sällan till föreningen som helhet eller den övergripande 
kooperativa strukturen. 

De flesta sammankomsterna pa faktoriniva handlar pa ett eller annat sätt 
om fragor som har att göra med faktoriets ekonomi och hur medlemmarna 
kan minska faktoriets kostnader för att kunna förbättra sina egna inkomster 
från kaffet. Det har utvecklats en hög grad av ekonomisk medvetenhet hos 
medlemmarna just pa faktoriniva. Medlemmarna har stora ambitioner att 
bevaka de lokala kostnaderna och sträva mot en ekonomisering av faktori- 
verksamheten. Ständiga diskussioner om relationen mellan anställd arbets- 
kraft och gemensamma arbetsdagar bidrar till att upprätthalla denna kost- 
nadsmedvetenhet.16 En medvetenhet som manga medlemmar jämför med 



vad man tycker är föreningens och tjänstemännens brist pa ekonomisering. 
Ofta kontrasteras faktoriernas ständiga spariver mot föreningens oansvariga 
ekonomi. Vid vårt fältarbete hade motsättningarna mellan faktorier och före- 
ningen tillspetsats ytterligare genom att tva checkar från föreningen hade 
förfalskats av nagon från huvudkontoret eller kanske av nagon utanför före- 
ningen, som lyckats stjäla checkarna. Denna händelse underblaste starkt de 
motsättningar som vuxit fram mellan faktorierna och föreningen. 

Sammanhallningen mot föreningen har medverkat till att utveckla en 
speciell mötestradition vid faktorierna. Det rader ett mer personligt förhal- 
lande till styrelsens befattningshavare under faktorimötena. Speciellt märk- 
bart är detta vid sammankomster da ordföranden och kassören deltar som 
representanter p3 faktoriniva, da förhållandet mellan deltagarna är betydligt 
mera jämlikt än annars. De flesta mötena har en relativt avspänd atmosfär 
trots den rumsliga hierarki som alltid finns etablerad p& det formella podiet, 
ordförandens och Ahörarnas placering etc. I denna situation tvingas leda- 
möterna att lyssna p2 medlemmarnas frågor och försöka besvara frågorna p& 
ett tillfredsställande satt. BAde ledamöter och medlemmar är väl medvetna 
om att i den här mötesformen är ledamöterna sa utsatta att det vore en omöj- 
lighet att använda sig av samma enkla retoriska förklaringar som ofta tilläm- 
pas pa föreningsmöten. Här strävar mötet efter nagon form av konsensus 
och s& fort medlemmarna anser att ledamöterna brister i sin solidaritet 
gentemot faktoriet, och därmed sina väljare, protesterar de högljutt under 
mötet eller demonstrerar helt enkelt sitt missnöje genom att lämna mötet. 

Under vart faltarbete hände det en gång att mötesdeltagarna var sa miss- 
lynta med förklaringar om en speciellt lag utbetalning som hade drabbat dem 
att de lämnade mötet i vredesmod. Före uppbrottet hade mötesdeltagarna 
dock tvingat fram en temporär lösning, som innebar att omridets ledamot 
och administrative chef tillsammans med en jordbruksradgivare skulle 
"beordras" att vidare undersöka orsakerna till de osedvanligt laga priserna 
och därefter halla möten lokalt i området med föreningsmedlemmarna för att 
mer ingaende försöka förklara orsakerna till de laga utbetalningarna. För 
medlemmarna var det viktiga med detta möte inte enbart att manifestera sina 
möjligheter att pil faktoriniva öppet diskutera med sin styrelseledamot. Lika 
väsentligt var att mötet, i likhet med andra faktorimöten, faktiskt avslutades 
med ett konkret beslut som var byggt pA konsensus kring ett specifikt 
förslag. Till skillnad frin många föreningsmöten resulterade alltsa mötet i en 
konkret rekommendation och en plan. Inte ett diffust uppmuntrande om att 
höja kvaliteten eller arbeta hardare utan en realistisk, detaljerad plan, som 
ocksa kom att genomföras mycket snart efter mötet. 

Med denna typ av samarbete som äger rum lokalt är de.t saledes ganska 
naturligt att det för många medlemmar i Kibirigwi är p2 faktorinivän som en 
mer reell deltagandeprocess i kooperationen manifesteras. Det är här som en 



mer konkret insyn och kontroll möjliggörs för kooperativets medlemmar. 
Det är ocksa här som de största ansträngningarna till ekonomisering äger 
rum inom föreningen. Faktoriarbetet tillsammans med goda priser och en 
fungerande styrelse och tjänstemän är för medlemmarna grundvalen för en 
effektiv förening. Genom att ledamöter och faktorimedlemmar har sa starka 
gemensamma intressen pA faktoriniva utvecklas ocksa mer förtroendefulla 
samarbetsformer mellan de bada nivaerna. Mötena är mindre retoriska och 
resulterar ofta i konkreta planer. Relationerna mellan ledamöter, faktori- 
anställda och vanliga medlemmar är överskadliga. Genom att faktorimöten 
ofta anordnas och har en stor spännvidd upplever ocksa medlemmarna en 
kontinuitet i deltagandet inte bara knuten till spektakulära händelser, som pa 
föreningsniva, utan till det dagliga arbetet med kaffehanteringen. 

NOTER 

1. Hydén, G., 1980, sid l 8  ff. 
2. Detta är en tendens som naturligtvis inte bara vuxit fram i Kibirigwi. I sjalva verket 

utgör ju detta identifikationsmönster grunden i alla etniska grupperingar, där kulturell 
och regional homogenitet framhalls p& bekostnad av interna ekonomiska eller politiska 
motsättningar. Se till exempel Barth, F., 1969; Peterson Royce, A., 1982. 

3. Vid fördelningen av mark vid slutet av Maumau-kriget och kolonialtiden försökte de 
koloniala myndigheterna medvetet skapa en stark klass av markägare och medelklass 
bland kikuyu. Markfördelningen var en stor stridsfraga i Centrala provinsen och 
markägande ses av manga kikuyu som den enda säkra investeringen. Vissa analytiker 
av klass och markägande i Kenya havdar till och med att storre afrikanska jordägare i 
Centrala provinsen lever under sandig rädsla att bli fråntagna sin mark av det allt 
större landlösa proletariatet. Detta skulle kunna vara en förklaring till den allestades 
närvarande kenyanska säkerhetspolisens verksamhet. I Kibirigwi har ock& förekommit 
konflikter om mark mellan redan etablerade jordägare och de svaga och sma bofasta 
landlösa grupperna. Okumu, J.J., 1975. 

4. Det kanske speciellt bör understrykas att oppositionsparen inte är en konstruktion av en 
socialantropolog utan en explicit struktur hos kibirigwimedlemmarna. För en analys 
av binära oppositioner hänvisar vi läsaren till Lévy-Strauss klassiska verk, till exem- 
pel Lévy-Strauss, C., 1963, sid 132 ff. Rodney Needham har visat au en uppdelning i 
vänster och höger som förknippas med svag och stark förekommer i en mängd olika 
samhallen. I sin diskussion kring ett fältmaterial från Meru, en etnisk grupp när- 
belägen till kikuyu, finner han en ganska likartad uppdelning i höger-vanster, vit-svart, 
dominans-dominerad etc. Needham poängterar emellertid att polerna är komplementära, 
inte motsatta. I vårt fall är det emellertid viktigt att poängtera att höger-vänster, 
Tradition respektive Utveckling, delar i en förilndringsprocess snarare än statiska ka- 
tegorier. Hypotetiskt kan man mycket väl tänka sig au de kategorier som vi idag fin- 
ner under utvecklingsriktningenlpolen i Kibirigwi kan utbytas mot ett helt annat inne- 
hall i en framtid. Se Needham, R., 1960, sid 20 ff. 



5. Makadamiatr"dden tar helt enkelt enligt kibirigwiboma alltfur stor areal i anspråk. ?A de 
smA arealer som finns tillgagliga i Kibirigwi mhte man odla intensiva grödor för att 
fA ett tilirackligt ekonomiskt utbyte. Darför blev produktionen av makadarnianötter 
aldrig populat. 

6. Det är viktigt att understryka att relationen mellan föreningens medlemmar och det 
kooperativa ministeriets representanter är synnerligen specialiserad och enbart knuten 
till föreningens verksamhet. F.G. Bailey havdar i sin klassiska artikel "The Peasant 
View of the Bad Life" att en "traditionell" bondebefolkning alltid försöker knyta upp 
en officiell person till den lokala moralen, kulturen och maktstrukturen och pA SA sätt 
skaffa sig inflytande och fördelar som ligger utanför den egentliga administrativa rela- 
tionen. I Kibirigwis fall har vi alltså en motsatt relation, där medlemmarna önskar 
bibehålla en specialiserad kontroiirelation med de officiella representanterna utanför den 
lokala maktstrukturen för att pA så sätt balansera den kooperativa styrelsens makt. 
Bailey, F.G., 1971. 

7. I sin diskussion över marknadskooperativ i Kisiidistriktet har Torben Bager kommit till 
en helt annan slutsats betraffande medlemmarnas syn pA ministerium och union: 
"There does not seem to be a general negative opinion on the role of the govemment 
and unions." Bager menar att ministeriet betraktas som en säkerhet, inte så mycket 
mot unionen som mot föreningarnas egna styrelser. Betaffande medlemmarnas syn pA 
unionen menar Bager dock att det finns en tendens till en mer negativ syn pA unionen 
an pA ministeriet, främst pA grund av unionens avdrag för sina kostnader. Bager, T., 
1980, sid 84. 

8. För en mer ingaende analys av Kenya Tea Development Authority, se Gyllström, B., 
1977. 

9. Till skillnad från vår erfarenhet i Kibirigwi skriver Torben Bager att de flesta respon- 
denter i hans survey i Kisiidistriktet föreföll vara ointresserade av nAgra mer uttalade 
positiva eller negativa uttalanden gentemot föreningen. Bager har inte alls diskuterat 
medlemmamas relation till mindre enheter är föreningen! Bager har också tagit upp i 
sitt frAgeformulär medlemmamas, bAde kaffe- och pyretrumproducenter, relation till 
KTDA. Till skillnad från kibirigwimedlemmarna tycks respondenterna i Bagers under- 
sökning enbart poängtera skillnaden i betalningssystem mellan KTDA och koopera- 
tiven. Många medlemmar i Kisii föredrog KTDA pA g ~ n d  av att betalningssystemet 
var battre organiserat. Bager, T., 1980, sid 83: 

10. För en klassisk diskussion om Alder och makt i kikuyusamhället, se Kenyatta, J., 
1938; Lambert, H.E., 1956. 

11. För en diskussion om ryktesspridning i utvecklingsländer och lokalsamhällen, se 
Patel, A.S., 1977. 

12. Det har ock4 varit svårt i vårt fall att, som till exempel David Parkin har gjort, kon- 
struera olika utvecklingsfaser i mötesformer och retorisk framstäilning mellan med- 
lemmar och byråkrati. Parkins observationer gällde främst en kooperativ förening hos 
Giriama vid Kenyas kust under dess etableringsfas pA sextiotalet. Han noterade hur den 
byråkratiska retoriken ändrade karaktär frAn specifika uppmaningar och konkreta mal- 
sättningar från administrationens sida till alltmer diffusa ideologiska uttalanden och 
vädjanden vid konflikter och svårigheter som drabbade föreningen. Parkin, D., 1975, 
sid 120 ff. 

13. För en närmare presentation av begreppen emic och etic, se Harris, M., 1979, sid 36 
ff. För en diskussion och en kritik av begreppen emic och etic, se Friedman, J., 1980, 
sid 244 ff. 



14. Också Torben Bager visar en tendens bland Kisiis kooperativa föreningar att årsmötet 
attraherar betydligt fler deltagare än andra mötesformer. Men, menar Bager, motsatt- 
ningarna mellan kandidaterna till styrelseposterna skapar ett politiskt spel, som med- 
lemmarna i allmänhet tycks roas av. Ett spel som ibland skapar kaotiska situationer 
vid årsmötena och som hindrar föreningarnas arbete. Bagers analys av kaffe- 
kooperativen i Kisii skiljer sig p& flera punkter från de mönster som vi funnit i Kibi- 
rigwi. Bager, T., 1980, sid 87. 

15. En intressant parallell till odlingsförbudet i torromradena och böndernas negativa re- 
aktion pa detta agde rum i Murangadistriktet (ocksa belaget i Centrala provinsen) under 
slutet av sextiotalet. Ocksa h k  gick bönderna/medlemmarna utanför den kooperativa 
strukturen i sin opposition gentemot jordbruksministeriet, som var den framste 
tillskyndaren av förbudet, och lyckades skapa förståelse för sina problem i KANU och 
därmed ocksa föra upp fragan inte bara till den politiska distriktsnivån utan till den 
nationella nivån, viket kom att resultera i presidentuttalande om att förbudet skulle 
upphöra. Lamb, B., 1974, sid 83 ff. 

16. Faktoriföreståndarna vid de fem kaffefaktorierna i Kibirigwi förefaller genom det starka 
trycket pa lokal niva, främst genom faktorimötena, ha tillhört den kategori av 
föresdndare som David Leonard i sin diskussion om auktoritet i jordbmksradgivning 
kallar för "ickeauktoritara föreståndare". C.M. Ambutu har visat att de icke auktoritara 
och de mer demokratiskt inriktade kaffefaktoriföreståndarna, med en god arbetsrelation 
till faktoriarbetarna, lyckades f5 15 procent högre vinst fran sina faktorier jamfört med 
sina mer auktoritara kollegor. De auktoritära föreståndarna karakteriserades av sina an- 
ställda som hetlevrade och orilttvisa och alltför produktionsorienterade. Leonard föreslår 
att denna kategori föreståndare förlitade sig p5 sin formella makt framst genom osa- 
kerhet och svårigheter i sin relation till arbetskraften. Däremot namner vare sig 
Leonard eller Ambutu nagot om medlemmarnas eventuella betydelse. Ambutu, C.M. 
et al i Leonard, D.K., 1977, sid 93 f. 
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Kvinnorna och kooperationen i Kibirigwi 

av Birgitta Svensson 

Kvinnan pA landsbygden i Östafrika svarar för en mycket stor del av pro- 
duktionen i jordbruket. Cirka Attio procent av kvinnorna i Centrala provin- 
sen arbetar i det egna jordbaket. I omkring tjugo procent av hushallen är en 
kvinna fami1jeöverhuvud.l 

Kvinnans huvudsakliga uppgift är att sköta om familj och barn, odla famil- 
jens jord och där producera mat till familjen. När samhället förändras ändras 
ocksa förutsättningarna för bade social reproduktion och produktionen. 
Introduktionen av avsalugrödor, i synnerhet kaffe och te som inte kan an- 
vändas i det egna hushallet, och därmed ocksi ett totalt beroende av mark- 
nadsekonomin paverkar bide mannens och kvinnans roll i jordbruket. Bil- 
dandet av kooperativ för hantering av de nya grödorna skapar nya uppgifter, 
nya roller och maktstrukturer, där kvinnorna i allmänhet hamnar i underläge. 
Olika biståndsinsatser har haft samma effekt.2 

F2 kvinnor är registrerade som medlemmar i Kibirigwiföreningen. 1983 
var endast fjorton kvinnor enligt uppgift registrerade i föreningen. De 
kvinnliga medlemmarna är ofta änkor som ärvt mannens jord och övertagit 
hans medlemskap. Ända är kvinnorna i majoritet pA föreningsmöten och p2 
gemensamma arbetsdagar. Det är kvinnorna som bär kaffet till faktoriet för 
invägning och hämtar insatsvaror. Kvinnors och mäns uppfattningar om 
kooperativet överensstämmer i mycket. Kaffet är viktigt för bada könen och 
de är bada starkt engagerade i odlingen. Men det "traditionella" kikuyusam- 
hället, likaväi som det nuvarande, ger kvinnor och män olika roller och detta 
avspeglar sig naturligtvis i inställningen till kaffeföreningen. 

Enligt den egna ursprungslegenden var Kikuyu ett matriarkaliskt folk, men 
när kvinnorna blev alltför dominerande och härsklystna gjorde männen upp- 
ror och tog makten genom au göra alla de kvinnliga ledarna gravida samti- 
digt s2 att de inte kunde göra effektivt motstand. Nuvarande familjestniktur 
är patrilineär och virilokal, dvs bosättningen sker hos mannens familj eller 
släkt. Kvinnans betydelse i jordbrukssamhället understryks av att en man 
traditionellt inte f h  nigon egen jord förrän han gifter sig och har en hustru 
som kan bruka den. Mannen har inte heller nagot försörjningsansvar innan 
han är gift. Månggifte är numera ovanligt, av bade religiösa och ekonomiska 



skal. Kristendomen har en stark ställning i samhället och dessutom är jorden 
nu sa knapp och dyr att ffi män har möjlighet förse fler hustrur med mark. 

Migrationen av man till arbete i storstäderna är mindre i Centrala provinsen 
an i andra delar av landet, trots att de geografiska förutsättningarna för mig- 
ration är stora med bra förbindelser med till exempel Nairobi. Enligt 1979 
års folkräkning bestod befolkningen i Kirinyaga Dismct av 63 000 kvinnor 
och 59 000 man; i Kiine Location (där Kibirigwi ar belaget) av 16 649 
kvinnor och 15 53 1 man. Andelen hushall med en kvinna som familjeöver- 
huvud är ocksa lägre an i landet i övrigt, ornknng tjugo procent i Centrala 
provinsen mot tjugofem procent för hela landet. Dessa siffror ger emellertid 
inte en korrekt bild av kvinnornas ansvar och stallning. Antalet hushall där 
kvinnan i praktiken har största ansvaret för familjen och jordbruket är högre. 
Arbetslösheten och jordbristen gör att många män tar säsongsarbete och bara 
tillbringar delar av året pa hemorten. 

Det anses som helt naturligt att mannen ger sig iväg till anställningar pa 
annan ort och kvinnorna stannar kvar med familjen och odlingarna. Idealet 
är att mannen har en fast och välbetald anställning i Nairobi, tillräckligt nära 
för att han ska kunna resa hem varje veckoslut, medan kvinnan ansvarar för 
familjens odling, shamba, med kaffe ochleller te och andra grödor. Mannens 
lön maste givetvis vara sa hög att den ger överskott när hans levnadskost- 
nader i Nairobi betalats. Jordbruket ska försörja familjen, ge tillräckligt med 
livsmedel. Försäljningen av mjölk, majs, bönor miste ge pengar till de 
nödvändigaste konsumtionsvarorna som matolja, socker, te. överskottet 
fran mannens inkomst investeras i mer jord, bättre hus, bevattningsanlagg- 
ningar eller inköp av insatsvaror till kaffet när föreningen inte kan till- 
handahilla dem. Inkomsterna fran kaffet används ocksa till investeringar i 
hemmet och jordbruket, till exempel nya kaffebuskar för att utvidga kaffe- 
odlingen, men ses av kvinnorna framförallt som en säkerhet för barnens 
utbildning. 

Kombinationen av hög arbetslöshet och höga jordpriser gör emellertid att 
denna idealbild är svir att förverkliga. Det sägs visserligen i Kibirigwi att 
den höga avkastningen fran jordbruket medfört att flera man lämnat anstall- 
ningar i staderna för att bli bönder p8 heltid. Men det galler personer med 
osäkra och mindre välbetalda jobb, där lönen går At till uppehället och ingen- 
ting blir över. Möjligen galler det ocksa man med mark inom irrigations- 
kooperativet, där intensivt bruk är nödvändigt för att utnyttja investeringarna 
och där en stor arbetsinsats ger resultat i form av goda inkomster. 

Sjalvförsörjningsgrödorna (majs, bönor, bananer) är inte längre första 
prioritet för kvinnorna. Det är viktigare att utnyttja jorden maximalt och odla 
det som ger störst utdelning antingen det ar kaffe, te, majs eller tomater. 
Kaffet uppfattas som den sakraste grödan, aven om det konkurrerar med te i 
höglanderna. 



Jordägande anses i Kibirigwi vara en förutsättning för medlemskap i 
kaffeföreningen, trots att den nuvarande kooperativa lagen i Kenya inte 
kräver det. Den ändrade bestämmelsen har inte slagit igenom helt ännu, men 
nigra f& kvinnor är medlemmar trots att de inte äger mark utan odlar kaffe p2 
sin mans eller sin brors jord. Eget medlemskap är dock inte nödvändigt för 
att vara aktiv inom föreningen, viket ocksa visas av det stora antalet kvinnor 
som röstade i styrelsevalet pit årsmötet, trots att bara 0,3% av totala antalet 
registrerade medlemmar är kvinnor.3 

Däremot krävs givetvis medlemskap för att bli vald som styrelseledamot 
och det är därför inte förvanande att ingen kvinna hittills biivit invald i 
styrelsen. De manliga styrelseledamöternas inställning till kvinnorna i före- 
ningen är densamma som i samhället i stort: kvinnor ska veta sin plats, 
männen tar ansvaret för de stora fragorna som politik och ledning av 
kooperativet. Däremot kan kvinnan vara "chef" hemma och leda b2de 
hushålls- och jordbruksarbetet. Naturligtvis säger de att de mycket val kan 
tänka sig en kvinnlig styrelseledamot, men tyvärr har ju hittills ingen blivit 
invald. Fragan är inte speciellt viktig för dem, ingen av ledamöterna räknar 
med nagon allvarligare konkurrens fran kvinnorna ännu. Deras förhallande 
till kvinnliga medlemmar är snarast paternalistiskt genom att till exempel 
hjälpa till att bilda kvinnogrupper som sysslar med andra inkomstgene- 
rerande aktiviteter än kaffeodling. Styrelsens sekretare har till exempel hjälpt 
tv& olika grupper av kvinnor i hans omrade att organisera sig och bygga ett 
litet bageri, där de arbetar i grupper med bakning och försäljning bland annat 
av mellanmål till skolbarn. 

Den viktigaste egenskapen hos en bra styrelsemedlem är enligt kvinnorna 
att vara en bra kaffebonde. Eftersom kvinnorna anser sig vara lika bra kaffe- 
bönder som männen kvalificerar sig kvinnor för uppdraget som styrelse- 
ledamot p2 den punkten. Men det räcker inte. Utbildning är ocksa nöd- 
vändigt, eftersom en styrelseledamot skall första och kunna förklara utbetal- 
ningssystem, kreditvillkor, budget, investeringsplaner och annan verksam- 
het. De kvinnor som är medlemmar är i allmänhet äldre, utan längre formell 
utbildning. De talar inte engelska, inte heller bra swahili, vilket anses som 
en förutsättning för att delta i styrelsearbetet, där man maste träffa represen- 
tanter fran andra delar av Kenya. Ministeriets anställda flyttas runt i landet 
och mycket sällan är en DC0 placerad i sin hemprovins. En styrelseledamot 
maste ha tid för att delta i sammanträden, g& runt till medlemmarna och dis- 
kutera föreningens angelägenheter. Tiden är det stora problemet. Kvinnans 
arbete är inte bara i kaffeodlingen. Hon ska ocksa sköta hushållet, hämta 
vatten, ved, laga mat, se till husdjuren etc. En man som odlar kaffe och är 
ledamot i styrelsen har visserligen sin kaffeodling an sköta, men f& hjälp av 
hustru, barn och kanske ocksa nagon anställd. En kvinna far ocksa hjälp av 
barn och anställda, men maste själv övervaka och planera arbetet. Kvinnor 



med eget medlemskap är i allmänhet änkor eller har män som arbetar p i  
annan ort - dubbelt medlemskap förekommer inte i familjer där bada arbetar i 
jordbruket. 

Förutsättningarna för att Kibirigwiföreningen inom en snar framtid ska fA 
en kvinnlig styrelseledamot är salunda inte stora. Men inställningen till 
kvinnor i sadana positioner har förändrats. De äldre kvinnorna framhåller att 
kvinnor numera är representerade i alla viktigare organsationer och kom- 
mittéer i Kenya. Kooperationen borde inte vara nAgot undantag. Flickor får 
numera utbildning i samma utsträckning som pojkar och de yngre kvinnorna 
har därför den teoretiska kunskap som krävs. Kvinnorna är medvetna om att 
en förändring haller pA att ske och de bidrar själva till den genom att sända 
sina döttrar till gymnasieutbildning. Kvinnorna betraktar detta som en posi- 
tiv utveckling - s& länge som den sker inom ramarna för vad som i kikuyu- 
samhället anses vara korrekt uppförande för kvinnor. 

En kvinna som försöker föra en kampanj för att bli vald till styrelsen i 
kooperativet eller nagon annan förtroendepost i samhället blir lätt förtalad, 
ansedd som omoralisk, om hon yttrar sig pil allmänna möten. En kvinna i 
Kibirigwi ska fortfarande halla sig i bakgrunden, inte framhäva sig själv 
utan lata andra göra det. Ett exempel p2 detta var en äldre kvinna, en änka, i 
Kibirigwi. Hon var mycket intresserad av att komma in i kooperativets 
styrelse och det pastods att hon förde en kampanj för att bli vald. Hon hade 
en förtroendepost i skolan, som kassör i föräldraföreningen, och hade 
följaktligen föreningsvana. Men grannar och andra medlemmar i koopera- 
tivet ville inte ha henne som representant. Hon pratade för mycket, bade 
öppet och högljutt, pa möten där hon som kvinna borde varit mera tillbaka- 
dragen och inte uttryckt sina iisikter pa det sättet. Men det viktigaste skalet 
till att hon inte accepterades var att hon ansags opalitlig och alltför lätt av- 
slöjade konfidentiella uppgifter. 

En av Kenyas f3 kvinnliga faktoriföreståndare finns emellertid i Kibirigwi- 
föreningen. Hon har gjort karriär inom föreningen, började som assistent 
och fick utbildning vid den kooperativa skolan i Nairobi. Hon blev utnämnd 
till faktoriförestandare hösten 1984 efter att i ett år varit tillförordnad före- 
standare. Säsongen 1984185 hade hennes faktori den högsta utbetalningen 
till medlemmarna i hela Kirinyaga District. Hon har enligt egen uppgift inga 
problem med att leda personalen eller f& medlemmarna att komma till de 
gemensamma arbetsdagarna när hon begär det. Men vid möten med ledare 
fran alla fem faktorierna i föreningen faller hon in i det traditionella mön- 
stret. Hon yttrar sig sällan utan att bli direkt uppmanad till det. Delvis kan 
detta förklaras med att hennes kollegor som föreståndare vid de andra fakto- 
rierna är äldre män med lång erfarenhet, medan hon själv är under trettio och 
endast arbetat i föreningen nAgra år. 



Föreningen har ytterligare nagra kvinnor p& relativt viktiga poster, bland 
annat som kreditansvarig vid huvudkontoret. De flesta anställda är dock 
man. Kvinnorna tror att män skulle ha svart att acceptera en kvinna som 
föreningsförestandare, framför allt skulle det vara svart för de manliga 
anställda att ha en kvinna som chef. Däremot borde det g& bra med en 
kvinna som assistent om föreningsförestandaren är man. Att den kvinnliga 
faktoriföreståndaren klarar sin arbetsledning utan problem kan bero pa att 
hon dels har bättre utbildning an de manliga anställda, dels att alla större 
beslut maste göras i samarbete med de tv2 (manliga) styrelserepresentanterna 
för Nguguinifaktoriet. De manliga medlemmarna och de anställda behöver 
alltsa inte kanna sig helt styrda av en kvinna, utan av beslut fattade av deras 
demokratiskt valda representanter och tjänstemännen. 

Det är svårare för kvinnor än för män att fA anställning i kibirigwiområdet. 
De flesta unga flickor, aven de med utbildning utöver grundskolan, blir han- 
visade till att hjälpa till hemma med jordbruket och hushallet tills de gifter sig 
och flyttar över till sin mans hus. Kvinnor utan mark eller med lite mark, tar 
säsongsarbete hos andra bönder i omradet. Kvinnor betalas mindre an man, 
15 shilling per dag mot 20 för man, vilket förklaras med att kvinnorna först 
maste sköta sitt eget hushåll, hämta vatten, laga frukost till barnen och sända 
dem till skolan, ta hand om eventuella husdjur innan de går till arbetet. De 
arbetar därför f&e timmar an mannen. 

Det ar därför inte underligt att aven kvinnorna ansag att styrelseleda- 
möterna hade mycket bra betalt för sitt uppdrag - flera av dem visste dess- 
utom hur stort sammanträdesarvodet var. 100 shilling för en halv till en dags 
möte uppfattas naturligtvis som en bra ersättning av kvinnor som bara tjänar 
15 shilling per dag. 

Klasskillnaderna mellan kvinnor från olika grupper följer samma mönster 
som mellan mannen. Den stora skiljelinjen är tillgangen till mark. Kvinnor 
utan mark arbetar, permanent eller tillfalligt, hos kvinnor som har mark. 
Aven o m  mannen i egenskap av markägare och familjeöverhuvud formellt 
borde vara arbetsgivare, ser de anställda kvinnorna det själva som att de 
arbetar för hustrun, hon är arbetsledare för de kvinnliga arbetarna. Arbets- 
givaren försöker skapa en stab av tillfällighetsarbetare som hon kan rakna 
med under högsäsongen och arbetstagaren vill ha sa många arbetsdagar som 
möjligt hos en bra arbetsgivare. Relationerna byggs upp och förstärks med 
olika gentjänster, fran goda rad tiil handlan och beredvillighet att stalla upp 
när det behövs. Kvinnliga arbetsgivare kan ibland hjälpa sin tillfalligt an- 
ställda med tillgång till lite mark att starta sin egen kaffeodling genom att 
halla inne en del av lönen och köpa plantor från föreningen för de pengarna. 

En kvinna far ett stort anseende i samhället om hon är duktig jordbrukare 
och hushallare, uppför sig som en kvinna ska i Kibirigwi och tar val hand 
om familjen och dess tillgangar, men ända inte är alltför provokativ och inte 



försöker framhäva sig själv pil annat satt än just genom att vara duktig. En 
fattig kvinna kan dock aldrig f& en sadan position. Det faktum att hon är 
fattig visar att hon inte har varit framgångsrik och det maste i nagon mån 
bero p8 henne själv, aven om hon är  arbetsam och ordentlig. I bedömningen 
av en mindre framgangsrik kvinna kan dock finnas en förmildrande faktor, 
nämligen mannen. Han kan vara orsak till olyckan om han är lat, dricker 
upp sina pengar, slår hustru och barn eller helt enkelt försvinner hemifran 
langa perioder utan att höra av sig. Visserligen maste en kvinna i en sadan 
situation anda vara lojal mot sin man och göra sitt basta för att sköta hem 
och familj, men det är inte bara hennes fel att familjen är  famg. 

Det finns en speciell samhörighet mellan kvinnor när det gäller familje- och 
hushallsproblem. Man diskuterar dessa ganska öppet sinsemellan, proble- 
men är likartade i bade fattiga och mer välbärgade familjer. De äldre kvin- 
norna delar med sig av sin erfarenhet till de yngre, man stöder varandra och 
delar med sig aven av mat och kläder om det behövs. Kvinnorna beklagar 
liksom mannen att den gamla gemenskapen håller pil att brytas sönder, att 
alla nu bara tanker pil pengar och inte frivilligt hjälper varandra. Förr kunde 
grannarna hjälpa till att bygga ett nytt hus bara man serverade mat och ö1 
eller lask. Nci maste man anställa folk och betala lön. Kibirigwisamhället är 
helt integrerat i marknadsekonomin och det finns inte mycket tid över för 
annat än att arbeta för att fil in sa mycket pengar som möjligt till sin familj. 
Men gemenskapen och solidariteten lever kvar i större utsträckning hos 
kvinnorna an hos mannen. 

P i  möten i faktoriet eller föreningen deltar som vi tidigare nämnt i alimän- 
het fler kvinnor an man. Detta galler alla slags möten, årsmöte, allmänna 
möten, utbildningsdagar eller de gemensamma arbetsdagarna. Kvinnorna 
kommer, sitter tillsammans, lyssnar och ställer fragor. Det är det mönster 
som nu dominerar kvinnors uppförande i officiella sammanhang i Kibi- 
rigwi. Kvinnorna gör inte inlägg och uttrycker sina asikter s& som männen. 
I stället fragar de om allt de ogillar eller inte förstår och de fortsätter att fråga 
tills de fatt tillfredsställande svar. 

PA de stora föreningsmötena är ofta minst hälften av de närvarande 
kvinnor. De sätter sig först pa bankar längst bort fran podiet. Kvinnorna 
sitter alltid tillsammans och kommenterar ofta mötet sins emellan, ofta hög- 
ljutt sa budskapet skall ga fram aven till podiet. Kvinnornas tystnad p& de 
större mötena beror inte bara pa att situationen blir för storslagen med flera 
tusen närvarande och med honoratiores pa podiet. Det skulle ända inte tjäna 
nagot till att yttra sig här. De officiella svaren från styrelsen eller represen- 
tanterna fran unionen och administrationen ger sällan de upplysningar 
kvinnorna vill ha. Svaren är uppvisningar i demagogi, visserligen roande 
och underhallande men utan relevans till den verkliga situationen i före- 
ningen som kvinnorna vill ha information om. Kvinnorna later mannen 



sköta den här uppvisningen, nagra kvinnor sade vid ett tillfalle da vi disku- 
terade föreningsmöten: "Vi vet att alla män vill yttra sig även om de 
egentligen inte har nagot att säga, det hör till deras roll sa vi brukar vara 
tysta, annars tar mötet aldrig slut och vi vill komma hem till odlingen och 
barnen." Men i mindre grupper, och pa möten vid faktorierna där konkreta 
fragor av direkt praktisk och ekonomisk betydelse för medlemsfamiljerna tas 
upp, där är kvinnorna betydligt mer aktiva. Och får de inte tillrackliga upp- 
lysningar där, sa går de till faktoriföreståndaren, faktoriets representant i 
styrelsen eller föreningens förestandare med sina fragor. Föreningens, 
främst det egna faktoriets, angelägenheter diskuteras öppet och intensivt 
bland kvinnorna. 

Kvinnorna är mer positivt inställda till de yngre styrelseledamöterna än 
männen. I synnerhet de äldre männen lägger stor vikt vid ålder och erfaren- 
het, medan kvinnorna framhaller att god utbildning är väsentligt för en 
styrelseledmot. De äldre kvinnorna tycker dessutom att det är lättare att kon- 
takta en yngre man i kooperativa angelägenheter. De anser sig mera jäm- 
stäilda med honom än med en äldre man med hög status i samhället som be- 
traktats som en ledare i manga år. 

Majoriteten av deltagarna i det gemensamma arbetet vid faktorierna är 
kvinnor. Under högsäsongen, oktober-januari, kräver faktorierna tva eller 
tre arbetsdagar i veckan av medlemmarna. En representant från varje med- 
lemshushall maste delta i varje arbetsdag som bestäms av faktoriförestan- 
daren. Arbetet ska böja klockan atta pil morgonen. Den som kommer senare 
ska enligt reglerna stanna kvar motsvarande tid efter de andra. I allmänhet är 
arbetet avslutat vid 2-3-tiden pa eftermiddagen. Eftersom kvinnorna även de 
här dagarna maste klara av sina vanliga morgonsysslor innan de går till 
faktoriet är det svårare för dem att passa tiden. Flera av de unga kvinnorna 
har sitt yngsta barn med sig, buret i ett tygstycke - kanga - pi4 ryggen. 
Barnet sitter där medan modem sorterar kaffebönor utlagda pa stora presen- 
ningar p& golvet i invägningsskjulet eller går längs torkbänkarna och rör om 
bland bönorna sa de ska torka jämnt. 

Kvinnorna ställer upp lojalt pA arbetsdagarna - de vet att faktoriförestan- 
daren kan avstänga familjen fran att leverera sitt kaffe om de inte kommer. 
Beslutet om arbetsdagarna har tagits pa ett allmänt möte och därför maste 
man respektera det. Alla är ocksa medvetna om att de betyder lägre kost- 
nader för faktoriet och därmed högre utbetalning till medlemmarna för 
kaffet. Om inte medlemmarna själva gör arbetet maste faktorier anställa en 
mängd extraarbetare för att klara bearbetningen av kaffet under hög- 
säsongen. Men det betyder inte att kvinnorna inte kritiserar beslutet. Arbets- 
dagarna är en betydande extra belastning för de flesta kvinnorna och de ifra- 
gasätter om det verkligen är god ekonomi att ha kvar systemet i dess nuva- 
rande omfattning. Färre gemensamma arbetsdagar för medlemmarna ger 



dem mer tid till sin egen kaffeodling, vilket skulle ge bAde större kvantitet 
och bättre kvalitet pA det kaffe de levererar till föreningen. De högre kostna- 
derna för faktoriernas arbete kanske skulle kompenseras av de högre inkom- 
ster som kaffet d& skulle ge? 

En positiv bieffekt av arbetsdagarna är att de ger kvinnorna tillfälle att 
träffas och diskutera gemensamma problem - som då mest gäller kooperativa 
angelägenheter. Denna sociala funktion uppväger dock inte nackdelarna med 
att sA mycket tid går bort från andra uppgifter! Kritiken av arbetsdagarna går 
igen hos alla kibirigwisamhällets olika klasser. De är en belastning även för 
de välbärgade, som maste lämna övervakningen av arbetet hemma eller 
sända nAgon anställd, eventuellt extraanställd bara för detta arbete, för att ta 
familjens plats i faktoriet de dagarna. De fattigare, som inte har nAgon 
anställd och som kanske själva behöver arbeta hos andra för att klara 
ekonomin, är lika negativa till arbetsdagarna eftersom en hel dagsförtjänst 
går bort. 

FrAgan om arbetsdagarnas avskaffande eller Atminstone begränsning till 
högst en dag i veckan är viktig för kvinnorna. Den har en direkt inverkan pA 
det dagliga livet och den är betydligt lättare att sätta sig in i än andra komp- 
licerade förslag. Sambandet mellan faktoriets kostnader och betalningen per 
kilo för levererat kaffe är helt klar för alla, liksom sambandet mellan arbetet 
med de egna kaffeträden och en bra skörd. Däremot finns ingen mer detal- 
jerad beräkning av hur olika alternativ skulle pAverka kaffeinkomsterna. 

Kaffet betyder ekonomisk trygghet för kvinnorna. Inkomsterna från kaffet 
varierar visserligen beroende pA yttre faktorer som regnmängd, insekts- 
angrepp, sjukdomar och pA världsmarknadspriserna, men de ä r  säkrare än 
nAgot annat, bortsett frAn en statlig anställning. Kaffet ger pengar till p1Atta.k 
pA huset, till boskap, till familjen men framför allt betalar kaffet barnens 
utbildning. 

Grundskolan är gratis i Kenya. Böcker och skoluniformer maste emellertid 
betalas av föräldrarna och även om staten anställer lärare sA maste skol- 
byggnader, utrustning och lärarbostäder underhållas av det lokala samhället. 
Skolorna byggs ofta som Harambee-projekt, vilket betyder att pengar 
samlas in f r h  i första hand föräldrarna. Vidareutbildning vid gymnasie- 
skolanlsecondary school måste betalas med terminsavgifter (tre terminer per 
år), som i allmänhet rör sig om 1 000 till 2 000 shilling, förutom böcker och 
kläder. BAde män och kvinnor framhåller hur viktigt det är att ge barnen en 
bra utbildning för att de ska kunna fA ett avlönat arbete. Kvinnorna anser sig 
ha ett speciellt ansvar för barnen, de nämner ofta skolavgifterna som det 
absolut viktigaste ekonomiska behovet 

Kvinnans inställning till kooperativet är givetvis i hög grad beroende av 
den nytta hon har av det. Om pengarna frAn kaffeodlingen används till de 
utgifter som hon prioriterar, antingen hon själv eller mannen beslutar om 



det, blir ocksii hennes intresse för kaffet och kooperativet större. Är det 
däremot s8 att mannen använder kaffeinkomsterna för sina egna personliga 
utgifter, utan hänsyn till familjens behov, blir kvinnans (och aven barnens) 
intresse för att arbeta med kaffebuskarna eller vid faktoriet litet. 

Kvinnor som är medlemmar eller har ratt att bestämma över kaffein- 
komsten visar inte bara stort intresse för kooperativet, de har mycket ge- 
digna kunskaper om kaffets skötsel och föreningens verksamhetsomriiden. I 
de familjer där mannen atminstone formellt behiiller beslutanderätten är 
kvinnan i allmänhet inte lika kunnig om kooperativa angelägenheter, men 
medveten om kaffets och föreningens betydelse för familjeekonomin. 

Även om kvinnorna inte är registrerade medlemmar kan de ha tillgång till 
medlemskontot genom fullmakt friin mannen. Denna möjlighet utnyttjas 
framför allt av medlemshushall dar mannen är borta mycket, men aven i 
familjer där biide man och hustru bor och arbetar i Kibirigwi. Ratten att 
använda medlemskontot betyder att kvinnan kan hämta ut betalningen för 
kaffet, begära förskott till skolavgifter och sjukhusräkningar eller för att 
betala arbetskraft i plockningstider etc. Hon har i praktiken samma rattig- 
heter som om hon vore medlem - med undantag av att hon inte kan bli vald 
till en förtroendepost och formellt inte heller rösta (vilket man som nämnts 
tidigare inte tar alltför allvarligt pii). 

Kvinnorna i Kibirigwi följer inte bara lokala händelser. De är ganska väl- 
informerade om nationella och ibland aven internationella fragor. Kibirigwis 
närhet till flera större stader och kikuyusamhallets aktiva inblandning i 
Kenyas politiska liv, tillgiingen till dagstidningar och radio och den allmänna 
utbildningsniviin har utan tvekan stor betydelse här. Men vi kan inte helt 
bortse f r h  att kaffet fungerar som en länk till världen utanför Kiine Location 
och säkerligen stimulerat intresset hos bade kvinnor och man för denna 
värld. 

Däremot är kvinnornas intresse och engagemang i kooperationen begränsat 
i huvudsak till faktoriet och föreningen. Unionen och den statliga adminis- 
trationen känns avlägsen och inte paverkbar. Oförmaga att tillhandahålla 
kemikalier och konstgödsel nar de behövs samt misstanken om att bank- 
avdelningen medvetet haller inne medlemmarnas pengar ar de vanligaste 
kommentarerna när distriktsunionen diskuteras. 

Kooperativet, representerat dels av det egna faktoriet och dels av huvud- 
kontoret, blir ett socialt centrum. Man möts dar i olika ärenden och kan 
diskutera bade föreningsfragor och andra lokala angelägenheter. Det är en 
ständig ström av människor till och fran Ragatifaktoriet ocR föreningens 
huvudkontor över den smala och vingliga bron över floden. Kvinnornas 
möjligheter att paverka kooperativets verksamhet mii vara begränsad men 
anses inte obefintlig. Föreningens plats är central för bAde man och kvinnor 



och därför blir föreningen kvinnornas lika mycket som männens ange- 
lägenhet och ansvar. 

NOTER 

1. Republic of Kenya, 1978. 
2. Rogers, B., 1980, sid 37 ff. 
3. Enligt den kooperativa lagen krävs medlemskap men i Kibirigwiföreningen bortser man 

delvis frAn detta. Cooperative Societies Act 1967, kapitel 490. 



Ett hrsrnote 

Möten och sammankomster inom föreningen bildar viktiga delar av det totala 
mönstret i medlemmarnas interna relationer och de förväntningar de har pA 
sin förening och dess styrelse. Mötena kan betraktas som en form av ritualer 
med olika rollspel, där ekonomiska, sociala och ideologiska krafter kon- 
fronteras och reproduceras inom föreningen. Alla möten, bade formella och 
informella, ger ju en vägledning till hur olika individer och institutioner, 
saval interna som externa, betraktar sina egna och andras relationer till före- 
ningen. 

Det största av dessa ritualiserade politiska spel ar föreningens årsmöte. 
Arsmötet bildar den formella höjdpunkten i föreningens, medlemmarnas och 
styrelsens ideologiska knytning till den lokala och nationella kooperativa 
organisationen. Mötet utgör ocksa den arena där medlemmarna formellt har 
rätt att ifragasätta styrelsens och föreningens verksamhet under det ghgna 
het, att komma med förslag till förändringar och, slutligen, manifestera sin 
syn p3 föreningens verksamhet i valet av den nya styrelsen. Det är årsmötet 
som formellt är utgangspunkten i och basen för medlemmarnas inflytande p% 
föreningens verksamhet. Genom att beskriva ett mötes konkreta form och 
dess rollinnehavares sätt att agera inom ramen för detta mönster kan vi 
skaffa oss en djupare bild av de relationer som utvecklats i Kibirigwi- 
föreningen. 

En detaljrik beskrivning av medlemmars, styrelseledamöters och olika 
tjänstemannakategoriers satt att deltaga i mötet, att uttrycka sig och att mani- 
pulera med mötets deltagare kan ofta kanske bättre än langa analytiska ut- 
läggningar förmedla de strömningar och mönster som kommer till uttryck i 
den lokala kooperativa miljön. Detta avsnitt iir saledes bade en beskrivning 
och en sammanfattning av nagot mer än ett årsmöte. Det är ett försök att med 
hjälp av ett möte som en konkret manifestation sammanfatta den kompli- 
cerade institution som är Kibirigwi kaffekooperativ, och de ekonomiska och 
ideologiska krafter som denna institution bade manifesterar och repro- 
ducerar. 

Mötesordningen och tiden för arsmötet 1984 bestämdes av dismktets 
kooperative chefstjänsteman, DCO, och det administrativa överhuvudet, Di- 
strict Commissioner, omkring tv2 veckor i förväg. Anledningen till den 
korta förvarningen och det för manga ganska plötsliga beslutet var att de 
bada tjänstemannen ansag att ju kortare tid för förberedelser, desto mindre 
tid för kampanjer och manipulation av föreningsmedlemmarna fran poten- 



tiella kandidaters sida. När mötet val ägde mm sa deltog föreningens med- 
lemmar, dess styrelse och föreningschefen. Dessutom deltog DC0 och hans 
assistent, omradets tva kommunala representanter (councillor), beväpnad 
polis, representanter för underrättelsetjänsten, områdets Chief, unionens 
direktör och dessutom lokalt framstående personer (mzithongoria) och poli- 
tiska ledare (muthamaki). Visserligen deltog inte områdets högste politiska 
befattningshavare, den lokale parlamentsledamoten. Han fanns istället pA 
årsmötet hos en av de större och for honom viktigare foreningama bland tre 
kaffeföreningar i hans distrikt. 

Arsmötet lockade till sig en ansenlig skara medlemmar, bade män och 
kvinnor, manga fler än vad som kunde rymmas under sorteringstaken i 
Ragati där mötet hölls. För att förenkla kommunikationen mellan mötesdel- 
tagarna deltog ocksa personal från informationsministeriet, som med tiden 
lyckades organisera mikrofon och högtalare sa att uttalanden pa podiet 
kunde nA ut till den mangtusenhövdade deltagarskaran. Alla honoratiores 
satt i en rad p3 podiet. Föreningschefen i mitten med ordföranden p5 ena 
sidan och kassören pA den andra. At vänster satt alla styrelseledamöterna 
utan nagon hierarkisk uppdelning och At höger satt politiker, tjanstemän och 
lokalt betydelsefulla personer i ett komplicerat hierarkiskt mönster, vars 
innehåll ständigt ändrades allteftersom folk kom och gick men som alltid 
slutade med att den minst betydelsefulle fick sitta längst ut pa högra flygeln. 

En dagordning hade sammanställts och skickats ut till de tjänstemän i 
administrationen och inom föreningen som berördes av mötet, liksom till 
olika myndigheter som hade bjudits in. Däremot hade inga medlemmar fatt 
dagordningen. ksmötet skulle enligt dagordningen behandla tidigare mötes- 
protokoll, ordförandens årsrapport, föreningens bankverksamhet, val av 
revisorer, val av styrelseledamöter, val av representanter till unionen och 
den kooperativa banken och slutligen övriga fragor. 

För att fil en sa stor del som möjligt av föreningens medlemmar att delta i 
årsmötet hade en dekret utgatt från styrelsen att en medlem från varje hushall 
maste delta i årsmötet, ett resultat av styrelsens rädsla inför administra- 
tionens tjanstemän att alltför f3 medlemmar skulle dyka upp till mötet. &s- 
mötet var att betrakta som en gemensam arbetsdag och de som inte kom 
skulle saledes bestraffas. Hur bestraffningen eller kontrollen av de del- 
tagande skulle g3 till förefaller dock inte närmare ha diskuterats. 

Stämningen bland styrelseledamöterna är spänd. En atmosfär av formell 
mötesanda byggs snart upp, bade pil podiet och bland åhörarna, vilka som 
vanligt sitter uppdelade i en mans- och en kvinnosida. Bada sidorna för 
intensiva privata diskussioner om hur mötet, och framförallt hur valet av nya 
kommittéledamöter, kommer att te sig. Manga klagar ganska högljutt över 
röstningsförfarandet och anser att det hade varit bättre att medlernmama vid 
varje faktori i förväg valt sina representanter istället för att alla skall behöva 



komma till föreningens huvudkontor. Istället för att starta klockan 12 börjar 
mötet först halv tvii och inleds som vanligt med en bön av en av omridets 
wazee, äldre män. Styrelsens ordförande presenterar gästerna och därefter 
introducerar varje styrelseledamot sig själv och sitt faktori. Föreningsföre- 
ståndaren börjar läsa upp protokollet fran 1983 års årsmöte samtidigt som 
tvA representanter från informationsministeriet försöker ordna ett högtalar- 
system, vilket skapar ett visst kaos. Uppläsningen är ohörbar för deltagama. 
Sedan högtalarna satts i funktion fortsätter uppläsningen men efter ett tag 
blir föreningschefen alltför tagen av situationens allvar och lämnar över 
manuskriptet till den relativt unge sekreteraren i styrelsen. Efter en om- 
ständlig och delvis obegriplig uppläsning accepteras protokollet av försam- 
lingen. Inga fdgor ställs om protokollets innehall. 

Därefter läses ordförandens relativt langa Arsrapport upp. Ingen av 
åhörarna har haft tillfalle att läsa rapporten i förväg och under uppläsningen 
hörs Atskilligt mummel om obegripliga siffror och klagomål över att fram- 
ställningen är alltför komplicerad för att förstas. Den långrandiga uppräk- 
ningen av siffror förefaller hos många sta i bjärt kontrast till mötets egentliga 
syfte, nämligen att välja styrelseledamöter för nästa Ar. När ordförandens 
Arsrapport har lästs upp ombeds deltagarna ge en applAd för styrelsen och 
för de olika faktoriernas fältkommittéer och därefter uppmanas medlem- 
marna att ställa fragor. En situation som plötsligt skapar en atmosfär av 
spänning och nervositet både hos styrelsen och mötesdeltagarna. 

De flesta fragorna ställs av medelalders män, som alla mötesdeltagare vet 
är förhållandevis vana vid att uttrycka sig och aktivt delta i sociala samman- 
hang. Den första fragan gäller priset pA kaffeplantor som anses alldeles för 
högt. FrAgan, som liksom alla andra frAgor riktas till och besvaras av styrel- 
sens ordförande, förklaras med att fröna var dyra i inköp och svrntkomliga 
förra året men att detta skall korrigeras i är. Nasta fraga gäller det planerade 
brobygget över Ragatifloden mellan föreningens administrationslokaler och 
Kibirigwi affärscentrum. En medlem klagade över att föreningens medlem- 
mar mAste sta för kostnaderna medan kommunen egentligen borde vara an- 
svarig för arbete och kostnader. Ordföranden försöker förklara för mötet att 
bAde kommunen, regeringen och medlemmarna mAste bidra och inbjuder 
samtidigt en av omrAdets representanter i kommunstyrelsen att förklara 
situationen, vilket han gör till större delen med politiska slagord. Bland 
annat använder han flitigt ordet nyayo, som betyder fotsteg pA kiswahili. 
Detta ord har blivit alltmer flitigt använt av landets president och manga 
politiskt aktiva. Ett begrepp som ibland kan betyda moral, utveckling, 
demokrati, antiaibalism, nationalism, auktoriet etc. Ett vagt retoriskt ut- 
tryck, som uppmanar Ahörama att lyda alla auktoriteter och ledare som följer 
presidenten och landets ledning. 



Atskilligt mummel men ocksa skratt ackompanjerar talaren och flera hav- 
dar att han är en duktig talare, en typisk politiker, mzithamaki, som just inte 
säger nagot konkret. Därefter ställer sig omradets andre representant i kom- 
munen, som ser sin position hotad av den förres anförande, och haller ett 
anförande i sin tur. Det har förhallandevis lite med brofragan att göra utan 
handlar mest om vederbörandes egen förträfflighet och egna eventuella 
möjligheter att paverka brobyggande, vagunderhall och elektrifierings- 
programmet. 

Därefter inbjuds unionens direktör av ordföranden att halla ett kort anfö- 
rande. Han citerar presidenten och uppmanar folk att tacka Gud, emgai, för 
regnet och förmodar att den förväntade kaffeskörden nog kommer att bli 
betydligt battre nu när regnet val har kommit. Unionens direktör papekar 
vidare att kaffeodlarna battre maste iaktta de officiella instruktionerna för 
kaffeodling och därmed öka sin produktion och att aven om inkomsterna för 
teodlarna varit bra detta år sa finns det ingen anledning att försöka överga 
från kaffe till te. Kaffet är anda den viktigaste grödan. Med detta uttalande 
väcks en vag av antipati hos Ahörarna gentemot talaren och flera ahörare 
begär ordet. De uppretade medlemmarna avfyrar en formlig kanonad av 
fragor om varför det inte finns tillräckligt med konstgödsel och kemikalier i 
Kibirigwi och om unionens allmänna brist pA effektivitet. Detta resulterar i 
att unionens direktör, efter att ha försökt skylla bristerna p8 föreningens 
styrelse, inte kan besvara raden av anklagelser mot unionen utan sätter sig 
ned svarslös, vilket naturligtvis uppfattas bland åhörarna som en stor sym- 
bolisk seger. Men det är en framgång som alla är medvetna om bara skapar 
en form av status quo, dar en konstruktiv diskussion om svårigheterna 
mellan unionen och föreningen aldrig kommer till stånd. Ministeriets chefs- 
tjänsteman reser sig upp och försöker lugna medlemmarna och papekar om 
och om igen att vissa fragestallningar inte skall diskuteras i detta forum utan 
bör tas upp vid ett separat möte. Inlägget bemöts med högljudda kommen- 
tarer bland ahörarna om att det tycks vara likadant med alla fragor av stort 
intresse, nämligen att de inte får diskuteras offentligt med medlemmarna. 

Efter denna diskussion stalls fragor om KIMMI Housing Go-operative, 
där en av åhörarna fragar vilka fördelar som medlemmarna i detta byggnads- 
kooperativ fatt genom sina inbetalningar. Samtidigt kräver en annan medlem 
att fil tillbaka de pengar som han satsat i kooperativet. Ordföranden svarar att 
man för pengarna planerar att bygga hus i Kerugoya och det närbelägna 
Baricho samtidigt som han understryker att dessa fragor inte heller bör 
diskuteras vid detta årsmöte, vilket omedelbart skapar ett mummel av 
ogillande bland medlemmarna. Aterigen ingriper DC0 i diskussionen och 
avslutar denna genom att saga att ett speciellt möte skall behandla denna 
fraga men att inga pengar kommer att delas ut till medlemmarna utan istället 
skall en bankfilial byggas i Baricho. Efter detta konstaterar ordföranden att 



medlemmarna maste lita p2 styrelsen men framförallt p2 DCO, som han 
prisar för dennes rättrådighet. Samtidigt förklarar ordföranden att alla med- 
lemmar som har betalt andelar till huskooperativet skall fil ett intyg pa de 500 
shilling de betalt, en ansenlig summa för en vanlig medlem. I samband med 
detta klagar en medlem p& att mängder av ekonomiska beslut har tagits i 
styrelsen utan att nagra medlemmar konsulterats. Han kräver att regelbundna 
konsultationer med medlemmarna maste arrangeras, inte bara möten där 
styrelsen talar om vad den redan har beslutat. En irriterad ordförande svarar 
att detta ar omöjligt p8 grund av den tidsbrist som alltid rader vid besluts- 
tillfallena. Medlemmarna uppmanas istället att vara mer aktiva med förslag 
till styrelsen. 

Stort intresse vacker ocksa nästa fraga fran en medlem som indirekt an- 
klagar styrelsen för magendo, det vill saga för korruption och olaglighet. 
Han kräver upprört svar pa de rykten som har natt medlemmarna att tvil av 
föreningens checkar har kunnat förfalskas med samtliga fem nödvändiga 
signaturer, och att den ena checken pa ca 30 000 shilling har lösts in av 
banken i Kerugoya. Ordföranden besvarar fragan och hävdar att det var en 
person som använt tva falska namn som försökt lösa in de bada stulna 
checkarna. Under ahörarnas mummel och arga kommentarer lämnar ord- 
föranden ut de tv& namnen, som visar sig vara typiska namn från Kiambu 
och Muranga. De kommer fran ett av granndistrikten och det är  alltsa ingen 
fran Kibirigwi är den slutsats han drar och därmed avslutas diskussionen av 
ordföranden. 

Nästa fraga galler föreningens bankaffärer, där ordföranden abrupt fragar 
åhörarna huruvida dessa accepterar de banker som föreningens pengar pla - 
cerats i. Utan att ge nagra närmre informationer far han ett jakande svar av 
ahörarna, som nu är synbart trötta p2 förhandlingarna och istället sa snabbt 
som möjligt vill g3 till val. Därefter tas fragan om föreningens revisorer upp, 
en fraga som behandlas ytterst snabbt och där det i korta ordalag fastställs att 
revisorerna utses av ministeriet och inte av föreningen. Detta som ett svar till 
en medlem som undrade varför revisionen miste göras av folk utifrån. Det 
är vid denna tidpunkt allt klarare att ordföranden är trött pa alla fragor och 
alltmer irriterad och därför beslutar han att nasta punkt, nämligen 
valproceduren, skall igangsättas. 

Under hela diskussionen ställer sig inga kvinnor upp och hiller anfö- 
randen eller ställer fragor till styrelsen. Istället följs fragestunden från kvin- 
nornas sida antingen av tystnad eller av ganska högljudda informella kom- 
mentarer. Nar sedan en man mitt under fragestundens hetta ställer sig upp 
och förklarar sig vara talesman för kvinnorna blir han abrupt avbruten av 
bade kvinnor och man. Kvinnorna anser sig inte kunna acceptera vare sig 
den här eller nigon annan man som sprakrör. 



Valproceduren inleds emellertid pil ett sätt som f2 av de församlade hade 
föreställt sig i förväg. Visserligen hade medlemmarna spekulerat i hur ord- 
föranden skulle bete sig vid valet. Alla visste att han hade suttit hela sin till- 
lAtna mandatperiod p2 tre år. SAlunda maste han, för att kunna sitta ytter- 
ligare en period, ansöka om detta hos DC0 och slutligen hos det kooperativa 
ministeriet i Nairobi. Alla väntade därför med spänning pA vad ordföranden 
skulle göra och vilken strategi han skulle välja. 

Ingen medlem tycks emellertid ha väntat sig att ordföranden utan för- 
varning skulle ställa sig upp och läsa ur ett stencilerat papper som räknade 
upp hans fördelar och alla hans poster under den exceptionellt långa tid som 
han varit styrelsemedlem i föreningen. Men ordföranden har inte hunnit läsa 
länge pA sin lista innan han blir avbruten av arga röster från Ahörarna. Ord- 
föranden försöker själv lite tafatt förklara att han läser upp sitt avskedsbrev 
och att detta skall utmynna i en avskedsansökan från posterna som styrelse- 
ledamot och ordförande. Det förefaller emellertid inte som om nAgon enda 
tror pA ordförandens intentioner. MAnga ställer sig upp och menar att års- 
mötet är fel plats att föra kampanjer pA för sig själv och att det redan varit 
nog med kampanjer före årsmötet. Flera medlemmar protesterar ocksa mot 
att han bryter mot de formella regler som anses gälla pA ett möte genom att 
själv läsa upp sin "meritlistaw inom föreningen. Ordföranden ber dA före- 
ningens sekreterare att läsa fardigt uppropet till medlemmarna. Uppropet, 
eller meritlistan, avslutas med närmast en vädjan om att ordföranden nu vill 
avgA frAn styrelsen och att föreningens medlemmar nu bör bekräfta hans 
avskedsansökan. Nu ändras emellertid medlemmarnas attityd frAn miss- 
tankar om att ordföranden bedrev en egen kampanj för fortsatt mandat till en 
ytterst upprörd stämning, när man förstar att ordföranden i själva verket 
menar allvar med sitt tal om att avga. En kaotisk stamning uppstår bAde 
bland mötesdeltagarna och p2 podiet. 

En medlem ställer sig upp och ber honom förklara varför han egentligen 
vill av@. Vilka problem i föreningen har fAtt honom att fatta detta beslut? 
Ordföranden svarar att det inte är nagra speciella problem som har fatt 
honom att skriva sin avskedsansökan. Han vill helt enkelt ägna sig At jord- 
bruket istället och ge nagon annan tillfälle att leda föreningen. En medlem 
frAn Kiangai (ordförandens faktori) säger att medlemmarna är beredda att 
välja honom som styrelseledamot för faktoriet även om han inte vill fortsatta 
som ordförande. En annan ställer sig upp och framhaller att en i förväg pre- 
senterad skriftlig avskedsansökan hade varit bättre. Ytterligare en medlem 
ställer sig upp och hävdar att det är bra att en gammal ordförande drar sig 
tillbaka och ger plats At nya krafter. Detta uttalande leder emellertid till ytter- 
ligare förvirring. Ordföranden tappar humöret och ber vederbörande sätta 
sig ned eftersom han inte har nagot vettigt art säga. 



I och med detta avslutas medlemmarnas diskussion om ordförandens upp- 
rop och istället ar det nu podiet som skall yttra sig om den uppkomna 
situationen. Den förste talaren är Chiefen för Kiine location, som slAr fast att 
medlemmarna bör lata ordföranden avga om han vill. Han kanske känner att 
han inte kan leda föreningen pA rätt väg längre och det är bättre att lata 
honom gA innan nagonting blir fel. Han nämner ordförandens höga Alder 
och dessutom det faktum att föreningen under alla omständigheter borde fira 
ordföranden för den långa period han suttit i styrelsen. Därefter förlorar sig 
Chiefen i en diskussion om lokala administrativa ting, inklusive träd- 
plantering. 20 000 tradplantor har nämligen fraktats till hans kontor och bör 
nu planteras snarast möjligt av befolkningen i Kiine location. Han avslutar 
sitt tal med att fördöma de personer som genomfört regelrätta kampanjer och 
blandat in politik för att bli valda till styrelseposter. Dessa individer kan 
aldrig bli goda ledare. När Chiefen talat fardigt ställer sig en av omradets 
kommunala representanter upp och understryker Chiefens tal genom att saga 
att ordföranden bör avga om han sa vill och att medlemmarna skall avhalla 
sig från att rösta p8 dem som har delat ut kött och läsk för att bli invalda i 
styrelsen. -"I politiken fik man göra sa - men inte i kooperativa val!" Den 
siste talaren är slutligen ordföranden för irrigationskooperativet, KIFCO, 
som poängterar att detta är första gangen han nagonsin hört talas om att en 
förtroendevald självmant bett om att fA avga fran styrelsearbetet. Men, 
kommenterar han, eftersom denna situation nu har uppstatt sa finns det 
ingen möjlighet för medlemmarna att hindra ordföranden fran att avga och 
alla bör därför tillstyrka ordförandens begäran. 

Nagon formell omröstning bland medlemmarna äger emellertid inte rum 
om ordförandens avskedsansökan. Istället inleder representanten för det 
kooperativa ministeriet en uppläsning av de lagar och paragrafer som galler 
vid val av styrelsen vid arsmötet. ~n t l igen  skall sa valprocessen komma 
igang efter det inledande långa mötet. Introduktionen till valet sköts av 
kooperativa ministeriets representant, en Assistant Cooperative Officer, som 
laser innantill i ungefär en kvart. Fa medlemmar förmar dock koncentrera 
sig pa de långa harangerna och manga klagar över att de inte förstar texten 
och innehållet trots att det framförs p8 kikuyu. Ingen avbryter emellertid, 
utan man väntar otaligt tills dess uppläsningen är slutförd. 
När väl uppläsningen av reglementet är klart bryter mötesdeltagarna upp. 

Nu vidtar själva röstningsförfarandet som gal. mycket snabbt. Medlemmarna 
delar upp sig pa faktorier och varje faktoris medlemmar skall nu rösta fram 
tva styrelseledamöter. Kibingoti, det nyaste och minsta faktoriet som har 
färre medlemmar skall dock bara rösta fram en ledamot. Röstningen gär till 
pil sa sätt att kandidaterna ställer sig vid var sin av faktoriets l h g a  tork- 
bänkar och de medlemmar som placerar sig vid hans bänk röstar saledes pi3 
denne kandidat. Varje medlem kan saledes bara rösta pa en ledamot. Alla 



upplever valet som starkt personanknutet, där varje medlem p& ett öppet och 
direkt sätt knyts U11 den ledamot som hon eller han röstar pA. Alla ser vem 
som får flest röster, vem som röstar pA vem och vilka kandidater som inte 
blir invalda eller omvalda i styrelsen. Röstförfarandet reflekterar pA ett 
mycket pAtagligt sätt fraktioner bAde inom samhallet och i föreningen. 

För Ahörarna var det självklart att alla mötesdeltagare, bAde män och 
kvinnor, deltog i röstningen. Tidigare hade bAde föreningstjänstemännen 
och styrelseledamöterna förklarat att endast formella medlemmar kunde 
rösta. Möjligtvis kunde en person från en familj vars medlem inte kunde 
delta i Arsmötet fA rösta med fullmakt. Vid årsmötet var det aldrig tal om 
fullmakter för alla de kvinnor, majoriteten av mötesdeltagarna, som formellt 
inte var föreningsmedlemmar. Det förefaller närmast som om ingen officiell 
person riktigt vagade ifragasätta de redan tämligen aggressiva kvinnornas 
rätt att delta i omröstningen. Alla är vid det laget angelägna att fA slut pA 
mötet och rösmingen utan fler komplikationer än dem man redan haft. 

Under valet sker röstsammanräkningen med hjälp av tjänstemän från bland 
annat utbildningsministeriet. Därefter samlas alla deltagarna Ater pA den 
tidigare mötesplatsen. Här offentliggörs nu valresultatet och därefter skail de 
nya styrelseledamöterna internt utse ordförande, kassör, vice ordförande 
och sekreterare. Uppseendeväckande händelser har emellertid ägt rum redan 
före röstsammanräkningen, vilka har attraherat Ahörarnas intresse. Före- 
ningens tidigare ordförande har ställt upp för val till styrelsen men han har 
inte Atervalts. Han var ordförande under 1979 och 1980 men därefter Ater- 
valdes han inte till styrelsen. Före årsmötet har ihärdiga rykten gjort gällande 
att han bedrivit en hård kampanj för att väljas in i styrelsen - han har bland 
annat delat ut ö1 och läskedrycker och kött vid hemliga möten. Fortfarande 
ar dock manga medlemmar upprörda över hans sätt att sköta ordförande- 
skapet och föreningens affärer under sin tid som ordförande. Han hade 
bland annat tagit stora lan genom föreningen och ocksa anställt sin bror som 
bokförare trots att denne ansags sakna formella meriter för arbetet. Hans 
kampanj hade nu misslyckats. Vid den torkbank där han stod hade inte fler 
än sju personer ställt sig, det minsta antal röster som nAgon av kandidaterna 
fatt. Valet var en social katastrof för honom och hans bror, som sades ha 
förväntat sig en eventuell befordran genom arbetet med att f& honom invald 
pA nytt i föreningens styrelse. De bada bröderna hade nu offentligt tappat 
ansiktet och medlemmarna hade visat sin negativa inställning till styrelse- 
kandidaten. Det skulle bli oerhört svart för bröderna att socialt kompensera 
nederlaget och integreras i kibirigwisamhallet igen. 

Resultatet av röstsammanräkningen och den efterföljande interna styrel- 
seröstningen var annars föga sensationellt. Av styrelsens nio ledamöter om- 
valdes sju. I ordförandens ställe valdes en relativt ung medlem in som 
styrelseledamot frAn Kiangaifaktoriet och han kom dessutom att utses till 



föreningens kassör. Den andre styrelseledamoten som inte blev omvald, var 
styrelsens till åren äldste ledamot och Kibingotifaktonets representant. Ingen 
var särskilt överraskad över att han inte blev Atervald eftersom Kibingoti 
hade haft en mängd problem under det senaste Aret: trycket fran lag- 
landsomriidet att f2 leverera sitt kaffe, de laga priserna som leverantörerna 
fatt vid faktoriet och inte minst ledamotens oförmaga att förklara betalnings- 
systemet. Till ny ordförande valdes enhälligt den tidigare kassören, den 
ledamot som vid sidan av ordföranden utmärkt sig som en kraftfull och 
vältalig representant för Kibirigwiföreningen. 

För de flesta deltagarna hade detta årsmöte varit en relativt positiv upp- 
levelse jämfört med manga andra liknande sammankomster. Mötet hade 
förts i en förhållandevis avspänd atmosfär, kanske mest beroende p& att 
manga medlemmar var nöjda med sitt kooperativ, med kaffepriserna och 
med styrelsens verksamhet. Inga destruktiva politiska utspel hade före- 
kommit och med undantag av den förfalskade checken hade ingen anklagats 
för skurkaktighet eller förskingring, magendo, under mötet. Mötet hade inte 
bjudit p5 nagra negativa överraskningar. Det hade visat en kontinuitet bade 
för föreningen och styrelsen och p i  sa sätt gett medlemmarna en förnyad 
känsla av säkerhet. Valet till styrelsen hade inte bjudit pa nagra över- 
raskningar utan aterigen understrukit kontinuiteten i föreningens verk- 
samhet. Med undantag av ordförandens oväntade utspel hade dessutom alla 
friigor och diskussioner hållit sig inom de ramar som var accepterade av 
bade deltagare och besökare. 

Arsmötet hade visserligen hallits inom det mönster som förväntades av 
medlemmarna. Men tryggheten och kontinuiteten hade inte enbart innehallit 
positiva element. Mötet hade ju demonstrerat bilde positiva och negativa 
krafter, som alla utgjorde viktiga delar i den lokala kooperativa traditionen. 
Som vanligt hade kvinnorna och majoriteten av mötesdeltagarna inte givits 
nigon reell möjlighet att uttrycka sina idéer om styrelsen och föreningen. 
Som vanligt hade ocksa D C 0  framfört sina tal p2 swahili, vilket gjorde att 
de flesta kvinnorna hade haft svart att riktigt första innebörden i hans 
uttalanden. För kvinnornas del hade årsmötet dessutom inte berört särskilt 
miinga fragor som var av intresse för dem. 

Som vanligt hade inte heller nagon kvinna funnits bland hedersgästerna pi3 
podiet under årsmötet. Istället var det som alltid kibirigwiomriidets och flera 
av distriktets starka män, som visade upp sin interna hierarki, samtidigt som 
man demonstrerade sin nära tillhörighet till föreningen. Hedersgästerna 
utifran gav medlemmarna en känsla av säkerhet genom att besökarna sa 
tydligt visade att de och myndigheterna hade intresse av deras kooperativa 
förening. Det kooperativa ministeriets chefstjänstemans ankomst med be- 
väpnad polis, ocksa detta ett led i den lokala &rsmötestraditionen, visade ju 
dock inte bara statens intresse av föreningen utan ocksa dess misstänk- 



samhet mot den och dess medlemmar. Chefstjänstemannens Aterkornmande 
retoriska uttalanden pil årsmötet, hans försvar av unionens verksamhet och 
hans aterkommande förbud för Arsmötets deltagare att diskutera viktiga 
fi-ågor visade för mötesdeltagarna mycket väl myndigheternas kluvna inställ- 
ning till kooperativet. Det är lätt att första att chefstjänstemannens och de 
övriga hedersgästernas satt att förhålla sig till mötesdeltagarna skapat en 
känsla av fatalism hos många medlemmar i deras relation till föreningen som 
helhet och ytterligare befast bristen pa inflytande i föreningen. 

Men bristen pa identifiering med föreningen som helhet hade i viss man 
motverkats vid valet av den nya styrelsen. I Kibirigwi stärkte valproceduren 
kvinnornas anknytning till föreningen genom att alla kvinnor som tillhörde 
en familj där mannen var formell medlem i föreningen tilläts rösta trots att de 
formella reglerna inte tillater detta. Genom att kvinnorna utgjorde majoriteten 
av mötesdeltagarna hade deras röstdeltagande naturligtvis en stor symbolisk 
och reell betydelse. Kanske var det kvi~0rnaS samhörighet som atminstone 
delvis neutraliserade den djupa uppdelning i faktorigrupper av mötesdel- 
tagarna som valsystemet annars medverkade till. I förhållandet till tjänste- 
mannen fran föreningen, unionen och ministeriets storheter demonstrerades 
hela föreningens enighet genom kvinnornas sammanhållning och deltagande 
i valet, trots det officiella reglementet. 



Sammanfattning 

Kibirigwi kaffeförening är endast en av omkring 175 aktiva kaffekooperativ 
i Kenya. Fran ett sadant begränsat material är det naturligtvis vanskligt att 
dra allmängiltiga slutsatser av alla de aspekter av Kibirigwiföreningens 
verksamhet som vi diskuterat. Det är därför naturligt att vi är återhållsamma i 
vara försök att generalisera utifran kibirigwimaterialet. Mycket av det 
material som vi presenterat som en del av kibirigwistudien är förvisso av 
relativt allmän karaktär och kan antas gälla ocksa andra kooperativa före- 
ningar i Kenya eller annorstädes. Men många faktorer är specifika för före- 
ningen och det samhälle som omsluter föreningen. 

Kibirigwis speciella drag är kanske mest patagliga i den historiska utveck- 
lingen av förening och samhälle. Maumau-kriget, kibirigwisamhällets speci- 
ella relation till staten, de ekologiska och infrastrukturella förutsättningar 
som kännetecknar kibirigwiomradet och den tidiga expansionen med te och 
kaffe. Förutsättningar som tillsammans med ekonomiskt och politiskt 
entreprenörskap jämnade vägen lokalt för en betydande ekonomisk expan- 
sion. Men mest specifikt för Kibirigwi är summan av alla sociala och kultu- 
rella krafter, som tillsammans bildar den speciella tradition som vuxit fram 
hos befolkningen. En mångfasetterad kulturell tradition som vi tillskrivit stor 
betydelse da det gäller att första olika samhällsgruppers syn pA och del- 
tagande i den kooperativa föreningen. Vi har i själva verket hävdat att utan 
kunskap om det lokala kulturella mönstret kan vi inte heller första eller 
förmedla den integrationsprocess och de olika samarbetsformer som ut- 
vecklats mellan samhälle, individer och en förmedlingsinstitution som den 
kooperativa föreningen. 

Vi tror att mycket av vårt material fran Kibirigwi kan utgöra ett bidrag till 
de diskussioner om samhälls- och institutionsutveckling som vuxit fram i 
olika vetenskapliga traditioner. Arbetet med Kibirigwiföreningen om rela- 
tionerna till lokalsamhälle, ledarskap och tradition är kanske främst tänkta 
som bidrag till de diskussioner som förts inom socialantropologin kring 
utveckling och samhällsförändring. Men vi tror ocksa att materialet kan vara 
ett bidrag till den mer direkt orienterade kooperativa forskningen, bade den 
som bedrivits i u-länder och den forskning som koncentrerat sig p8 för- 
hållanden i Norden och Sverige. Vår metodik och vår analys, som vi beteck- 
nat som organisationsantropologi, är i det här fallet en ömtålig balans mellan 
a ena sidan ämnesmässiga krav inom den socialantropologiska traditionen 
och den tradition som utvecklats inom dec kooperativa forskningsfaltet. Vår 



diskussion har förhoppningsvis kombinerat de bada traditionerna p& ett 
fruktbart sätt. 

STATEN OCH DEN LOKALA KOOPERATIVA TRADITIONEN 

En av de viktigaste lärdomarna fr&n vår kibirigwistudie är nödvändigheten 
av att analysera statens, och i det här fallet det kooperativa ministeriets, 
roller i den lokala reproduktionsprocessen för att första kibirigwisamhällets 
och kaffekooperativets struktur. Kibirigwiföreningen visar tydligt att det inte 
är möjligt att första en kooperativ förening eller en "förmedlingsinstitution" 
av dess karaktär utan att koppla dess verksamhet bade till lokalsamhälle och 
stat. Staten och ministeriet är integrerade delar i den kooperativa tradition 
som vuxit fram i Kibirigwi. För att första denna tradition miste vi använda 
oss av ett verkligt holistiskt synsätt. Alla nivaer i den samhälleliga hierarkin 
stralar samman och konfronteras inom föreningens struktur. 

Den kooperativa traditionen är resultatet av marknadens, statens, lokalsam- 
hällets och organisationens egen interna kraft, där alla fyra delarna är lika 
viktiga. Studiet av den lokala kooperativa traditionen i Kibirigwi blir saledes 
i stor utsträckning en studie i kommunikation mellan individer och institu- 
tioner pa olika nivaer, där staten, dess kooperativa ministerium och den 
övergripande nationella kooperativa traditionen utgör delar av helheten. En 
nationell tradition har vuxit fram där staten tillerkänner kooperationen en 
mycket viktig roll, inte minst i utvecklingen av landsbygden, men samtidigt 
betraktar lokal kooperativ verksamhet som ett svarskött instrument som 
krävt en allt större kontroll fran statens sida. Centralt har administrationen 
pendlat mellan motsatsförhallandet repressiv kontroll av kooperativen och en 
viss ambition att med administrativa medel skapa en affärsmässig verk- 
samhet. Pa distriktsniva har den kooperativa administrationen huvudsak- 
ligen tagit fasta p& kontrollaspekterna, som med tiden kommit att omfatta allt 
större sfärer och en alltmer ökande misstänksamhet gentemot lokala före- 
ningars styrelse och medlemmar. En omfattande kontroll av kooperativens 
verksamhet anses nödvändig. 

Vad är det da staten genom sitt kooperativa ministerium strävar efter att 
kontrollera inom det kooperativa verksamhetsoddet? V h  studie fran Kibi- 
rigwi visar att ministeriet egentligen strävar efter att kontrollera alla trans- 
aktioner av vikt som äger rum bhde i distriktsunionen och i de olika före- 
ningarna. Distriktsunionens verksamhet är lika reglerad som en förenings, 
trots att föreningsmedlemmarna uppfattar unionen som en relativt autonom 
institution som vare sig representerar medlemmarna eller staten utan främst 
sina egna interna intressen. Unionen har helt enkelt beordrats att utföra 
manga av de svåra och känsliga funktioner som krävs för att staten skall 



kunna uppratthalla sin omfattande kontroll av den lokala kooperativa 
verksamheten. Regleringen av distriktsunionens verksamhet har emellertid 
medfört att ministeriets direkta involvering i föreningarnas lokala verk- 
samhet inte utvecklat samma negativa associationer hos medlemmarna som 
unionens arbete i distriktet. Snarast betraktas ministeriet som en nödvändig 
buffert mellan unionens och medlemmarnas verksamhet. 

Det kooperativa ministeriets direkta kontroll av föreningens verksamhet är 
anda betydande. Tjänstemannen, speciellt distriktets chefstjänsteman 
(DCO), kontrollerar föreningens budget och har ett avgörande inflytande pa 
föreningens investeringar. Staten har bestämt den administrativa strukturen 
och rutinerna bade for de enskilda faktorierna och for föreningen. Staten har 
ocksa detaljreglerat röstningen, styrelsens verksamhet, förskott, krediter, 
valbarhet till styrelsen, fastslagit att alla mindre kaffebönder miste vara med- 
lemmar i en kooperativ förening och givit sig själv möjligheter att avsätta 
föreningens styrelse. Genom denna kontrollstruktur har staten i själva verket 
skaffat sig ett mycket viktigt instrument i Kibirigwiföreningen för att styra 
och kontrollera den ekonomiska utvecklingen i Kibirigwi. Genom kaffets, 
och därigenom ocksa föreningens, stora betydelse i samhället  få^ centralt 
utfärdade administrativa regleringar kring till exempel det kontroversiella 
utbetalningssystemet, krediter och förskott, en synnerligen stark genom- 
slagskraft för individ och samhälle i Kibirigwi. 

Vilka är da de bakomliggande orsakerna till statens och ministeriets ambi- 
tion att allt mer detaljreglera den kooperativa verksamheten, sasom den 
bland annat manifesteras i Kibirigwi? En viktg orsak är naturligtvis att staten 
har ett starkt ekonomiskt intresse av att föreningen utför sitt arbete pA ett 
effektivt satt! Kaffexporten inbringar ju en mycket stor del utländsk valuta 
till Kenya. Skatt och andra direkta avgifter pil exportinkomsterna utgör 
omkring 6-7 procent av bruttoinkomsterna. P3 sa satt är det naturligt för 
staten att "använda" den kooperativa föreningsstrukturen för att stimulera en 
ökad kaffeproduktion och bättre kvalitet Lika naturligt ar det att motarbeta 
korruption och ineffektivitet genom att kontrollera administrationen, och att 
propagera för högt kostnadsmedvetande lokalt och därmed minska kost- 
naderna för kaffehanteringen. I statens ögon är en ökad kontroll det basta 
instrumentet för ökad effektivitet. Huruvida den starka ekonomiska kon- 
trollen är ett direkt resultat av detta tankande eller en med tiden spontant 
framvuxen aggregering av separata regler får vi emellertid lata vara osagt. 

För staten kan således kooperationen utöra ett kraftfullt ekonomiskt instru- 
ment som, da föreningen är som bast, ger en effektiv lokal ekonomisk kon- 
troll. Men statens kontroll är ju inte bara riktad mot den lokala ekonomin. 
Möjligheterna till styrning gör ocksa föreningar som Kibirigwi till potentiellt 
viktiga politiska instrument för staten. Kanske finns här ett positivt samband 
mellan ökad kontrolliver från statens sida och den allt större svaghet och 



bristande legitimitet som staten pa manga håll erfar idag i Kenya, speciellt 
kanske i Centrala provinsen. Många kaffeforeningar i Centrala provinsen är 
som Kibirigwiforeningen numera starka ekonomiska och politiska institu- 
tioner bade med tanke p& ekonomiska tillgangar och antalet medlemmar. För 
staten är det vasentligt att föreningarna inte blir vare sig för starka eller for 
självständiga eftersom de da kan utgöra grogrund för ekonomisk och 
politisk opposition. Därför är det viktigt för staten att kunna kontrollera den 
politiska debatten inom denna arena. Det har man försökt göra bland annat 
genom att utesluta heltidspolitiker f& föreningsarbetet och genom att se till 
att alla större möten övervakas av ministeriets tjänstemän med motiveringen 
att staten pa sa sätt ger stöd At det kooperativa arbetet och undviker politiskt 
käbbel och interna konflikter. 

Eftersom nästan alla politiskt och ekonomiskt starka personer i Centrala 
provinsen, liksom i Kibirigwi, emellertid är medlemmar i kaffeforeningar är 
det vasentligt för staten att ocksa kunna använda de starka medlemmarnas 
potentiella samhällsinflytande. P& sa sätt kan kooperativen användas till att 
föra ut statens politiska och ekonomiska budskap och till att styra använd- 
ningen av lokala resurser s& att de ekonomiskt eller politiskt kan gynna 
statsmakten. Som en del i denna strategi kan staten ocksa använda koope- 
rativen till mer övergripande infrastnikturella förbättringar där alla medlem- 
mar, som representerar stora delar av lokalsamhället, deltar bland annat som 
ett resultat av kooperativets lokala sanktionsmöjligheter. Exempel pil det 
senare är distriktets elektrifieringsprojekt, där hade välbärgade och fattiga 
hushall genom Kibirigwiföreningens försorg maste delta med en fastställd 
summa pengar oavsett deras betalningsformaga. 

Hur kommer det sig da att föreningens medlemmar i allmänhet har en sa 
positiv syn gentemot staten och det kooperativa ministeriets relationer till 
föreningen, trots ministeriets misstänksamma och många gånger rent nega- 
tiva hållning till medlemmarnas och föreningens verksamhet? Visserligen 
finner vi betydande variationer mellan olika medlemmar i Kibirigwi, men 
den grundläggande attityden utmarks ända av en relativt positiv syn p& 
statens kontrollfunktioner gentemot föreningen. En viktig orsak till denna 
positiva attityd är med stor säkerhet att den statliga administrationen alltid 
varit en viktig del av den kooperativa traditionen i Kenya, naturligtvis ocksa 
för Kibirigwis vidkommande. Fran grundandet av Kibirigwiföreningen 
under slutet av femtiotalet har staten spelat en direkt avgörande roll i koope- 
rativets verksamhet. Närheten till staten har otvivelaktigt inneburit en känsla 
av säkerhet, kontinuitet och positiv anknytning till ett nationellt makt- 
centrum. En viktig orsak till denna trygghet ligger i medlemmarnas insikt i 
att staten, likaväl som många rika politiker, är lika beroende av kaffet för 
sina inkomster som smabönderna själva är i Kibirigwi. Begreppet "det 
svarta guldet", som myntades under kaffeprisets starka uppgang under 



sjuttiotalet, är en slogan som medlemmarna bade själva använder och 
betraktar som ett patagligt bevis pa att bade stora och sma bönder i Kenya är 
beroende av kaffet. Visserligen har de politiska relationerna kraftigt försäm- 
rats mellan Kibirigwi som en del av Centralprovinsen och staten, efter den 
nuvarande presidentens maktövertagande. Men statens och därmed ocksa 
presidentens beroende av exportinkomster fran kaffet och smaböndernas 
produktion har inte minskat och det ömsesidiga beroendet är fortfarande lika 
stort. Under lång tid har det dessutom funnits flera framstaende tjänstemän 
från Centralprovinsen p2 ledande poster i det kooperativa ministeriet. Där- 
igenom har det inte blivit nagon direkt brytning i ministeriets profil och 
kontinuitet från den tidigare Kenyattaepoken. 

Framförallt bland de ekonomiskt svagare medlemsgrupperna anses det att 
ministeriet verkligen haft en konkret positiv paverkan p& den kooperativa 
verksamheten i Kibirigwi. De äldre medlemmarna minns klart den gangen 
under början av sjuttiotalet da Kibirigwiföreningens styrelse upplöstes och 
föreningen, som var besatt av motsättningar mellan mäktiga medlemmar, 
rensades upp och gjordes funktionsduglig just genom det davarande koope- 
rativa departementets ingripande. I denna konfliktsituation hade vare sig 
lokalsamhällets olika intressegnipper eller bönderna själva tillracklig kraft att 
kunna lösa de lokala konflikter som vuxit fram i bade samhälle och före- 
ning. 

Men staten förknippas ocksa med en positiv kontrollverksamhet över dis- 
triktsunionen. Da unionens korrupte direktör avsattes av ministeriet, som 
tog över det administrativa ansvaret för unionen under en period, befästes 
statens goda intentioner och nödvändiga kontroll ytterligare bland kibirigwi- 
medle

mm

arna. För de mindre inflytelserika medlemmarna var ocksa statens 
dekret om att yrkespolitiker inte skulle fil inga i kooperativets styrelse ytter- 
ligare en bekräftelse pa statens goda intentioner. Politiker betraktas i Kibi- 
rigwi, liksom pil många andra stallen i Kenya, som oärliga och makthung- 
riga personer som ofta skapar konflikter och misshälligheter i samhället. 
(Förvisso drar sig dock inte kibirigwiborna för att använda politiska makt- 
personer ocksa för att n& de rätta personerna med sina krav.) Statens 
kontroll av föreningens styrelse och dess arbete och verksamhet uppfattas 
såiedes av de allra flesta medlemmarna i Kibirigwi som en garanti mot lokalt 
maktmissbruk. 

Den mest positiva synen pA statens kontroll av föreningen finner vi saledes 
hos de fattiga och mindre inflytelserika medlemmarna. Ett förhallande som 
ganska klart visas i den brist pa förtroende som manga mindre medlemmar 
känner gentemot sina egna möjligheter att piverka och kontrollera styrelsens 
och föreningens verksamhet. Kanske reflekterar den positiva synen pil 
statens kontroll ocksa bristen p i  kunskap om sin egen och medlemmarnas 
egna maktbefogenheter och styrka inom föreningen? Därför maste de rika 



och starka medlemmarna kontrolleras genom staten eftersom de är potentiellt 
farliga for de svaga medlemmarna. Trots att statens kontroll aven minskar de 
sma böndernas möjligheter till inflytande i föreningen är tydligen denna 
situation att föredra framför en okontrollerad dominans av den lokala eliten. 
Ju fattigare en medlem är, desto viktigare förefaller det som om han eller 
hon anser att kooperationen maste fungera främst som en effektiv ekono- 
misk organisation. Deras direkta beroende till kaffet är mycket stort. De 
rikare medlemmarna anses manga gånger mindre direkt beroende av kaffet 
eftersom deras ekonomi ofta ar mer diversifierad. Ju mer välbärgade med- 
lemmarna är, desto mer förefaller kooperativet uppfattas som ett potentiellt 
viktigt allmänekonomiskt och samhälleligt forum och desto mindre intres- 
serade är således manga av dessa medlemmar av en stark statlig kontroll! 

Det är emellertid inte bara de fattigare medlemsgruppema som har en posi- 
tiv attityd till statens nära anknytning till föreningen. Även de välbärgade 
medlemmarna har intresse av att atminstone delar av den traditionella 
relationen mellan staten och Kibirgwiföreningen uppratthalls. Deras syn pA 
statens närhet är emellertid av annan karaktär an bland de fattigare medlem- 
marna. För de välbärgade grupperna representerar ju Kibirigwiforeningen 
en viktig potentiell källa till lokal prestige och inflytande. Kanske ocksa en 
möjlighet, aven om denna möjlighet nu har minskat, till en framtida karriär? 
Men kooperativet skyddar ocksa privilegier. Eftersom staten har bestämt att 
varje smabrukare som odlar kaffe maste vara medlem i ett kaffekooperativ 
för att dar sälja sitt kaffe har staten därmed ocksa skapat bade en 
legitimerande och skyddande institutionell struktur för markagarnalmedlem- 
mama gentemot de marklösalicke-medlemmarna i Kibirigwi och en viktig 
ekonomisk och social arena för den lokala eliten. De medlemmar som har 
möjlighet att skaffa sig förtroendeposter inom föreningen far en betydande 
legitimitet knuten till sin ledarposition inom föreningen eller faktoriet genom 
föreningens nära relation till staten. BAde ledare och vanliga medlemmar är 
väl medvetna om att kooperativet aven är en potentiellt mycket viktig arena 
för att paverka ministeriet och således ocksa staten. Kooperativet har ju i 
manga sammanhang en större ekonomisk styrka gentemot staten an själva 
lokalsamhället eftersom kooperativet Atminstone p2 ytan representerar ett 
mycket mer enhetligt ekonomiskt intressefalt! 

Men det finns ocksa en utbredd kritik gentemot staten i den lokala koope- 
rativa traditionen. En kritik som vuxit sig stark hos bade välbärgade och 
fattiga medlemmar i Kibirigwi och som främst riktar sig mot de statliga reg- 
lementen som inte bara omfattar föreningen utan som mer direkt paverkar 
medlemmarna i deras egna vardagliga ekonomiska och sociala verksamhet. 
Tjänstemannens arrogans och misstänksamma förhallningssatt gentemot 
medlemmarna medverkar naturligtvis till att skapa en ganska frostig direkt 
relation mellan medlemmar och tjänsteman. Bristen pit förstaelse för med- 



lemmarnas situtation kommer kanske mest direkt till uttryck i orealistiska rad 
och anvisningar till medlemmarna i ministeriets och unionens undervis- 
ningsverksamhet, men ocksa i tjänstemännens negativa syn pi, till exempel, 
föreningens investeringsförslag där myndigheterna sa uppenbart visat sitt 
oförstaende för medlemmarnas svfigheter med transporter och langa vante- 
tider till faktorierna. 

Manga kritiska röster fran medlemmarna riktar sig ocksa mot minsteriets 
alltför positiva relation till distriktsunionen. Staten anses bade skydda 
unionen från medlemmarnas kritik och tvinga föreningen till ett fortsatt sam- 
arbete med unionen pa samma premisser som rader för närvarande. Unionen 
anses oförmögen bade att sköta dismbutionen av insatsvaror och utbetal- 
ningarna för levererat kaffe till medlemmarna. Utbetalningssystemet har 
framförallt kommit att förknippas med unionen trots att systemet infördes pa 
order av presidenten. Kritiken är hård för att ministeriet inte kan förma unio- 
nen att förändra systemet. Likasa kritiseras tjänstemannen bade p8 unionen 
och pil ministeriet för deras negativa förhallningssatt till föreningens för- 
skottsutbetalningar, som av medlemmarna anses nödvändiga för att balan- 
sera bristerna i det officiella utbetalningssystemet. Men förskotten till före- 
ningens medlemmar reflekterar a andra sidan ocksa en annan relation mellan 
medlemmarna och ministeriet. Förskotten manifesterar nämligen ocksa deras 
förmaga att kunna motsatta sig bade unionens och statens regler, som nega- 
tivt paverkar majoriteten av medlemmarna. Det kooperativa ministeriet pA 
distriktsniva, som medlemmarna faktiskt kunde paverka genom sina pro- 
tester, har pa sa satt kommit att betraktas som en buffert mot unionens mer 
destruktiva intentioner. Även om medlemmarna inte uppfattar det sa, sa 
skaffar sig staten en stark position hos Kibirigwis medlemmar trots kritiken 
mot den, genom att den lokala administrationen agerar som ett kontrollorgan 
gentemot den union vars verksamhet staten själv definierat och stöder! 

Medlemmarnas syn pil relationen mellan staten och Kibirigwiföreningen är 
i stor utsträckning en manifestation av det kognitiva och kulturella mönster 
som vuxit fram i Kibirigwi. Ett mönster som bygger pa en uppdelning och 
motsättning mellan de tv4 polerna TRADITION och UTVECKLING. B8de den 
kooperativa föreningen och staten ingår som viktiga delar i utvecklingspolen 
och det är genom att betrakta innehallet i denna pol som vi kan fA en ökad 
förstaelse av medlemmarnas relativt positiva syn pa den statliga inte- 
grationen i den lokala kooperativa traditionen. Utvecklingspolen bestär ju av 
manga för medlemmarna bade positiva och negativa institutioner. Bland- 
ningen av dessa institutioner är en nödvändig och integrerad helhet i utveck- 
lingsprocessens sammansatta mönster hos befolkningen i Kibirigwi. För 
manga medlemmar utgör staten en nödvändig buffert eller ett stabili- 
seringsinstrument. Den lokala kooperativa föreningen, som är helt integre- 
rad i utvecklingsprocessen med dess positiva och negativa krafter, maste 



stabiliseras och skyddas fran alla de potentiellt destruktiva krafter som är 
delar av samhällets utveckling. En process som i och för sig betraktas som 
nagot positivt och eftersträvansvärt. Det är med andra ord inte den koope- 
rativa föreningen utan snarare staten som i den kooperativa traditionen 
betraktas som "ett nödvändigt ont", eftersom den kan agera som en buffert 
gentemot negativa krafter som utvecklingen innehåller. Lokala motsättningar 
maste lösas, politikers maktlystnad maste kontrolleras. Korruption och 
nepotism p5 alla nivaer maste förhindras. Alla dessa institutioner är integre- 
rade delar i utvecklingsprocessen och många betraktar Kibirigwiföreningen 
själv som sa integrerad i denna process, att föreningen själv helt enkelt inte 
kan förhindra dessa destruktiva krafter. 

DEN LOKALA KOOPERATIVA TRADITIONEN 

Kaffeföreningen i Kibirigwi är inte enbart ett viljelöst instrument i händerna 
pil staten. Kooperativet är ett eget spänningsfält där en tradition utvecklats 
med centrala krafter som konfronteras och kompletteras med det lokala sam- 
hällets dynamik. Kaffeproduktionen är den viktigaste grunden för kibirigwi- 
samhällets ekonomiska expansion och alla är beroende av den lokala kaffe- 
hanteringen. Alla diskussioner kring den kooperativa verksamheten i Kibi- 
rigwi väcker ett betydande engagemang hos hela befolkningen. Alla fragor 
som gäller kooperativet, vare sig de rör effektivitet, ledarskap eller utbetal- 
ningar, f& en utomordentligt stor betydelse, inte bara för kooperativets med- 
lemmar utan för hela samhället. 

Kooperativet och kaffehanteringen utgör de just nu viktigaste institu- 
tionerna i kibirigwibornas utvecklingsideologi. Den stora föreningen är för 
många medlemmar i sin struktur närmast en abstraktion, en abstrakt princip, 
pA samma sätt som man uppfattar det relativt svävande begreppet kibirigwi- 
samhället. Medlemmarna har kommit att betrakta föreningen som repre- 
sentant för alla samhallskategorier i Kibirigwi och ser ofta föreningens 
intressen som synonyma med samhällets intressen. Men d5 medlemmarna 
betraktar föreningen som en representant för hela samhället har man dock 
glömt bort att föreningen egentligen bara representerar en begränsad grupp 
medlemmar i samhället. Framförallt är det de grupper som inte förknippas 
med UTVECKLING i kibirigwibornas kulturella syn, som inte finns med 
bland föreningens medlemmar. 

Vi kan identifiera tre viktiga kategorier som föreningen inte omfattar. Det 
är de marklösa, de som bor inom laglanderna och slutligen kvinnorna i 
Kibirigwi, Det är saledesde ekonomiskt och politiskt svaga i samhället som 
inre är medlemmar i föreningen. Alla dessa tre kategorier förknippas i Kibi- 
rigwi med icke önskvärda institutioner i utvecklingsprocessen, institutioner 



som främst är knutna till begreppet TRADITION och som främst av männen 
betraktas som motpoler till utveckling och framsteg. De hushall som inte 
äger nagon mark är en sa olyckligt lottad grupp att de knappast räknas som 
samhällsmedborgare. Den som inte har nagon egen mark kan i Kibirigwi 
aldrig knytas till utvecklingspolen trots att han eller hon i allra högsta grad 
hör hemma just i UTVECKLING eftersom markackumulation och jordbrist är 
typiskt moderna samhälleliga fenomen! tagländerna representerar produk- 
tion av majs och bönor, fattigdom och passivitet, och p& sa sätt ocksa en 
icke önskvärd del i utvecklingsprocessen. Kvinnorna slutligen förknippas 
med traditionell kollektivism, brist pa formell organisation, ödmjukhet och 
naturahushallning. Alla i opposition till den kognitiva synen pA UT- 
VECKLING. Visserligen har ju kvinnorna, som vi visat, en stark informell 
position inom kooperativet, men detta är inte beroende p2 föreningens eller 
medlemmarnas egna strävanden utan snarare ett resultat av kvinnornas 
arbetsinsats och relativa självständighet. 

I introduktionen pilpekade vi att mycket av den socialantropologiska 
debatten kring kooperativ utveckling i tredje världen har fokuserats kring 
framväxten av nya samarbetsformer knutna tili mer traditionella sociala insti- 
tutioner. Ett exempel var kitemo och ntwade, som utvecklats till tv2 viktiga 
principer i moderna kooperativa föreningar i Nedre Kongo. PA ett mer gene- 
rellt plan ansag Göran Hydén att traditionella, icke-kapitalistiska samarbets- 
former utgör ett viktigt hinder gentemot kooperativ och kapitalistisk ekono- 
misk effektivitet. I detta avseende Överensstämmer Hydéns och kibirigwi- 
medlemmarnas syn närmast totalt! Kibirigwiföreningen och dess medlem- 
mar visar en pataglig ambition att inom kooperativet minimera ledar- och 
samarbetsformer som associeras med TRADITION. Traditionella former av 
ledarskap betraktas av majoriteten som negativa för föreningens verksamhet 
och motarbetas aktivt av medlemmarna. 

Styrelseledamöterna väljs av sina faktorimedlemmar och tilldelas ett 
mycket begränsat mandat, som enbart omfattar ekonomiska frågeställningar 
som har att göra med faktoriet och föreningen. Men det finns en tendens till 
splittring kring synen pa mandat. Ju fattigare en medlem är, desto snävare 
ekonomiska mandat tillerkänner han styrelseledamöterna. De mera väl- 
bärgade medlemmarna och styrelseledamöterna själva visar däremot en 
tendens att se kooperativet som ett större forum för utveckling som inte 
enbart är koncentrerad till kaffehantering. Den släktsolidaritet och det 
klansamarbete som Hydén och Karanja kunde konstatera för snart tjugo Ar 
sedan som en destruktiv kraft i kooperativet finner vi inte alls längre i 
Kibirigwi. De får vi snarast tillskriva de oroliga markförhållanden och den 
daliga kaffeekonomi som radde i omradet. Numera är det istället icke- 
traditionella egenskaper som kommit att efterfragas hos kooperativa ledare: 
erfarenhet av modernt jordbruk/kaffejordbruk, erfarenhet av administrativa 



fragor och en ordentlig utbildning. Efterfragan pa utbildning är generellt 
mycket stor bland medlemmarna och ar ett betydelsefullt tecken pa den 
viktiga plats som utbildning upptar i medlemmarnas syn pa social och 
ekonomisk utveckling i Kibirigwi. Samtidigt är den utbildning som erbjuds 
fran ministerium och union starkt kritiserad och utgör genom sin brist p i  
kunskap och perspektiv snarast en källa till irritation bland medlemmarna. 

För kvinnornas del är utbudet av utbildning fran union och ministerium 
ocksa av lag kvalitet, aven om den trots detta är synnerligen efterfragad. Ut- 
bildningen har inte pA nagot satt pilverkat kvinnornas möjligheter till formellt 
medlemskap i föreningen eller till att ta del av det formella kooperativa ledar- 
skapet. Bade beträffande medlemskap och ledarskap i Kibirigwi-föreningen 
är kvinnorna direkt missgynnade. Mycket f4 kvinnor är formella medlemmar 
i föreningen och genom att de manliga medlemmarna i stor utsträckning 
knyter kvinnorna till TRADITION i det kulturella mönstret, har det formella 
ledarskapet förblivit stängt för kvinnorna. Eftersom möjligheten att väljas till 
kooperativ ledare ar beroende av Atminstone ett visst matt av välstand och 
pengar har aven de ekonomiska förutsättningarna ofta varit ett hinder för 
kvinnornas formella ledarskap i föreningen. 

Den kanske mest påfallande bristen pA anknytning mellan kvinnornas for- 
mella position i föreningen och utvecklingspolen är deras begränsade möj- 
ligheter att själva utnyttja föreningens kredit- och förskottsverksamhet. 
Föreningens förskottsutbetalningar är en av de viktigaste ideologiska bind- 
ningar som föreningen har till medlemmarna. Den är formodligen ocksa den 
verksamhet som mest direkt stödjer den enskilde bondens ekonomiska för- 
hållanden. De uppfattas som en viktig buffert för medlemmarna mot kaffe- 
marknadens och kaffeutbetalningarnas variationer. Förskotten är ocksa den 
institution som för medlemmarna främst understryker kooperativets gene- 
rella utvecklingsstravanden. Förskottsutbetalningarna är ju en relativt ny och 
modern institution som ersätter gamla traditionella utbytessystem och sam- 
arbetsformer. Medlemmarna föredrar förskottssystemet framför de gamla 
formerna av släktsolidaritet och beroende som utvecklats inom traditionen. 
Förskotten ger ett mycket större matt av frihet för mottagaren i en mer 
renodlad ekonomisk transaktion. Förskottssystemet har emellertid närmast 
totalt uteslutit kvinnorna och till och med försämrat deras handlingsfrihet 
och tillgang till kapital gentemot männen. Systemet har istället ökat kvin- 
nornas beroende till mannen i dessas egenskap av formella medlemmar och 
jordägare. Föreningen som helhet i Kibirigwi gör mycket lite för att kom- 
pensera kvinnornas beroendesituation och den brist pa plats och uppskatt- 
ning som kvinnorna fatt erfara. 

Kvinnornas deltagande i föreningens årsmöte och dämed ocksa i röst- 
ningen till föreningens styrelse kompenserar emellertid i viss utsträckning 
kvinnorna. Det är farligt att undervärdera kvinnornas deltagande i röst- 



ningsproceduren. Röstningen gör styrelseledamöterna mera öppna mot och 
beroende av kvinnorna. Rösmingen p8 årsmötet är kanske det mest patagliga 
sättet för kvinnorna och de fattigare medlemmarna i Kibirigwiforeningen att 
delta i en direkt samhallelig och ekonomisk styrning inom Kibirigwi. Före- 
ningen är ju en av de f8 arenor där sadant samhälleligt deltagande är möjligt. 
Vid sidan av föreningen finns det fa möjligheter an paverka samhälleliga och 
ekonomiska institutioner för kvinnorna och de svagare medlemsgrupperna. 

Möjligheterna att paverka och rösta fram en styrelse är, tillsammans med 
föreningens förskotts- och kreditverksamhet, den främsta orsaken till varför 
medlemmarna betraktar sin förening som en nödvändig samhäilsinstitution i 
Kibirigwi. Trots det är anda föreningen i sig för den stora majoriteten av 
medlemmar en ganska diffus enhet, som man sällan reflekterar över som en 
konkret samhallelig institution. Föreningen med sina närmare fem tusen 
medlemmar är sa stor att den blir ett samhälle i sig, en abstrakt högre 
ordning, som just genom sin abstrakta natur skapat möjligheten till myten 
om att alla i det omgivande samhället ocksa omfattas av föreningen. Före- 
ningen som ideologisk helhet är en viktig del i utvecklingssynen i Kibirigwi 
men samtidigt representerar den för majoriteten av medlemmarna en relativt 
oitkornlig organisation som man har mycket sma möjligheter att identifiera 
sig med. 

Föreningen i Kibirigwi är egentligen en organisation med tvi  interna 
system. Det ena ar knutet till föreningsnivan med en relativt hög abstrakt 
nivi och det andra förknippas med faktorinivån, som uppfattas pa ett mycket 
konkret satt av befolkningen. De fem kaffefaktorierna i Kibirigwi kan 
närmast liknas vid en permanent antistrukturl eller en form av komplet- 
terande niva till föreningen. Ju mer faktorierna stärks genom aktivt lokalt 
deltagande, desto mer förefaller den centrala strukturen, det vill saga före- 
ningen som helhet, försvagas. Det ligger nära till hands att betrakta fak- 
toristrukturen som en gemenskap - "Gemeinschaft" - som understryker jam- 
likhet och kamratskap som norm för dess medlemmar, till skillnad fran den 
högre formella nivån - "Gesellschaft" - med dess formella relationer och be- 
gränsade k~mmunikation.~ Kanske är det sa att kaffefaktorierna, som är 
mycket aktiva, i praktiken medverkat till att föreningen som helhet utvecklats 
mot en allt högre abstraktionsniva för många medlemmar? Varje faktori har 
ju sina egna representanter som samtidigt ocksa är styrelseledamöter, sin 
egen ekonomi och ett val definierat upptagningsomrade, där alla är beroende 
av att kaffekvaliteten är hög och jämn. En utpräglad intressegemenskap har 
vuxit fram mellan medlemmarna i varje enskilt faktori. Faktorimedlemmarna 
har utvecklat en gemenskap där alla är  bekanta med varandra och där ocksa 
kvinnorna har patagliga möjligheter att aktivt delta och paverka faktoriets 
och faktoriomradets verksamhet. Faktorierna har med andra ord blandat 
institutioner från bade TRADITION och UTVECKLING. Kanske ar det just 



denna blandning av manligt och kvinnligt och de element som förknippas 
med dessa som ger upphov till den intressegemenskap som vuxit fram hos 
bade faktoriets medlemmar och hela den kaffeodlande befolkningen inom 
faktoriomradet. 

Men sammanknytningen mellan TRADITION och UTVECKLING är inte pro- 
blemfri ens pil faktorinivån. Ett sätt att förstärka sammanknytningen mellan 
traditions- och utvecklingspolerna är medlemsmötena. De mänga och långa 
möten som äger rum p8 faktoriniva är inte ett slöseri med tid och ett in- 
effektivt sätt att sköta faktoriets verksamhet. Den höga mötesfrekvensen är 
snarare ett tecken pA medlemmarnas ambitioner att konstruktivt försöka 
knyta samman olika element från TRADITION och UTVECiCLiNG. Som alla 
andra möten är ocksa faktorimötena en form av ritual, som används för att 
stabilisera situationer av osäkerhet och motsättningar inom organisationen. 
Dessa möten p& faktoriniva, med sitt relativt begränsade antal deltagare, 
binder deltagarna samman med en mycket pataglig kraft och tycks oftast 
resultera i konkreta lösningar av specifika problem. Mötena tycks dessutom 
i sig själva bekräfta systemets eller organisationens styrka genom att de ger 
medlemmarna möjligheter till att aktivt deltaga och därmed ocksa kontrollera 
sitt faktori. Faktorimötena skapar en direkt form av kommunikation och det 
är i denna relativt otvungna atmosfär som systemet kan skapa entreprenörer 
och nytänkande bade ifråga om investeringar, administrativ verksamhet och 
samarbetsformer. Det är denna arena som främst ger medlemmarna möjlig- 
heter att aktivt delta i planering och samarbeta kring den löpande faktoriverk- 
samheten och därmed ocksa indirekt i föreningsverksamheten. 

Men gemenskapen och samarbetet mellan män och kvinnor p8 faktoriniva 
balanserar inte helt de generella motsättningar som vuxit fram inom sam- 
hället och faktoriomradets befolkning. Medlemmar och mötesdeltagare p5 
faktorinivån konfronteras ju ständigt med samhälleliga motsättningar. Aktivt 
deltagande i faktorimöten löser ju inte motsättningar mellan till exempel 
fattiga och rika, män och kvinnor, medlemmar och icke medlemmar, men de 
ger möjligheter att paverka dem i positiv eller negativ riktning. Bade fakton- 
och föreningsniva representerar speciella krafter i samhället. Föreningen, 
som etablerats för att skydda medlemmarnas intressen, medverkar till en pa- 
taglig, sned ekonomisk fördelning bade inom förening och samhälle. Fak- 
torigemenskapen motverkar inte denna stratifiering utan förstärker snarare 
många skillnader mellan sociala grupper i Kibirigwi. 

Den ekonomiska uppdelningen som äger rum genom föreningen, kan 
kanske uttryckas sa att utvecklingspolen, och därmed ocksa den kooperativa 
verksamheten i Kibirigwi är beroende av att utnyttja institutioner som knyts 
till den traditionella pokn. Det är de redan mest framträdande motsätt- 
ningarna i samhället som manga ganger förstärks av den kooperativa struk- 
turen. Främst sker detta genom att medlemmarna och föreningen använder 



vad vi kan kalla moderniserade former av "traditionella" samarbetsformer 
för att bade ekonomiskt och ideologiskt stärka den kooperativa verksam- 
heten. De fattigare medlemshushAllen utnyttjas pA ett patagligt sätt inom 
ramen för föreningen för att möjliggöra dess expansion. En sadan "explo- 
aterande" verksamhet 2r som vi nämnt elektrifieringsprojektet och den betal- 
ning som äger rum till förman för elektrifiering av föreningens fem fakto- 
rier. Här praktiserar föreningen ett inbetalningsmönster som bygger p2 en 
moderniserad variation av traditionell ömsesidighet och samarbete. Genom 
att alla medlemshushall bidrar med lika stora andelar blir de fattigare hus- 
hallens börda oproportionerligt betungande. Nyttan av elektrifieringspro- 
cessen blir samtidigt betydligt mindre för dessa hushall än för dem som pro- 
ducerar stora kvantiteter kaffe och som nu maste vänta länge vid faktorierna 
med sina leveranser. 

Den moderniserade institution för traditionellt samarbete som är viktigast 
för bade faktorier och medlemmar är de gemensamma arbetsdagarna. 
Arbetsdagarna drabbar oproportionerligt hart de fattigare hushallen i all- 
mänhet och kvinnorna i synnerhet. Medan de välbärgade hushållen antingen 
kan skicka en lönearbetare eller har relativt lätt att undvara en familjemedlem 
för det- "frivilliga" arbetet, har de mindre och fattigare hushallen, med sin 
ständiga brist pa arbetskraft, svårare att uppfylla kravet med arbetsdagar pa 
faktorierna. Främst är det kvinnorna som utför arbetet, som under hög- 
säsongen kan innebära tre dagars arbete per vecka som läggs till kaffeplock- 
ning, transport av kaffet, annat jordbruksarbete, barnpassning, matlagning 
och allt annat arbete som kvinnan har ansvaret för. Eftersom varje med- 
lemshushall ska bidraga med lika många dagar är de gemensamma arbets- 
dagarna en pataglig belastning för de svagare hushallen. Det bör emellertid 
understrykas att acceptansen av social och ekonomisk olikhet är mycket stor 
i kibirigwisamhället. Olikheten har alltid funnits där och ses snarast som en 
naturlig del av bAde TRADITION och UTVECKLING. FA medlemmar, oavsett 
social~grupptillhörighet, förväntar sig att föreningsstrukturen slcall bidra till 
en ökad individuell jämlikhet, utan snarare till en generellt förbättrad ekono- 
misk situation för alla i samhället. 

"hots att föreningen medverkar till en ekonomisk stratifiering mellan mer 
privilegierade medlemmar och fattigare hushall, och da framförallt kvin- 
norna, motverkar samtidigt föreningens struktur andra potentielle exploate- 
rande relationer pa lokal niva. Det är ju främst gemenskapen p& faktoriniva, 
där omradets medlemmar och kvinnor som inte är medlemmar, förmatt 
skapa en bade ideologisk och ekonomiskt effektiv samarbetsform. Faktori- 
gemenskapen ger trots allt de svagaste grupperna, knutna till TRADITION, 
potentiella möjligheter att tillsammans med starkare grupper från IJTVECK- 
LING paverka de förutsättningar som rader b2de inom faktoriet och före- 
ningen. Den kooperativa organisationen pa faktoriniva är den enda institu- 



tionen inom utvecklingspolen som tillater traditionella institutioner och 
grupper, det vill säga de svagare samhällsgrupperna, att direkt delta i den 
överjgipande utvecklingsprocessen. Pil sa sätt får dessa grupper tillgang till 
lokal m a k  och dessutom en potentiell arena för kommunikation med minis- 
teriet och staten utan ett destruktivt filter i form av den formella politiska 
organisationen. Mötena p2 faktoriniva kan saledes skapa ordning och har- 
moni mellan UTVECKLING och TRADITION och en potentiellt kreativ kombi- 
nation av traditions- och utvecklingsinstitutioner. Kooperativet p2 faktori- 
niva blir alltsil ett medel som stora samhällsgrupper kan utnyttja för att delta i 
utvecklingsprocessen och pilverka den. Faktorigemenskapen har skapat en 
form av kommunikation, som i Kibirigwis fall otvivelaktigt har bidragit 
ocksa till ett ekonomiskt effektivt system med en relativt hög grad av lokal 
kontroll. 

Den positiva situation som vi beskrivit inom Kibirigwiföreningen har ju som 
vi papekat varierat en hel del under åren. Lokalt deltagande, utbetalningarnas 
storlek, effektiviteten och relationerna mellan tradition och utvecklings- 
institutioner har vare sig varit konstanta eller delar av en enkel linjär ut- 
veckling. Det positiva arbetet i föreningen är ju ett mönster som medlem- 
marna själva speciellt förknippar med utvecklingen i Kibirigwi under senare 
ar, den tid som går under begreppet "den goda tiden", Kibirigwi n i  iuyete. 
Men ocksa under den goda tiden har vi sett bade positiva och negativa för- 
ändringar i föreningens verksamhet. 

Det är svart att mer exakt avgöra orsakerna bakom dessa förändringar och 
variationer som ägt rum inom föreningen. Ett satt att närma sig fluktua- 
tionerna inom föreningen kan vara att analysera föreningen som ett system 
och betrakta föreningen som ett öppet system som ständigt ändras och som 
bade reagerar pa externa krafter och även själv skapar sina egna fluktua- 
tioner och obalanser. Gemensamt för de förändringar vi kunnat identifera 
inom föreningen är att de tillsammans tycks bilda en övergripande process 
som gar mot en allt större komplexitet i form av ökat medlemskap, större 
omsättning, större antal anställda, mer komplicerade regler och förordningar 
och en alltmer komplicerad infrastruktur. 

Föreningen som ett öppet system är en integrerad del av flera andra ab- 
strakta system. Förändringar och variationer inom föreningen är saledes inte 
bara ett resultat av interna krafter utan i ännu större utsträckning av den 
hierarki av olika systemnivaer som omger och innesluter varandra.3 För att 
förenkla den samhälleliga bild som föreningen ingår i är det nödvändigt att 
reducera antalet system till fyra nivaer: Kibirigwiföreningen, lokalsamhället, 



staten och det nationella ekonomiska systemet, och slutligen ett globalt eko- 
nomiskt system. Kibirigwiföreningen är integrerad och delvis styrd av alla 
sarnhällsniv~erna/systemen. Vart och ett av dessa system är öppna och bero- 
ende av varandra. De har alla ett visst flöde av energi och resurser, en egen 
kraft som står i ett beroende och motsatsförhållande till övriga system. De 
har alla en begränsad självständighet i sina relationer till varandra. Staten 
kan till exempel inte utfärda hur manga och detaljerade kontrollföreskrifter 
som helst gentemot föreningssystemet eftersom man da kanske löper risken 
att reglerna motarbetas och får en helt motsatt effekt än de avsetts för. Varje 
förändring i ett system förefaller emellertid fA efterverkningar, en form av 
feedback, som manifesteras bAde i det egna och i de övriga systemen. 

Varje system har vissa bestämda ramar, en egen kraft och en begränsad 
självständighet, vilket ocksa gäller den kooperativa föreningen. Men när vi 
försöker identifiera fluktuationer som äger rum inom föreningen, i vilket 
system och var där skall vi da försöka leta efter och identifiera förändringens 
ursprung? Dessa fragor är naturligtvis av utomordentlig betydelse antingen 
det gäller en allmän förstaelse av förändringar eller ett specifikt bidrag till 
förändring av en kooperativ förenings verksamhet (genom till exempel 
bistand). De stöne förändringar som vi har funnit under den tjugoårsperiod 
som utgör en stor del av Kibirigwiföreningens livstid, ger oss här betydande 
ledtradar! Den historiska utvecklingen i föreningen pekar pa att vissa insti- 
tutioner i större utsträckning än andra ökar eller minskar konflikter mellan 
och inom de olika systemen, som i sin tur piiverkar relationerna mellan de 
olika institutionerna i UTVECKLING respektive TRADITION i bide samhälle 
och förening i Kibirigwi. 

De lokala systemen, stat, lokalsamhälle och förening, ger vissa bestämda 
ramar för föreningens reproduktion. Men dessa ramar ges inte av systemen 
som självständiga enheter utan de paverkas alla i sin tur mycket patagligt av 
det största och övergripande systemet, nämligen världsmarknadssystemet 
och världsmarknadspriserna p2 kaffe. Vårt historiska material visar att det 
stöne systemet, det vill säga världsmarknadssystemet, tenderar att dominera 
och avge viktig energi till de lagre systemen i hierarkin. Dessa lagre system i 
den kooperativa traditionen har visserligen en hög grad av självständighet 
och självorganisation men reagerar kraftigt p2 förändringar i det över- 
gripande systemet. Kanske är det sa att kaffeproduktion och kaffehantering 
är speciellt känslig för prisfluktuationer i världsmarknadssystemet eftersom 
bade den kenyanska staten och kaffebönderna i Kibirigwi är sa direkt bero- 
ende av sina inkomster fran just kaffet. Priserna p3 världsmarknaden har 
stor effekt bade p3 statens och p3 den enskilde bondens inkomster. Världs- 
marknadsprisernas genomslagskraft i Kibirigwi indikerar p8 ett ganska 
drastiskt sätt den totala integration och det direkta beroende till världsmark- 
naden som en u-landspenferi och dess lokalsamhällen har. Kibirigwi visar 



ocksa p2 de relativt smA möjligheter en periferi har att själv manipulera och 
neutralisera systemets krafter. Till och med det relativt starka Kibirigwiko- 
operativet är trots alit en ganska svag buffert för medlemmar och samhälle 
gentemot fluktuationerna pA världsmarknaden. 

Med nAgra fA undantag tycks den generella regeln vara att när världsmark- 
nadspriserna är pa uppatgaende, eller befinner sig p5 en relativt hög och 
stabil niva, utvecklar föreningen en kreativ kraft bland medlemmar och an- 
ställda som stärker föreningens stabilitet. Ett tillräckligt högt pris till före- 
ningen, det vill säga ett direkt stort energiflöde, gör att föreningssystemet 
fungerar väl och traditions- och utvecklingspolerna kombineras pA ett frukt- 
bart satt. Medlemmarnas kontroll och föreningens effektivitet fungerar väl. 
Nya samarbetsformer etableras, styrelsen får en kontinuitet och konstruktiva 
krav genereras hos medlemmarna gentemot stat, union och ledare, som ges 
relativt strikta ekonomiska mandat i sitt föreningsarbete av medlemmarna. 
Stabila eller ökande priser piiverkar ocksa lokalt ekonomiskt effektivitets- 
tänkande. Samarbetet med kooperativets och jordbruksministeriets rådgivare 
intensifieras. Stabila priser tycks även stimulera medlemmar till ett effek- 
tivare kaffebruk och större lyhördhet för radgivning och tekniska föränd- 
ringar i kaffebruket. Högre priser, som leder till högre produktionsvolym, 
tycks till och med medverka till att hejda det ständigt ökande antal regler och 
förordningar från stat och myndigheter som riktas mot kaffehanteringen och 
föreningens verksamhet. 

Man kan betrakta den kooperativa föreningen i Kibirigwi som sammansatt 
av tva motsatta organisationsprinciper! Ett motsatsförhållande där den ena 
principen ar lokalt deltagande, som representerar en paverkbar potentiell 
ordning och kontinuitet. Den motsatta eller kompletterande principen är 
världsmarknaden med dess okontrollerbara utveckling, som tar sig u q c k  i 
oordning och diskontinuitet bade beträffande priset p5 kaffe och tillgången 
till insatsvaror. Det förefaller som om det i stor utsträckning är förhållandet 
mellan dessa tva principer som avgör viktiga delar av föreningens 
verksamhet. Höga och jämna världsmarknadspriser pa kaffe neutraliserar 
världsmarknadens potentiella oordning och stärker medlemmarnas ekonomi 
och deras lokala deltagande i föreningsverksamheten. Det motsatta förhal- 
landet uppstår da laga eller starkt fluktuerande priser utmärker världsmark- 
naden. Da förstärks diskontinuitets- och oordningsprincipen i föreningen 
och försvagar medlemmarnas lokala deltagande och därmed ocksa balansen 
och ordningen i föreningen. Vårt historiska material visar en tendens mot att 
da världsmarknadspriserna sjunker, och därmed ocksa priserna som ut- 
betalas till medlemmarna i Kibirigwi, har det ofta utvecklats en patagligt in- 
stabil situation i Kibirigwi. Dessa fluktuationer har ägt rum mycket snabbt 
och genomgripande efter nedgangar eller kraftiga förändringar p% världs- 
marknaden. En omedelbar reaktion i bade förening och samhälle, som för- 



modligen inte skulle äga rum i ett i-land med mer effektiva politiska och eko- 
nomiska institutioner för att neutralisera prisfluktuationer. 

Under Kibirigwiföreningens historia har vi haft tva sadana nedgangar i 
kaffepriserna p3 världsmarknaden som omedelbart har reflekterats i min- 
skade och starkt fluktuerande utbetalningar till medlemmarna. Den ena är en 
nedgang som varade i flera år under mitten av sextiotalet, da Hydén och 
Karanja genomförde sitt fältarbete i Kibirigwi. Just denna nedgang ägde 
dessutom rum under en period av generellt laga priser under sextiotalet och 
fick sa dramatiska konsekvenser i föreningen att de lokala systemen, före- 
ningen och lokalsamhället, inte själva hade kraft nog att bryta de negativa 
konsekvenserna av prisnedgången. Den andra nedgangen var prisraset p i  
varldsmarknaden och i Kibirigwi efter den stora prisuppgangen p5 
varldsmarknaden under 1976177. Denna relativt korta period av sjunkande 
priser kunde dock brytas av förening och lokalsamhälle utan inblandning da 
priserna stabliserade sig och därmed ocksa föreningens verksamhet. 

Resultatet inom kooperativet av kaffeprisernas fall under de bada peri- 
oderna p2 sextio- och sjuttiotalet visade emellertid en häpnadsväckande 
överensstämmelse. Den mest piitagliga försämringen för medlemmarna var 
naturligtvis att utbetalningarna blir lägre. Men de lokala utbetalningarna till 
medlemmarna följde inte proportionerligt de sjunkande världsmarknads- 
priserna utan tycktes antingen minska i snabbare takt (inbegripet de bety- 
dande fasta kostnaderna som föreningen alltid har) eller visa upp mycket 
tvära kast i utbetalningarna, som inte kan motiveras enbart genom de oregel- 
bundna värdsmarknadspriserna p& kaffe. De laga och ryckiga utbetal- 
ningarna tolkar vi som en viktig indikation p3 att föreningens ekonomiska 
effektivitet pilverkades negativt av de sjunkande priserna. Utbetalningarna är 
sannolikt en manifestation av en tendens till disintegration och inre mot- 
sättningar, som de sjunkande världsmarknadsprisena igangsätter. En 
process som vi kan beteckna som schizrnogenesis$ det vill säga en inre 
splitmngsprocess som ökar i omfattning och dar deltagarna i processen 
själva ofta har svårt att hejda den ökade splittringen och disintegrationen. 
Schizmogenesis äger inte bara rum inom föreningen utan ocksa inom lokal- 
samhället och de övriga systemen som bildar den kooperativa traditionen, 
där laga priser och prisfall aktiverar potentiella motsättningar mellan per- 
soner, institutioner och system. 

Den negativa utveckling som skapas genom laga priser till föreningen tar 
sig flera uttryck inom föreningsstrukturen. Föreningens försämrade effek- 
tivitet och progressivt lagre utbetalningar till medlemmarna är ett resultat av 
prisnedgången. De laga utbetalningarna minskar medlemmarnas framtidstro, 
som i sin tur tycks förändra medlemmarnas uppfattning och kulturella 
klassificering av föreningens verksamhet. Medlemmarnas aktiva intresse 
och därmed ocksa deras kontroll av föreningens arbete minskar och pA sa 



satt skapar man möjligheter för framväxten av vad vi kan kalla negativa 
entreprenörer inom föreningen. Personer som bidrar till ökad intern splitt- 
ring i föreningen får ett allt större inflytande under perioder av ekonomisk 
tillbakagång inom föreningen. Medlemsmöten, till och med p8 faktoriniva, 
tycks f i  en alltmer retorisk och demagogisk karaktär. Istället för att skapa 
och befasta ordning pil faktoriniva stärker man motsättningarna mellan till 
exempel TRADITION och UTVECKLING och aven mellan institutionerna inom 
respektive pol. Kooperativa ledare kan skaffa sig allt mer vidlyftiga politiska 
mandat och pA sa sätt minska medlemmarnas kontroll av makten. Miss- 
troendet mellan medlemmar och föreningsledning resulterar i en ökad dis- 
kontinuitet bland styrelseledamöterna, vars verksamhet i allt högre grad 
utmärks av politisk verksamhet, nepotism, korruption. Negativa utveck- 
lingsinstitutioner, vilka aktiverar och förstärker de potentiella motsatt- 
ningarna mellan TRADITION och UTVECKLING, vitaliseras kanske främst 
genom bristen pA framtidstro. Det förefaller som om det är vissa speciella 
institutioner i traditionspolen, som genom den bristande framtidstron akti- 
veras p& ett för föreningen destruktivt satt. Släktsolidaritet och traditionella 
samarbetsformer utnyttjas bade i det politiska spelet och i förenings- 
verksamheten for att skapa kortsiktiga personliga vinster. 

Liga världsmarknadspriser medverkar således till att skapa negativa entre- 
prenörer, som destruktivt utnyttjar och aktiverar speciella institutioner i 
TRADITIONEN. Bristen pa framtidstro tycks skapa en situation som nara 
liknar begreppet "limited good, den klassiska tesen om att bondesamhällena 
betraktar alla resurser som begränsade och att en individs ekonomiska 
expansion alltid sker pa bekostnad av nigon annan. En ekonomisk stag- 
nation p i  grund av sjunkande världsmarknadspriser, skapar sannolikt förut- 
sättningarna för en vitalisering av detta mönster bland medlemmarna. Det 
förefaller som om denna kognitiva förändring först drabbar de minst 
gynnade medlemmarna, främst p i  grund av deras redan tidigare ansträngda 
ekonomiska situation. 

Men Kibirigwiföreningen visar ocksi att det lokala systemet kan utveckla 
en sidan styrka att det förmår agera som en viktig buffert gentemot de nega- 
tiva inflytanden som världsmarknadsprisernas fluktuationer kan skapa. Vi 
vet att den lokala föreningen har ett betydande matt av Självständighet. Med- 
lemmarna har visat att de kan bryta en splittrande och destruktiv process och 
stärka föreningens verksamhet. Det lokala deltagandet och den ordning som 
föreningen och dess medlemmar utvecklat lokalt, har gjort Kibirigwi till en 
relativt stark förmedlingsorganisation och en betydelsefull buffert mellan 
medlemmar och andra institutioner, som är förknippade bade till tradition 
och utveckling. Och det-är med den lärdomen som vi ocksa kan pivisa att 
om den kooperativa traditionen skall stärkas maste ocksa resurser och energi 
utifran riktas just till medlemmarna. Lokalt deltagande miste ytterligare 



stimuleras för att p8 s8 satt stärka föreningens och medlemmarnas möjlig- 
heter att neutralisera destruktiva krafter och utveckla en kreativ kulturell 
miljö i föreningen. 

1. För en diskussion kring begreppen communitas, liminalitet och antistruktur, se Turner, 
V.W., 1969, sid 80 ff. 

2. Tönnies, F., 1955. 
3. För en diskussion kring systemteoretisk analys inom socialantropologin se Bateson, 

G., 1936; Ibid., 1973; Ibid., 1979. För en naturvetenskaplig diskussion kring system- 
teori, se von Bertalanffy, L., 1968. 

4. Bateson, G., 1979. 



Epilog 

I ett land som Kenya, som karakteriseras av snabba förändringar bade be- 
träffande statliga förordningar och ekonomisk utveckling, har betydande 
förändringar redan ägt rum för kooperationens vidkommande efter våra 
fältarbeten. En av de viktigare förändringarna är att förbudet för heltids- 
politiker att delta i styrelsearbetet i kooperativa föreningar, framförallt riktat 
mot lokala ordföranden i KANU-partiet, har upphävts. Den sista augusti 
1985 tillkännagav president Daniel Arap Moi, da han invigde en jordbruks- 
utställning i kustprovinsen, att politiker aterigen skulle kunna delta i den 
kooperativa verksamheten, men att han nu personligen skulle övervaka att 
strikt disciplin upprätthölls i föreningarna! KANU-ordförandena skulle nu 
pil ett bättre satt samarbeta med medborgarna - "to cooperate with everybody 
in uplifting the wanainchi's living standard" (The Standard, 31 augusti 
1985). Det var uppenbart att staten och presidenten inte kunnat motsta den 
press som de utsatts för av KANU-politiker. De lokala kooperativa före- 
ningarna, sasom Kibirigwiföreningen, hade troligtvis utgjort en alltför viktig 
maktbas för politikerna, kanske bade politiskt och ekonomiskt, för att man 
skuile kunna lämna denna arena At potentiella konkurrenter. 

Vi vet inte vad denna förändring kommer att innebära för föreningar som 
den i Kibirigwi, där medlemmarna sa entydigt uttalade det positiva i att poli- 
tikerna var uteslutna frAn styrelsens arbete. Politik jämställdes med egen- 
nytta och korruption. Kanske kommer politikernas medverkan att f& ett 
negativt inflytande pa föreningens och styrelsens verksamhet och den balans 
som vuxit fram mellan UTVECKLING och TRADITION pa framförallt faktori- 
nivA inom Kibirigwiföreningen. 

En annan förändring som har ägt mm efter fältarbetet, som kanske kan 
balansera det potentiellt negativa inflytandet av politisk medverkan i före- 
ningslivet, är en ny stark uppgAng av kaffepriserna. Sedan stora delar av 
Brasiliens kaffeskörd förstörts genom torka och Colombias genom vulka- 
nisk aktivitet, har det uppstatt en stor brist pA Arabica-kaffe pil världsmark- 
naden. Ännu har inte de höjda kaffepriserna natt föreningen eftersom ut- 
betalningarna från auktionsföraljningen äger rum med ett års fördröjning till 
föreningsmedlemmarna. Det är emellertid troligt att de förbättrade priserna 
kommer att fA stor betydelse i Kibirigwi för medlemmarnas förmAga att 
neutralisera politikernas inflytande och stärka sitt deltagande i faktori- och 
föreningsverksamheten. 



Slutligen skall vi beröra en aspekt av den kooperativa verksamheten som 
många läsare kanske tycker att vi undvikit i var diskussion kring Kibi- 
rigwikooperativet, nämligen nyttan av denna typ av studie och hur resultatet 
skall kunna användas i ett eventuellt bistånd till den kooperativa rörelsen i 
Kenya eller annorstädes. Vi tror i och för sig att enbart en detaljerad kun- 
skap om hur en kooperativ förening arbetar och fungerar borde ge bistånds- 
givare ett bättre underlag för att pröva eller kanske ompröva sina bistånds- 
insatser till landsbygdskooperationen. Material som vi presenterat från Kibi- 
rigwi ger förvisso anledning till att revidera mycket av de olika former av 
bistånd som ges till kooperationen i u-länder idag. 

Vårt material från Kibirigwiföreningen pekar entydigt p2 att en positiv 
utveckling inom föreningen är närmast omöjlig utan ett mycket aktivt del- 
tagande av den lokala föreningens medlemmar. Deltagandet utgör en 
neutraliserande kraft gentemot potentiellt destruktiva krafter bade inom 
lokalsamhälle, förening, union och ministerium. Utan kvinnornas och de 
svagare medlemmarnas deltagande och kontroll är det svårt för en förening 
och dess styrelse att förbli effektiva och skapa nya kreativa initiativ. P i  s2 
sätt utvecklades en projektidé som med tiden formades till vad som kom att 
kallas "the Cooperative Members' Participation Programme" (CMPP) i 
Kenya. Ett program vars utgangspunkt ar att skapa förutsättningar och are- 
nor for medlemmarnas möjligheter till att mer aktivt delta i och kontrollera 
sin lokala förenings verksamhet. Sma resurser utifrån, inte i form av bi- 
ståndspengar eller experter utan av en kenyansk enskild organisation, skall 
under en begränsad tid tillföra den extra energi som behövs för att stärka 
medlemmarnas lokala deltagande. 

Det kooperativa medlemsprogrammet (se Hedlund, 1986) är tänkt att 
fungera som en form av katalysator för ett ökat lokalt deltagande bland 
medlemmarna, framförallt bland kvinnor och svagare medlemskategorier. 
Programmet innehaller riktlinjer för en lång och intensiv uppföljning av 
medlemmarnas förslag och verksamhet. Under speciella planeringsmöten 
med representanter för alla olika medlemskategorier uppmuntras medlem- 
marna att formulera egna idéer och förslag kring föreningens verksamhet. 
Medlemmarnas förslag till Atgärder får inte paverkas eller omformas av 
utomstående! Förslagen skall enbart utgöra resultatet av medlemmarnas egna 
diskussioner och arbete under de medlemsmöten för planering och imple- 
mentering som äger rum inom programmet. De enskilda föreningarna visade 
sig vara alldeles för stora sociala och ekonomiska enheter för att kunna 
aktivera medlemmarna pa ett effektivt sätt. Programmet använder sig följakt- 
ligen av mindre grupper, med större gemensamma intressen än de som kom 
till uttryck pA föreningsniva. I kaffeföreningarnas fall var det naturligt att 
faktorinivan skulle vara dominerande. Först sedan alla faktorier deltagit och 
arbetat fram en plan som de själva var ansvariga för att genomföra, en enkel 



men detaljerad plan som sträcker sig över en period av tva år, fick före- 
ningens styrelse möjligheter att ocksa utarbeta ett dokument för sin verk- 
samhet baserad pA faktoriernas prioriteringar. 

Resultaten av programmet har hittills varit uppmuntrande. I Kibirigwi ägde 
de första planeringsmötena pil faktoriniva rum under 1985. Även om flera 
misstag begicks i det första genomförandet, bland annat alltför korta plane- 
ringsmöten för medlemmarna och med alltför fA kvinnor som deltagare, 
maste resultaten anda betraktas som positiva. Ett viktigt resultat av med- 
lemmarnas deltagande var att manga av kvinnornas prioriteringar trots allt 
kom att utgöra viktiga delar i faktoriets och föreningens planering för sin 
fortsatta verksamhet. Flera tidigare prioriteringar, som gjordes av styrelsen 
men som inte var viktiga för kvinnorna, som till exempel elektrifierings- 
kampanjen, kom att fA mer tillbakadragna platser pa listan över nödvändiga 
Atgärder. Planeringsdokumentet som innefattar sex Atgärdsforslag för varje 
tremånadersperod, som sammanfaller med varje uppföljningstillfället, inne- 
höll för den första perioden bland annat förslag om ett nytt inköpscentrum 
för kaffe för att minska kvinnornas arbete med kaffetransporterna. Ett annat 
förslag var inköp av en ny vag vid ett av faktorierna för att minska köerna 
vid detta speciella faktori. Ytterligare ett förslag var att lata de lokala med- 
lemmarna i faktoriernas fältkommittéer erhalla extra utbildning för att för- 
bättra deras tekniska kunnande och pA sa sätt komplettera unionens och 
ministeriets undermaliga undervisning. Av de ursprungliga sex förslagen 
hade fem genomförts vid den första tremanadersuppföljningen. Vid den 
andra uppföljningen, som ägde rum mitt under högsäsongen för kaffe- 
hanteringen, hade trots den stora arbetsbördan alla projektförslag pabörjats 
och avancerat i betydande utsträckning och hälften var genomförda till fullo. 

Den kenyanska kooperationen har annars under lång tid erhållit betydande 
bistand bAde i form av kapital och personalresurser av en stor grupp bi- 
standsgivare. Det största projektet är förmodligen det Nordiska Kooperativa 
Projektet, som igangsattes för snart tjugo år sedan. Nordiska Projektet har i 
stor utsträckning koncentrerats pa dismktsunionerna och det kooperativa 
ministeriet och har främst inriktat sig p& administration, redovisning och 
kooperativ undervisningsverksamhet. Världsbanken har bland annat finan- 
sierat olika former av kooperativa krediter för upprustning av föreningarnas 
utrustning. Holländskt bistånd har ocksa gatt till flera kooperativa projekt. 

Gemensamt för den kooperativa bistAndsverksamheten i Kenya tycks fort- 
farande vara det relativt ringa intresset för stöd till lokalföreningar eller till ett 
aktivt medlemsdeltagande i projekt som prioriteras av föreningarna själva. 
Istället har statens och det kooperativa ministeriets prioriteringar dominerat 
bistandets inriktning. Resultatet av projektverksamheten har i många fall 
varit en ökad kontrollfunktion hos ministerium och union. Liksom staten har 
projekten ofta definierat problemen inom den kooperativa rörelsen som 



främst beroende p i  brist pA effektiv administration och en bristande central 
styrning av föreningens verksamhet. Undervisningen har genomgaende ba- 
serats pa konventionell utbildning kring kooperativ lagstiftning eller ele- 
mentär jordbruksteknologi. Relativt fa resurser har kanaliserats ner till med- 
lemmarna, speciellt till de svagare medlemsgmppema. Vi har observerat i 
vår genomgang av den kooperativa bistandsstrukturen i Kenya att inget 
projekts ledning till fullo tycks ha insett att en effektiv kooperativ tradition 
pa lokal niva bara kan växa fram om dess medlemmar 81 aktiva, ställer krav 
pa insyn och paverkan och får stimulans att själva arbeta for sina egna prio- 
riteringar inom respektive föreningars verksamhet. 
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