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Har har vi ingen stat. Det ar vi själva som ar staten. Vad kan 
den politiske kommissarien göra utan baskommittkn? Vad kan 
baskommittén göra utan folket? Har i Kandjadja, om vi 
verkligen vill, så ar det vi alla tillsammans, alla man och alla 
kvinnor, som ar kommittén. 

(Politiske kommissarien vid medborgarmöte i byn Kandjadja i 
norra Guinea-Bissau, februari 1976) 





Inledning 

Underutveckling, exploatering, misshushållning, svält och fattig- 
dom mitt i en värld av rika möjligheter, det är problem 
som existerar konkret i miljarder människors dagliga liv varlden 
över. De grövsta exemplen finner vi i den s k tredje varlden: i 
Sydamerikas, Afrikas och Asiens länder, som i århundraden 
varit förtryckta och utsugna av Europa och Nordamerika men i 
vår tid inlett en mäktig resning. 

Men vi vet att misshushållning och fattigdom, ojämlikhet och 
förtryck, finns också i de ekonomiskt utvecklade industri- 
länderna. Vi vet vidare att underutvecklingen i tredje världen 
och misshushållningen i industriländerna hänger samman med 
varandra. De historiska orsakerna är hopkopplade. De meka- 
nismer som upprätthåller underutvecklingen är globala. Sam- 
tidigt som dessa mekanismer självklart ar förankrade i inre 
förhållanden i de underutvecklade länderna, kan de spåras till 
världens maktcentra - till de länder, samhällsklasser och 
politiska och ekonomiska grupperingar som tjänar på den 
nuvarande världsordningen. 

Underutvecklingen ar alltså ett världsomspännande problem. 
Det rör oss alla. Mycket kort sagt gäller det varldens framtid. 
På motsvarande sätt måste kampen mot underutveckling föras 
samtidigt på alla kontinenter, i alla Imder, på mängder av 
fronter och nivåer, och med medel anpassade efter omständig- 
heterna: politiska, fackliga, ideologiska, kulturella, vetenskap- 
liga. I tredje varlden har flera folk tvingats föra kampen med 
vapen i hand under de senaste decennierna. 

För att allt detta skall bli förståeligt, gripbart, måste vi ha ett 
språk som gör det möjligt att samtidigt tala abstrakt om den 
verklighet som spänner över hela varlden och konkret om dess 
otaliga effekter i människornas liv. Vi måste kunna gripa om 
både enheten och mångfalden. 

Det språk som på ett exakt sätt fångar enheten eller helheten 
måste vara abstrakt och teoretiskt, det kan knappast undvika 
"svåra" ord. Men det är inte de svåra orden i sig som gör 
språket vetenskapligt. Det utmärkande för vetenskap är istället 
strävan till saklighet, systematisk överblick och kunskap om 



orsakssamband. Enkla skildringar av konkreta enskildheter ar 
därför viktiga aven i vetenskapen, på villkor att enskildheterna 
satts i samband med varandra och helheten. Konkret kunskap 
ar till och med nödvändig, om vi vill att verkligheten skall bli 
begriplig och därmed möjlig att förändra. 

Guinea-Bissau ar ett litet land i Vastafrika. Det finns ingen 
omedelbar anledning att skriva en bok på svenska enbart för 
att rada upp fakta om ett sådant land. Boken bör också ge 
infallsvinklar till kunskap om en mera övergripande verklighet 
- gemensam för guineaner och svenskar och många andra, 
men objektivt konkretiserad och subjektivt upplevd på olika 
satt i olika delar av varlden. 

Detta i sin tur kräver ett vetenskapligt satt att skriva. Det 
konkreta och specifika måste sattas in i sitt sammanhang. Vi 
kommer då att se hur kolonialismens och imperialismens 
historia i Guinea-Bissau tvingade fram avancerade politiska 
former för kamp mot underutveckling och förtryck. Det är 
detta som ar den främsta meningen med den har boken. Den 
griper in i en teoretisk och politisk diskussion om den globala 
underutvecklingens orsaker och mekanismer samt om möjlig- 
heterna att övervinna denna underutveckling. Samtidigt handlar 
boken, hoppas jag, på ett enkelt och direkt sätt om verkligheten 
i Guinea-Bissau. 

Till sist har i inledningen en kommentar av litet annat slag. 
Underutvecklings- och utvecklingsproblemen i tredje varlden 
kan precis som alla andra samhallsfenomen i princip studeras 
vetenskapligt på tre olika nivåer, varav alla ar nödvändiga: 

l .  Ren utvecklingsteori, dar man på ett abstrakt satt söker 
renodla samband, tendenser och orsaker i historien eller 
samhällsutvecklingen. 

2. Försök att testa hypoteser som logiskt härletts ur 
utvecklingsteoretiska framställningar. 

3. Försök att konkretisera abstrakt teori genom att använda 
den som instrument vid beskrivning och analys av ett stycke 
verklighet. Tanken ar då att göra beskrivningen klarare och 
mera systematisk an den annars skulle ha blivit och samtidigt 
berika den teoretiska debatten genom att peka på tänkbara 
orsakssamband och alternativa utvecklingsmöjligheter under 
givna betingelser. 

Denna studie av den konkreta utvecklingsstrategin i Guinea- 
Bissau ar av det tredje slaget. 



II. Betingelser för utveckling i 
Guinea-Bissau 

Det var i september 1956 som Amilcar Cabral och fem 
kamrater vid ett hemligt möte i Bissau grundade PAIGC 
(Partido Africano da Independencia da Guiné e Cabo Verde, 
Det afrikanska partiet för Guineas och Kap Verdes själv- 
ständighet). 

På den tiden var Bissau ännu huvudstad i en liten och 
outvecklad västafrikansk koloni som gick under namnet 
Portugisiska Guinea. Sjutton år senare, den 24 september 1973, 
samlades det första folkvalda parlamentet i landet för att ropa 
ut den självständiga republiken Guinea-Bissau. Detta var ett 
djärvt och ovanligt steg, eftersom portugiserna ännu var kvar i 
huvudstaden och delar av landet. Men genom politisk och 
militär kamp hade PAIGC befriat omkring två tredjedelar av 
landet från kolonialmakten. Det skulle ta  sju månader till, 
innan det femtioåriga fascistvaldet i Lissabon föll samman som 
ett korthus, underminerat av kolonialkrigen i Afrika. I 
september 1974 erkände den nya portugisiska regeringen 
Guinea-Bissau som en fri och suverän stat, drygt elva år efter 
den väpnade kampens början. Mer an femhundra år av direkt 
kolonialism i Västafrika hade nått sitt slut. 

I oktober 1974 tågade ledarna för PAIGC och den nya staten 
in i Bissau, sedan den siste portugisiske soldaten farit hem. 
Den väpnade kampen var vunnen. Glädjen var stor över fred, 
frihet och oberoende. Men den fredliga kampen för utveckling 
hade nätt och jämnt börjat. Statskassan var tom. Behoven 
trängde sig på överallt. Var skulle man börja? 

I de följande kapitlen av den här boken skall vi på olika sätt 
studera utvecklingen under de första åren av fred och själv- 
ständighet i Guinea-Bissau. Men först skall vi betrakta 
förutsättningarna eller betingelserna för utveckling i landet. Det 
blir då lättare att förstå och tolka vad som verkligen händer. 

Låt oss skilja på sådana betingelser som gäller för 
Guinea-Bissau i allmänhet och sådana som mer direkt har att 
göra med den politiska situationen i landet, dvs PAIGCs 
maktinnehav. 



Sjalvstandighetsavenyn heter en huvudgata i Bissau nu. Under kolonial- 
tiden bar den namn efter en portugisisk guvernör. Foto Par Domeij. 

De följande sju betingelserna galler Guinea-Bissau som 
historisk, geografisk och nationell enhet, oberoende av vem 
som hade den politiska makten i landet i sjalvstandighetsögon- 
blicket: 

1. Ett  litet lund 

Guinea-Bissau ar ett litet och för västafrikanska förhållanden 
ganska tätbefolkat land: omkring 800 000 invånare på 36 125 
km2. Sverige ar tolv gånger större med tio gånger så stor befolk- 
ning. Kusten ar flack, sedan kommer låglänta risfält, långsamt 
slingrande floder, vidsträckta trask och tät tropisk skog som 
öppnar sig mot savannens mjuka kullar i öster. På nuvarande 
stadium kan det vara en fördel att landet ar så litet, allt blir 
mera gripbart da. Men på längre sikt kommer den ekonomiska 
utvecklingen att spränga Guinea-Bissaus snava geografiska 
gränser. Olika former av samarbete och integration kommer att 
bli nödvändiga i Vastafrika. Om ländernas utvecklingsstrategier 
skiljer sig alltför mycket från varandra, kan detta leda till 
svårigheter. Jfr punkt 12 nedan. 

2. Ett  jordbrukslund 

Guinea-Bissau ar ett jordbruksland på Iäg ekonomisk ut-  
vecklingsnivå. Industrin ar ännu helt outvecklad och infra- 



strukturen (hamnar, vägar, övriga kommunikationsmedel, mm) 
mycket dålig. Under överskådlig tid framåt måste större delen 
av det ekonomiska överskottet komma från jordbruket. Men 
det finns också värdefulla mineralfyndigheter, främst bauxit, 
kanske aven olja. 

3. Liten ekonomisk betydelse i det internationella systemet 

Från det internationella ekonomiska systemets synpunkt har 
Guinea-Bissau mycket liten betydelse. Bortsett från bauxiten 
och möjligen litet olja finns det knappast någonting som kan 
tänkas locka de internationella storbolagen att investera. Men 
från politisk och strategisk synpunkt ar Guinea-Bissaus ut- 
vecklingsstrategi ändå mycket intressant för stormakterna. Se 
också under punkt 9 nedan. 

4. Ingen etnisk grupp dominerar alla de andra 

I många afrikanska länder kompliceras politiken av motsatt- 
ningar mellan stammar och etniska grupper. Ofta utnyttjas 
dessa motsättningar av företrädare för minoritetsintressen, som 
spelar ut grupperna mot varandra. Anda sedan den nationella 
befrielsekampens början har PAIGC aktivt verkat för att bygga 
upp ett nationellt medvetande som överbryggar kulturella och 
språkliga skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Detta 
underlättas i Guinea av att det inte finns någon enstaka etnisk 
grupp som är tillräckligt stark för att dominera alla övriga. 
Istället finner vi ett slags balans mellan fyra stora grupper och 
flera mindre (se vidare sid 66 ff). 

5 .  Inte många européer 

Det fanns aldrig många bofasta européer i den gamla 
portugisiska kolonin. Före befrielsekriget bodde bara några 
tusen portugiser i Guinea, men omkring 1970 fanns cirka 20 000 
soldater från Portugal i landet plus en del annan personal. Den 
lilla minoritet portugiser som valt att bo kvar i det självst,ändiga 
Guinea-Bissau måste acceptera den nya regimens villkor, dvs 
leva och verka i landet utan privilegier. 

6. Låg utbildningsnivå under kolonialtiden 

Fram till 1961 raknades bara s k assimilados som riktiga 
medborgare i den gamla kolonin. För att nå  denna stallning 



måste man fullständigt ha "assimilerat" kolonialmaktens språk 
och kultur. Framför allt måste man vara skriv- och läskunnig 
på portugisiska. Ännu på 1950-talet klassificerades mindre an 
en halv procent av befolkningen som assimilados. Vi förstår 
bättre varför, om vi ser på skolstatistiken. Ar 1957 fanns t ex 
bara 741 elever i de statliga lågstadieskolorna och litet över 
10 000 i missions- och andra privatskolor. Som vi kommer att 
se i kapitel 5, ökade visserligen portugiserna sina insatser på 
utbildningsområdet mot slutet av kolonialtiden. Men folkets 
låga utbildningsnivå ar ändå ett tungt arv. PAIGC påpekar 
gärna, att inte mera an fjorton guineaner lyckades få 
universitetsutbildning under hela den femhundraåriga kolonial- 
tiden. En av de fjorton var Amilcar Cabral, bland de främsta 
av det moderna Afrikas politiska tänkare och ledare. Han 
grundade PAIGC och ledde befrielsekampen fram till den 20 
januari 1973, då han mördades av landsman som lejts av 
portugiserna. Det var då hans yngre bror Luiz Cabral fick den 
post i partiledningen som senare förde honom till president- 
posten i Guinea-Bissau. 

7. Stora finansiella problem 
Nar kolonialmakten drog sig tillbaka 1974, var statskassan 
nästan tom i Bissau. Samtidigt ar finansieringsbehoven enorma. 
Detta leder till ett svårt beroende av bistånd och lån, eftersom 
utrikeshandeln går med stort underskott. Under de första sju 
månaderna av 1975 täckte exporten inte mer an en tredjedel av 
importen. Exporten bestod till tre fjärdedelar av jordnötter till 
Portugal. Situationen förvärrades fram till årets slut. Enbart 
det svenska biståndet på 40 miljoner kr årligen 1976-79 ar två 
gånger så stort som exportintakterna under de första sju 
månaderna 1975 (20 miljoner kr). Under 1976 var det svenska 
biståndet större an exportintakterna för hela året (26 miljoner 
kr). I kapitel 2 skall vi se närmare på vad detta innebar för 
samhallsutvecklingen i Guinea-Bissau. 

Regeringen i Bissau ar tvungen att söka sig utomlands för att 
fylla klyftan mellan utgifter och inkomster i utrikeshandeln. 
Lån och bistånd ar det enda som står till buds. Det 
internationella kontaktnät som då vaxer fram, blir samtidigt en 
av de viktigaste betingelserna för samhallsutvecklingen i 
Guinea-Bissau. Men denna betingelse ar inte oberoende av vem 
som har den politiska makten i landet. Tvärtom finns det ett 
klart samband mellan PAIGCs politiska inriktning och Guinea- 
Bissaus internationella kontakter. 



Därmed ar vi inne på den andra typen av utvecklingsbetingel- 
ser, dvs de som hänger samman med den politiska situationen i 
landet: 

8. Vupnad befrielsekamp 

Ser vi avkoloniseringen som ett historiskt uttryck för folkens 
strävan att skaka av sig den underutveckling som kväver dem, 
är det klart att envetet motstånd från kolonialmaktens sida 
också tvingar fram mera avancerade former för frigörelsekamp 
redan under den nödvändiga första etappen då politisk 
sjalvstandighct erövras. Ju mindre politiskt organisationsarbete 
och ju mindre medvetet politiskt engagemang av folkets massor 
som krävs för att nå politisk självständighet, desto större del av 
den politiska kampen ar det som återstår nar den nya statens 
flagga val vajar på vad som förut var kolonialguvernörens 
palats. 

I Guinea-Bissaus fall krävdes elva år av väpnad befrielse- 
kamp, som aldrig skulle kunnat föras till seger, om inte folket 
mobiliserats politiskt på befrielserörelsens sida. PAIGC lycka- 
des med detta tack vare ett omfattande politiskt och socialt 
uppbyggnadsarbete i de befriade områdena, dar ett nytt 
samhälle växte fram ur folkets krav på frigörelse från förtryck 
och underutveckling. Det ar svårt att isolera betydelsen av 
själva det påtvingade kriget som mobiliserande faktor i länder 
som Vietnam, Angola, Moqambique, Guinea-Bissau m fl. Men 
det finns ett ofrånkomligt samband mellan förtryckets former 
och frigörelsens vägar. Det ar stor skillnad mellan att erövra 
makten i kamp och att få den till skanks, mer eller mindre, av 
kolonialmakten. 

9. En politisk utmaning mot  inlperialismen 

Det ar visserligen sant, som jag påpekade under punkt 3,  att 
Guinea-Bissau väger lätt i det internationella ekonomiska 
systemet. Men den utvecklingsstrategi som vuxit ur befrielse- 
kampens erfarenheter är radikal. På längre sikt ar den 
socialistiskt orienterad. Den ar därför en politisk utmaning mot 
den internationella kapitalismen, dvs imperialismen. Fastan 
landet är litet och fattigt, ar dess exempel betydelsefullt i 
afrikansk och internationell politik. Skall det lyckas eller inte 
lyckas i Guinea att föra en självständig utvecklingspolitik i 
folkmajoritetens intresse? 



10. Internationella stödpunkter 

Amilcar Cabral satte in det guineanska folkets frigörelsekamp i 
dess internationella sammanhang genom att alltid framställa 
den som ett led i den internationella kampen mot imperia- 
lismen. Därmed blev det också naturligt att söka internationella 
allierade i kampen. Det mest effektiva stödet under befrielse- 
kriget fick PAIGC från de socialistiska länderna, från FN och 
från några få afrikanska länder, främst Guinea-Conakry och 
Algeriet. Men också Sverige hörde tidigt till PAIGCs vänner. 
Redan 1969 började det statliga stödet från vårt land att 
komma. 

Allt detta avspeglar sig i det självständiga Guinea-Bissaus 
internationella relationer. De tyngst vägande internationella 
stödpunkterna för den guineanska regeringen i det Ömtåliga 
läget efter befrielsen har nämligen varit ( i alfabetisk ordning) 
Algeriet, Förenta Nationerna, Kuba, Sovjetunionen och Sverige. 
Men många andra organisationer och länder ger också bistånd 
och lån. En klar breddning har skett efter 1974. Bland de in- 
blandade länderna finner vi både kapitalistiska och socialistiska 
industriländer och länder i tredje världen. Dessutom har den f d 
kolonialmakten fortfarande en viktig roll som dominerande 
partner i utrikeshandeln. 

1 1. Anti-imperialistisk utrikespolitik 

Anti-imperialismen slår igenom i utrikespolitiken, inte minst 
inom den afrikanska enhetsorganisationen Organization of 
Afican Unity (OAU), dar Guinea-Bissau tillhör den mera 
radikala gruppen av länder. Enheter ur Guinea-Bissaus armé 
deltog t ex på MPLAs sida i kampen mot den dubbla 
invasionen av Angola från Zaire och Sydafrika vintern 1976. 
Guinea-Bissaus president, Luiz Cabral, var en av de tre ledare 
Fidel Castro träffade, när han kom till Afrika i mars samma år 
för att diskutera anti-imperialistisk stategi. De två andra var 
presidenterna Agostinho Neto från Angola och Sekou Touré 
från Guinea-Conakry, värdland för mötet. 

12. Speciella grannskapsförhållanden 

Guinea-Bissaus två närmaste grannar är Senegal i norr och 
Guinea-Conakry i söder och öster, två länder som är fientligt 
inställda till varandra både politiskt och ekonomiskt. Under den 



väpnade kampens år fick PAIGC ovärderligt stöd från 
Guinea-Conakry. Under de första självstandighetsåren har 
därför de politiska förbindelserna med Sekou Tourés land varit 
intimare an med Senegal. Men Guinea-Bissau strävar med 
framgång efter att ha goda förbindelser åt båda hållen. 
Förbindelserna med Senegal förbättras stadigt, samtidigt som 
förhållandet till Guinea-Conakry kanske blir mindre intimt men 
ändå vanskapligt. 

En komplicerande faktor i förhållandet till Senegal ar det 
faktum att den enda rörelse som under befrielsekampen 
konkurrerade med PAIGC fortfarande har en del anhängare 
dar. Denna rörelse heter Frente de Luta pela Independencia 
Nacional da Guiné (Kampfronten för Guineas nationella 
oberoende, FLING). Den hade aldrig några politiska eller 
militära framgångar inom Guinea-Bissaus gränser, men i 
gränsområdena i Senegal i nordväst hade den ett visst inflytande. 
Vintern 1976 förekom ännu gransraider från norr. Kontrollen 
av resande inom Guinea-Bissau motiveras bl a med förekomsten 
av små FLING-grupper. Det ar naturligtvis ett starkt krav från 
Guinea-Bissaus sida att Senegal skall förhindra all fientlig 
verksamhet söderut från sitt territorium. Officiellt möter kravet 
full förståelse i Senegal. 

13. Grundvalen för PAIGCs politiska styrka 

Det ar på landsbyggden som PAIGC har sin största politiska 
styrka, särskilt i de gamla befriade områdena. Dar växte det 
nya samhället fram långt före Portugals slutliga nederlag. 
Landsbygdsbefolkningen, bönderna, ar därför en viktig politisk 
kraft i Guinea-Bissau. 

14. Begränsat politiskt stöd i städerna 

Däremot ar PAIGC inte lika starkt i städerna, framför allt inte 
i huvudstaden Bissau. Dar dominerade portugiserna ekono- 
miskt, politiskt och kulturellt anda till slutet. De viktigaste 
befolkningsskikten i Bissau kan vi kalla småborgerliga eller 
mellanskikt: affärsmän, affärsanställda, lägre tjänsteman, 
servicepersonal, småhandlare, hantverkare, hushallsanstallda. 
Många är arbetslösa nu sedan den stora kolonialarmén 
försvunnit. Dessa människor saknar ofta politisk förståelse för 
befrielsekampens mål, och de har inte heller vunnit materiellt 



på avkoloniseringen. Tvärtom finns det flera som fått det sämre 
(farre varor i affärerna, farre anstallningsmöjligheter, osv), 
eftersom PAIGC medvetet försöker gynna landsbygden på 
stadens bekostnad. 

De betingelser jag nu raknat upp sätter sin objektiva prägel 
pa helhetssituationen i Guinea-Bissau. Det ar i denna situation 
som den självständiga statens utvecklingsstrategi efter befrielsen 
1974 måste formas. 

Som sammanfattning kan vi säga att Guinea-Bissau ar ett 
litet och underutvecklat jordbruksland med otillräckliga finan- 
ser och kapitaltillgångar men med en stark politisk organisation, 
förankrad på landsbygden och uppbyggd under elva års 
radikaliserande kamp för nationell frigörelse. 

Den utrikespolitiska huvudprincipen ar alliansfrihet. Men av 
naturliga skäl har Guinea-Bissau starkare politiska band till de 
länder och organisationer som stödde befrielsekampen än till 
dem som motarbetade den eller förhöll sig passiva. I praktiken 
betyder detta att Guinea-Bissau under sina första sjalvstandig- 
hetsår haft mera samröre med de socialistiska industriländerna 
och med de anti-imperialistiska länderna i tredje varlden än 
med de kapitalistiska länderna i allmänhet. Sedan befrielse- 
krigets dagar far Guinea-Bissau militärt stöd från Sovjet- 
unionen, vilket inte anses strida mot alliansfriheten, eftersom 
inga alliansavtal slutits. 

Guinea-Bissau ar berett att ta emot allt stöd som ges på 
landets egna villkor, oberoende av vem som ger det. Redan 
1969 kom som sagt det första statliga biståndet från Sverige till 
PAIGC. Exemplet följdes senare av andra små kapitalistiska 
industriländer som Holland, Finland, Norge och Danmark. Tre 
av dessa var t o m allierade militärt med Portugal genom 
Atlantpakten. Efter befrielsen har förbindelserna med den 
kapitalistiska varlden ökat kraftigt i omfattning. Guinea-Bissau 
är t ex associerad medlem av EG genom Lomé-fördraget, till- 
sammans med det stora flertalet av Afrikas länder. Det finns 
också allvarliga planer på samarbete med Brasilien inom 
utbildning och tropiskt lantbruk. De nara förbindelserna med 
Sovjetunionen har inte heller hindrat Guinea-Bissau från att ta 
emot ganska omfattande bistånd från Kina, framför allt ris och 
tekniskt bistånd till småindustri och risodling. 

Det finns mycket i Guinea-Bissaus situation som ar typiskt 
för u-länder i allmänhet: ett jordbruk som dominerar sysselsatt- 
ningen utan att ens kunna försörja folket, stort exportunder- 



skott, ensidig inriktning av exporten på en enda eller ett fåtal 
dominerande råvaror (i Guineas fall jordnötter), handels- 
politiskt beroende av den f d kolonialmakten, stora finansiella 
svårigheter, lag utbildningsnivå. I alla dessa avseenden kan vi 
saga att Guinea-Bissau ar ett extremt typfall för ett underut- 
vecklat land. De grundläggande dragen och tendenserna i 
situationen slår igenom mycket starkt. Guinea-Bissau ar "mera 
typiskt" an genomsnittet av u-länder. 

I vissa avseenden har Guinea-Bissau dock ett gynnsammare 
utgångsläge an många andra u-länder. Jag tanker framför allt 
på att det inte finns några starka etniska motsättningar i 
politiken och att landet ar så geografiskt kompakt och därför 
lätt att hålla samman organisatoriskt, aven om kommunikatio- 
nerna till lands ar dåligt utvecklade. 

Det ar på det politiska planet vi finner en avgörande skillnad 
mellan Guinea-Bissau och de allra flesta av tredje världens 
länder. På  grund av den långa väpnade befrielsekampen styrs 
Guinea-Bissau idag av en ideologiskt radikal politisk rörelse 
med social förankring i landsbygdsbefolkningens krav på ett 
bättre liv. Så länge PAIGC behåller sin breda sociala och 
politiska förankring, så länge ar regeringen ocltså bunden vid 
en utvecklingsstrategi som tillgodoser folkmajoritetens konkreta 
krav. Detta ar ett slags politisk grans för ledningens handlings- 
möjligheter. Samtidigt ar det omöjligt att tillgodose folkets 
politiska krav, om inte folket självt mobiliseras till aktivt 
deltagande i det produktiva arbetet. Om de nuvarande 
förväntningarna skall infrias, kravs alltså politiskt förtroende 
mellan folket och dess styreman. Regeringen kan inte sitta kvar 
på nuvarande villkor utan folkligt förtroende. Men den kan inte 
heller göra mycket för att förtjäna detta förtroende utan folkets 
aktiva medverkan. 

Förhållandet mellan Guinea-Bissau 
och Kap Verde 
Det finns en viktig faktor till som vi ännu inte tagit upp men 
som starkt betingar Guinea-Bissaus situation både historiskt och 
i nutiden. Det ar förhållandet till systerrepubliken Kap Verde, 
en ögrupp långt ute i Atlanten. 

Vi har redan sett att initialen "C" i PAIGC står för Cabo 
Verde. PAIGC ar en nationell befrielserörelse både för Guinea 



och för Kap Verde. Andå handlar den har boken bara om 
Guinea-Bissau. Det beror kanske frarnst på att jag som 
författare inte har några specialkunskaper om Kap Verde. Men 
det kan också motiveras med att de två länderna, trots 
månghundraåriga historiska band, ändå ar mycket olika 
varandra. Kap Verde ar så speciellt, att dess erfarenheter 
förmodligen ar mindre lärorika från allmän utvecklingssyn- 
punkt an Guinea-Bissau. 

Kap Verde består av tio torra öar som tillsammans har en yta 
på 4 033 km2. De ligger utspridda i Atlanten omkring nittio mil 
väster och norr om Bissau. Banden mellan Guinea och Kap 
Verde går tillbaka till 1460-talet. Redan 1446 siktade portugi- 
siska sjöfarare antagligen Guinea-Bissaus gröna och sumpiga 
kust för första gången. Omkring fjorton år senare tog Portugal 
Kap Verde-öarna i besittning. Det ar troligt att de var 
obebodda då. Den nuvarande befolkningen på nara 300 000 
människor består av ättlingar till de portugisiska nybyggarna 
och till afrikanska slavar som hämtades från fastlandet. 

Under de följande århundradena - den systematiska 
slavhandelns grymma epok - betraktade portugiserna Guinea 
och Kap Verde som en gemensam administrativ enhet. Guinea 
med sina små och spridda handelsposter var underordnat 
guvernören på öarna. Först 1879 upprättades två skilda 
provinser. 

Det finns många familjeband och personliga kontakter 
mellan fastlandet och öarna, men ändå ar det två mycket olika 
samhallstyper: på fastlandet ett afrikanskt jordbrukssamhalle 
baserat på bygemenskap, på öarna långt framskriden underut- 
veckling med privatägd jord och hel- eller halvproletariserad 
lantarbetar- och statarbefolkning utan försörjningsmöjligkieter i 
den koloniala samhallsorganisationen. Därför finner vi så 
många kap-verdeaner spridda som emigranter över hela 
världen: främst i USA, Brasilien, Portugal och Senegal. 

Andra skillnader galler utbildningsnivå, språk och religion. 
Det koloniala utbildningssystemet var bättre utbyggt på Kap 
Verde an på fastlandet. Språksplittringen ar stor på fastlandet, 
men inte på Kap Verde dar nästan alla talar det portugisisk- 
afrikanska blandspråket kreol. Islam och traditionell religion 
dominerar på fastlandet, medan kristendomen ar utbredd på 
öarna, dar också mer an hälften av befolkningen ar av blandad 
afrikansk och portugisisk härkomst. 

Vad som förenar Guinea och Kap Verde ar den gemensamma 
koloniala historien och den gemerisarnma kampen inom PAIGC. 



Den väpnade kampen utsträcktes visserligen aldrig till Kap 
Verde, men många av de ledande inom partiet var och är 
kap-verdeaner. Målet för kampen var också hela tiden 
självständighet för både Guinea och Kap Verde, med politisk 
union som slutligt mål. 

Eftersom PAIGC aldrig kontrollerade Kap Verde politiskt 
och militärt under kolonialtiden, var situationen inte lika klar 
där som på fastlandet omedelbart efter fascistregimens fall. 
Portugiserna kunde tillämpa en förhalningstaktik. Men PAIGCs 
organisation växte sig snabbt stark också på öarna och kravet 
på fullständig självständighet blev omöjligt för portugiserna att 
stå emot. Den 5 juli 1975 utropades den suveräna staten Kap 
Verde. 

I praktiken har PAIGC skjutit den formella politiska unionen 
mellan de två Ianderna på framtiden. I stället har man tills 
vidare det unika arrangemanget med ett enda politiskt parti 
men två självständiga stater: PAIGC som statsbärande parti 
både i republiken Guinea-Bissau och i republiken Kap Verde. 
Partiets generalsekreterare Aristides Pereira är president i staten 
Kap Verde, vice generalsekreteraren Luiz Cabral är president i 
Guinea-Bissau. 

De ledande partiorganen har medlemmar från båda länderna 
och håller gemensamma sammanträden. Den viktiga parti- 
kongressen i november 1977 blir t ex en stor gemensam 
manifestation, som under 1977 förberetts intensivt i båda 
länderna. Naturligtvis samarbetar också de två staterna på 
många områden. En mängd kommissioner sysslar med att 
arbeta ut diverse planer för närmare samarbete: t ex inom 
rättsväsen, undervisning, utrikeshandel, transporter och sådan 
industriell produktion där de två länderna kan komplettera 
varandra. På  längre sikt finns det goda möjligheter. Men de 
praktiska svårigheterna är mycket stora i början, efter nästan 
hundra år av åtskilt kolonialstyre. Det i teorin främsta 
gemensamma statliga organet, Enhetsrådet (Conselho da 
Unidade), bildades inte förrän den 11 januari 1977.' Det har 
inga egna maktbefogenheter utan består helt enkelt av två sju- 
mannakommissioner med ledande personligheter från de två 
Ianderna. Dess största betydelse är antagligen symbolisk. 

I den här boken kommer vi som sagt i fortsättningen att 
koncentrera oss på Guinea-Bissau. Det betyder att vi betraktar 
det speciella och viktiga förhållandet till Kap Verde som en 
yttre betingelse för utvecklingen inom själva Guinea-Bissau. Låt 
oss nu se vad som händer där. 



III. Beroende och kamp för 
oberoende 

I den teoretiska debatten om underutveckling och utveckling 
spelar begreppet beroende en viktig roll. Historiskt sett har 
underutvecklingen i tredje varlden uppstått i samband med att 
naturtillgångar och arbetskraft i Afrika, Asien och Sydamerika 
underordnats Europas och senare också Nordamerikas härskares 
intressen. Det ojämlika beroende av det internationella kapita- 
listiska systemet som detta har lett till reser idag stora hin- 
der i vägen för alla ansträngningar att få igång självständig 
samhällsutveckling i folkmajoritetens intresse i tredje världen, 
trots den politiska självständigheten. Problemet är ovanligt 
tydligt i Guinea-Bissau. 

De följande tabellerna visar hur själva grunddragen i 
situationen tedde sig under de första sjalvstandighetsåren. 

Tabell 1 .  Guinea-Bissuus export och import under de två 
första hela sjalvständighetsåren. Ungefärligt varde i svenska 
kronor.' 

export import 

1975 25 320 000 155 820 000 
1976 26 130 000 178 400 000 

Både 1975 och 1976 var värdet av importen mellan sex och 
sju gånger större än värdet av exporten. Underskottet ökade 
t o m något. Tabell 2 ger en mera detaljerad bild och går anda 
fram till mitten av 1977. Vi ser dar att underskottet i utrikes- 
handeln var mindre an tidigare i början av 1977. Men jord- 
nötterna säljs under våren och därför ar det normalt att 
exporten är större då an under hösten. Det säger inte så mycket 
om utvecklingen på längre sikt. Tabellerna 3 och 4 visar hur 
ensidig exporten är, både geografiskt och till sitt innehåll. 



Tabell 2. Export och import halvårsvis juli 1974-juni 1977. 
Absoluta siffror samt i sista kolumnen exporten i procent av 
importen. Unge farligt varde i svenska kronor. z 

halvår export import 90 

2: 1974 5 650 O00 84 040 000 7 
1:1975 16780000 57260000 29 
2: 1975 8 540 O00 98 560 000 9 
1:1976 15 810 O00 88 390 000 18 
2:1976 10 320000 90 010000 12 
1:1977 31920000 99520000 32 

Tabell 3 .  Portugals andel av Guinea-Bissaus utrikeshandel i 
procent av värdet. 3 

export import 

1968* 78 69 

jan-juli 
1975 74 56 

jan-juni 
1977 41 47 

* den gamla kolonin 

Tabell 4. De viktigaste exportvarornas procentandelar av 
exportvärdet. Största mottagarländerna inom parentes.4 

1976 ian-iuni 1977 

jordnötter 
(Portugal, Egypten) 59 64 

kokosnötter 
(Portugal) 

fisk och rakor 
(Senegal, Nigeria, 
Liberia, Algeriet, 
Portugal) 9 18 

virke, trävaror 
(Kap Verde, Portugal, 
Algeriet) 8 3 

krokodilskinn 
(Frankrike) 3 

summa % 90 97 

Tabellerna talar sitt tydliga språk. Det behövs mycket lan och 
bistånd för att fylla underskottet i utrikeshandeln. Visserligen 
var enbart det svenska biståndet under 1975 och 1976 större an 



samtliga exportinkomster. Ändå behövs mycket mer. Vägen 
till ekonomiskt oberoende är ännu lång och svår. Det 
finns inga möjligheter att tacka budgetens utgifter med 
inkomster från export och skatt. Under första halvåret 1976 
inställdes t o m alla statliga löneutbetalningar nastan helt. En 
sådan åtgärd tär förstås på regimens politiska kapital. Den kan 
också fresta till korruption. 

Låt oss komplettera bilden genom att se litet närmare på 
utrikeshandelns innehåll och inriktning. 

Under första halvåret 1975 var 23 procent av importen ris - 
dvs folkets basföda. Jordbrukslandet Guinea-Bissau tvingades 
använda nastan en fjärdedel av sin import enbart till det 
dagliga riset. Men under de två första åren minskade denna 
import. 1976 sjönk risets andel av importvardet till 7 procent 
och första halvåret 1977 var andelen så låg som 4 procent. 
Samma period var hela livsmedelsandelen av importvardet. nere 
i 17 procent jämfört med 33 procent två år tidigare och 29 
procent under 1976. Denna förbättring ar en direkt följd av de 
minskade utgifterna för risimport. Men då bara en mindre del 
av det ris som, trots minskningen, importerades också under 
1977 finns med i statistiken för första halvåret, kommer de låga 
siffrorna 4 respektive 17 procent att stiga. Därför ar det osäkert 
hur stor förbättringen verkligen ar. 

I övrigt består importen, som naturligt ar, främst av en lång 
rad halvfabrikat och industrivaror som inte framställs i 
Guinea-Bissau. De största posterna är oljeprodukter (främst 
bensin och dieselolja), textilvaror (inklusive skor och jutesäckar 
till jordnötterna), metallvaror och maskiner med reservdelar, 
fordon med tillbehör och reservdelar samt medicin. Till- 
sammans med livsmedel svarade de uppräknade varuslagen för 
91 procent av importen 1976 och 85 procent under första halv- 
året 1977. Mera detaljerade uppgifter finns i tabellbilagan på 
sid 148 f. Det kan tilläggas att större delen av den varuimport 
(maskiner, lastfordon, mm) som direkt befrämjar ekonomisk 
utveckling finansieras med bistandspengar. 

Importbcroendet av Portugal har minskat något, men ännu 
kommer nastan hälften av importen från den gamla kolonial- 
makten. Från svensk synpunkt är det intressant att se, att 
Sverige ligger på andra plats bland importländerna med 8 
procent av importen 1976 och 13 procent första halvåret 1977. 
Däremot köper vi ingenting alls från Guinea-Bissau.' 

Om vi i stallet ser på exporten (jfr även tabell A i bilagan sid 
148), är den viktigaste avvikelsen från det koloniala mönstret 



att Guinea-Bissau nu säljer en hel del varor till olika länder i 
Afrika. Virke och fisk säljs t ex till Algeriet, Kap Verde, 
Senegal, Nigeria m fl västafrikanska länder. Under 1976 gick 18 
procent av exporten till Afrika och första halvåret 1977 hela 58 
procent. Denna höga andel beror på att Egypten köpte två 
tredjedelar av 1977 års jordnötsskörd. Det var första gången i 
historien som skörden inte gick till Portugal.6 

Exporten till afrikanska länder är något nytt och på längre 
sikt hoppingivande, eftersom handel inom Afrika är ett viktigt 
sätt att minska beroendet av industriländerna. Försäljningen av 
virke från Guinea till det skogfattiga Algeriet är ett bra 
exempel på mellanafrikansk handel till stor nytta för båda 
parter. 

I sin helhet är Guinea-Bissaus situation i förhållande till 
omvarlden dock extrem. Ännu i november 1976 talade 
planeringsministern om handelsbalansen i inledningsskedet som 
"katastrofal''.7 Men den är ett arv från kolonialtiden. Partiet, 
statsledningen och den politiskt engagerade delen av folket är 
fast beslutna att ta sig ur situationen så fort som möjligt. Hur 
skall det gå till? Vad finns att mobilisera som motvikt till 
beroendet av utlandet? 

Motvikten måste sökas ( l )  i produktivt arbete som skapar ett 
överskott för investeringar och export och (2) i landets starka 
politiska organisation. Dessa två saker hänger ihop, eftersom 
det finns ett självklart samband mellan möjligheten att öka 
produktionen och ett politiskt system som förankrar landets 
styrelse i det arbetande folkets intresse av förbättrade levnads- 
förhållanden. 

I Guinea-Bissau består det arbetande folket ännu till 
Övervägande del av bönder som lever i byar där jorden 
gemensamt ligger i bysamfällighetens händer, men dar varje 
familj vanligen producerar själv med egna redskap, aven om 
kollektiva brukningsformer också förekommer. Det är från 
dessa bönders produktiva arbete som överskottet för utveckling 
till en början måste komma, om landets beroende av omvarlden 
inte skall bli ännu större än det redan är. Det överskott som 
kan säljas på världsmarknaden måste till en början främst 
komma från jordnötterna. 

Införande av egen valuta - ett steg 
mot minskat beroende 
Den 28 februari 1976 meddelande regeringen i Bissau att den 
portugisiska kolonialbanken Banco Nacional Ultramarin0 hade 
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Den nationella valutan är symbol för landets självständighet. Amilcar 
Cabrals porträtt på en av de nya sedlarna. 

Också på frimärkena möter vi Cabrals bild. Men till en början anvands 
aven koloniala frimärken (nederst i mitten). 

nationaliserats med omedelbar verkan vad all dess verksamhet i 
Guinea-Bissau beträffade.8 Fram till detta datum hade den 
guineanska valutan, som liksom den portugisiska hette escudo, 
givits ut och garanterats av den portugisiska banken, precis som 
under kolonialtiden. Men nu togs denna uppgift över av 
Guinea-Bissaus nationalbank, som hädanefter skulle ge ut en ny 
guineansk valuta, som kallades peso. Denna skulle vara 
likvärdig med den portugisiska escudon, däremot inte fritt 



utbytbar på den internationella valutamarknaden. Dess varde 
skulle inte garanteras av guld eller dollars, utan av det 
guineanska folkets eget arbete, sa president Luiz Cabral. 

Den guineanska regeringen tog detta betydelsefulla steg först 
sedan många månaders svåra ekonomiska förhandlingar med 
regeringen i Lissabon lett in i en omöjlig återvändsgrand. Det 
största problemet i förhandlingarna var att portugiserna ville 
vältra över statsskulden från den f d kolonin "Portugisiska" 
Guinea på den nya självständiga regeringen. I praktiken krävde 
alltså portugiserna att guineanerna själva skulle betala den 
skuld som guvernör Spinolas kolonialregering i Bissau ådragit 
sig för att kunna finansiera kriget mot PAIGC. självklart 
avvisades kravet blankt. 

Den bästa utvägen tycktes vara att bryta helt med det 
portugisiska penning- och valutasystemet. Så skedde också. 
Därmed avförde Guinea-Bissau ensidigt skuldfrågan från 
dagordningen och fick samtidigt full kontroll över sina 
valutatransaktioner med utlandet. De pengar som hemvändande 
kolonisatörer fört ut ur landet efter befrielsen miste allt värde. 

Den portugisiska regeringen slog tillbaka med att frysa inne 
alla guineanska tillgodohavanden i portugisiska banker. Därmed 
spärrades omkring tio miljoner dollars i hårdvaluta, dvs mer an 
landets totala importinkomster under 1975. Slaget var natur- 
ligtvis mycket hårt, men Guinea-Bissau gav inte efter och under 
hösten 1976 löstes konflikten slutligen på villkor som tillfreds- 
ställde den guineanska sidan. 9 

Den guineanska regeringen skulle knappast ha kunnat 
utmana Portugal på detta sätt, om den inte stått politiskt stark 
i sitt eget land. Brytningen med det portugisiska valutasystemet 
och införandet av en egen nationell valuta ledde obönhörligen 
till vissa problem i början, t ex brist på importvaror för den 
guineanska befolkningen, särskilt i staderna. Men tack vare den 
starka politiska organisationen blev det möjligt att klargöra för 
folket, varför det på längre sikt var nödvändigt att införa egna 
pengar. 

Allt tyder på att det stora flertalet guineaner med glädje tog 
emot sin nya valuta. Under fem dagar byttes alla gamla 
portugisiska sedlar ut mot nya som bar Amilcar Cabrals och 
andra nationalhjältars porträtt. Många bybor fick gå flera mil 
för att komma till växelkontoren. Men det hela gick 
friktionsfritt och på den sjatte dagen cirkulerade inga escudo- 
sedlar langre i Guinea-Bissau. De gamla mynten gällde 
fortfarande, men nu som symboler för den nya peson, det enda 



giltiga betalningsmedlet. Själva bytesoperationen blev en 
politisk styrkedemonstration för PAIGC. 

Den nya peson är en symbol för landets självständighet. Men 
den har också praktisk betydelse, eftersom varje regering som 
strävar mot ekonomiskt oberoende måste ha kontroll över sitt 
lands valutatransaktioner. Därför markerar den nya peson en 
etapp i Guinea-Bissaus fredliga kamp för större kontroll över 
landets egna tillgångar. 

självförsörjning med ris - det första 
ekonomiska utvecklingsmålet 
Under befrielsekriget sjönk graavis produktionen av ris på den 
portugisiska sidan, och mot slutet var kolonialregimen tvungen 
att importera stora mängder. I de befriade områdena räckte 
produktionen däremot till för att livnära både folket och 
befrielsearmén. Den gav t o m ett litet överskott för export till 
Guinea-Conakry. Men för landet som helhet var underskottet 
stort, när portugiserna gav sig iväg. Det första ekonomiska 
utvecklingsmålet blev därför att komma upp till förkrigs- 
produktionen av råris. Den var 120 000 ton per år. Detta skulle 
räcka till befolkningens behov och ett visst exportöverskott. 
Konsumtionen inom landet beräknas nämligen till 60 000 ton 
skalat (tröskat) ris, vilket motsvarar omkring 90 000 ton råris. 

De guineanska myndigheterna hade räknat med att nå sitt ut- 
vecklingsmål redan under 1977. Som vi ser av tabell 5, miss- 
lyckades emellertid detta. Det blev nödvändigt att fortsatta ris- 
importen också under 1977. Men beroendet av importerat ris 
har i varje fall minskat kraftigt. Det syns tydligt, både om vi, som 
har, studerar mängden importerat ris eller, som tidigare, risets 
andel av de totala importutgifterna. 

Tabell 5. Import av skalat (tröskat) ris till Guinea-Bissau, i ton. 
Lägg märke till att 1975 var det första hela år som PAIGC 
hade makten i hela landet. lo  

Ar ton importerat ris 

1974 30 000 
1975 20 000 
1976 10 890 
1977 10 000 (ungefär) 



vförsöt-jning med ris ar 
försfa ekonomiska ut- 
lingsmalet. For att nå 
' t  nzaste byarnas folk 

vallar mol det salta tid- 
?et som annars förstör 
darna (ovan). Anstrang- 
urna börjar redan bara 
t (till  höger). Foto förf. 



Det är här som sambandet mellan politik och jordbruks- 
produktion blir kristallklart. Under vintern och våren 1976 var 
en stor del av PAIGCs politiska arbete i centrala och södra 
Guinea-Bissau inriktat på att förmå folket att ställa upp på det 
hårda arbete som utvecklingsmålet för risproduktionen krävde. 
Överallt i byarna samlade de politiska kommissarierna och 
jordbruksteknikerna folket till möten för att förklara och mana 
och diskutera. Det är särskilt viktigt att öka byarnas risareal 
genom att bygga vallar mot det salta tidvattnet som annars 
kommer in och omöjliggör risodling i stora delar av det flacka 
kustlandet. Eftersom jorden i Guinea-Bissau ligger i bysam- 
fällighetens händer, blir det bönderna själva som tjänar på 
att sådana vallar och dammar byggs. 

PAIGCs ideologi och politiska strategi 
Enligt PAIGCs ideologi måste människorna själva fås att inse 
sambanden mellan de materiella och sociala förbättringar de vill 
nå och de medel som är nödvändiga för att nå dem. Bränn- 
punkten i den politiska mobiliseringsprocessen ligger just i 
mötet mellan å ena sidan målformulering i nära anslutning till 
människornas erfarenheter och verklighetens möjligheter och å 
andra sidan insikten om vilka hinder som måste övervinnas för 
att målen skall kunna nås. Insikt och målformulering leder 
tillsammans till praktiskt genomförande. Det praktiska genom- 
förandet återverkar sedan i sin tur på insikt och målformul- 
ering, som därigenom fördjupas. 

Följande citat ut PAIGCs allmänna direktiv till partiarbet- 
arna, skrivna av Amilcar Cabral vid den väpnade kampens 
början, visar hur klart och enkelt den politiska mobiliseringens 
problem alltid har ställts inom PAIGC: 

Kom alltid ihåg att folket inte kämpar för idéer, för saker 
som bara finns i människors huvuden. Folket kämpar och 
är villigt att göra uppoffringar, men gör det för att vinna 
mctteriella fördelar, för att få leva battre och i fred, för 
att få uppleva framsteg i sitt eget liv och för att kunna ge 
barnen en battre framtid. Nationell befrielse, kamp mot 
kolonialismen, att bygga upp fred och framåtskridande - 
självständigheten - allt detta blir tomma ord utan inne- 
håll för folket, om det inte åtföljs av en verklig förbättring 
i levnadsförhållandena. Det tjänar ingenting till att befria 
en region, om befolkningen i denna region sedan blir utan 
livsviktiga förnödenheter. ' 1  



I det citerade stycket betonar Cabral medvetet den materiella 
grundvalen för det politiska mobiliseringsarbetet. Politikens 
mening ar inte vackra ord utan konkreta förbattringar i 
människornas liv. För att nå sådana förbattringar måste folket 
ha makt. För att kunna få makt måste folket organisera sig. 

Politisk mobilisering kan vi kort definiera som en process dar 
folkets i erfarenhet och insikt grundade intressen av samhalls- 
förändring omsatts i medvetet politiskt handlande genom 
organisatorisk samverkan med ledare som folket både har 
förtroende för och kontroll över. Kontrollmöjligheten ligger i 
att ledarna ar beroende av folkets aktiva stöd för att kunna 
genomföra det gemensamma programmet. Politisk mobilisering 
kan innebära visst tvång men skiljer sig frän fåtalsvälde och 
diktatur dels genom utgångspunkten - folkets egna samHalls- 
intressen - dels genom förekomsten av förtroende och 
kontrollmöjligheter. Nar massornas "deltagande" i politiken 
kontrolleras uppifrån genom manipulering och våld, kan vi 
använda uttrycket fiktiv mobilisering i stallet för politisk 
mobilisering. 

Naturligtvis ar inte politisk mobilisering av människorna till 
medvetet deltagande i utvecklingsarbetet det enda tänkbara 
sättet att få igång samhällsutveckling i folkmajoritetens intresse 
i tredje världen. Hård diktatur kan ocksä tankas. På kort sikt 
kan detta ibland se ut som en enklare vag att följa - i de 
politiska ledarnas ögon. Men på längre sikt ar risken stor att 
medlen motverkar målet. Dessutom ar det inte så enkelt att få 
en diktatur att fungera effektivt. I Guinea-Bissau talar i varje 
fall den faktiska situationen efter befrielsen till vidare klart till 
förmån för den politiska mobiliseringsmetoden. 



IV. Statsmaktens organisation 
och grundvalar 

samhällsbygget i Guinea-Bissau vilar på byarnas och stads- 
delarnas baskommittéer. Det ar dar som folket kommer i daglig 
direktkontakt med landets politiska struktur. Det finns kontakt- 
vägar i båda riktningarna, både uppåt och nedåt, mellan bas- 
kommittéen och ledningen i Bissau. 

I slutet av februari 1976 bodde jag och några andra 
skandinaviska gäster ett par veckor i byn Kandjadja i norra 
Guinea-Bissau. Lat oss betrakta samhällsapparaten med 
Kandjadja som utgångspunkt. Principerna ar desamma över 
hela landet, aven om språk, religion och politiska traditioner 
skiftar från region till region, ofta till och med från by till by. 

Kandjadja ligger i sektorn Mansaba i regionen Oio i norra 
Guinea-Bissau. Det finns åtta regioner i hela landet. I november 
1976 skildes huvudstaden Bissau ut ur regionen Bissau och fick 
sin egen självständiga stadsförvaltning.' Var och en av 
regionerna ar indelad i sektorer, i Oio ar t ex antalet fem. I alla 
regionerna tillsammans finns det 36 sektorer. Sektorerna i sin 
tur är indelade i omkring fem sektioner vardera. I varje sektion 
på landsbygden finns det ett antal byar, kanske mellan fem 
och tio, med var sin baskommitté. I staderna finns det 
stadsdelskommittéer. En enkel skiss över organisationsstruk- 
turen kan studeras på nästa sida. 

På landsbygden finns det kanske i genomsnitt omkring 
femhundra invånare per baskommitté, barnen inräknade. Men 
många kommittéer har ännu mindre underlag, medan åtskilliga 
andra, t ex den i Kandadja, representerar mycket fler 
medborgare. I Bissau är bilden annorlunda. Dar finns det tjugo 
baskommittéer fördelade på närmare 100 000 invånare. Den 
största representerar över 15 000 medborgare och den minsta 
inom själva staden bara 823 enligt 1974 ars folkräkning i 
Bissau. I hela Guinea-Bissau finns det kanske omkring tusen 
baskommitteer, mycket grovt skattat. 

Vi börjar alltså vår beskrivning på basnivån i Kandjadja och 
klattrar sedan genom den guineanska samhällsapparaten anda 
upp till statens och partiets centrala organ. 



STATENS OCH PARTIETS 

REGIONER 
Bolama Cacheu Oio Bissau Bafata Gabu Tombali Buba 

med det 
särskilda 
huvud- 
stads- 
området 

SEKTORER 

Bolama Cacheu Bissora Safim Bafata Gabu Catio Buba 
Bubaque Cantchungo Mansoa Biombo Contuboel Sonaco Bedanda Tite 
Caravela Bula Nhacra Prabis Bambadinca Pirada Cacine Fulacunda 

S. Domingos Mansaba Cosse Pitche Quebo Empada 
Bigene Farirn Xitole Bok 
Caio Ga-Mamudo 

SEKTIONER 
i genomsnitt kanskc något mer an fem per sektor 

BASKOMMITTEER 
i genomsnitt kanske mellan fem och tio per sektion 



Parti och stat i Kandjadja 

Kandjadja ar den storsta byn, ett slags centralort, i en sektion 
, dar vi också finner sen andra byar: Tambata, Madina, 

1 Djebakunda, Dabokunda, Korinto och Sabalikunda. Vintern x', 1976 fanns det omkring 4 500 invånare i hela sektionen, men 
fler väntades tillbaka från Senegal, dit de flesta tagit sin till- 
7 flykt under kriget. Bara 381 personer hade stannat kvar och 

deltagit i kampen mot portugiserna, enligt den sektionsan- 
7 svarige partirepresentantens statistik. Kandjadja hör alltså inte 

till de områden dar ett fritt samhalle fungerade under kriget, 
utan det ar först nu under freden som samhällslivet kommer 
igång igen på de gamla boplatserna. 

Eftersom det bara bor några hundra människor i var och en 
av de sex mindre byarna i sektionen, kan vi rakna med flera 
tusen invånare i Kandjadja. De flesta hör till det islamiserade 
mandingafolket, men det finns också många balante och aven 
manniskor som hor till mandjakernas folk med ursprung i 
landets nordvästra delar. Men mandinga dominerar, vilket bl a 
betyder att islam ar den viktigaste religionen i byn. 

I likhet med majoriteten av Guinea-Bissaus invånare ar 
människorna i Kandjadja bönder. De producerar mest för eget 
bruk, men får också vissa kontantinkomster framför allt genom 
att odla jordnotter. Ekonomin skall vi studera närmare i nästa 
kapitel, har ar det den politiska organisationen som intresserar 
OSS. 

Baskommittén i Kandjadja hade funnits också under kriget. 
Men det var först nu, efter befrielsen, som den kunde fungera i 
samverkan med ett större antal invånare. Under kriget hade 
nämligen kolonialmakten behållit ett visst grepp i området. Det 
var därför befolkningen hade flytt och inte börjat återvända på 
allvar förrän under 1975. 

I den nya organisation som byggts upp efter kriget har varje 
by i sektionen sin egen valda baskommitte. Det finns ingen 
särskild kommitté för hela sektionen, vare sig i Kandjadja eller 
någon annanstans. Däremot finns det en folkdomstol som vi 
skall bekanta oss med i kapitel 6. 

I Kandjadja finns det också en sektionsansvarig parti- 
representant som aven kallas politisk kommissarie. Han ar en 
viktig person i Kandjadjas politiska liv. Vintern 1976 hette han 
Malan Sanda, var 27 år gammal och bodde i en vanlig hydda 
mitt i byn med en av sina två fruar. Tidigare hade han varit 
lärare och partiaktivist, blivit sårad under kriget, hade fungerat 



som politisk kommissarie i sex år. Enligt egen beskrivning var 
hans främsta uppgifter att förklara partiets politik och 
organisera folket för samhallsarbetei, t ex hälsovård och skol- 
väsende. Just när jag vistades i Kandjadja, gällde det att 
tillverka tegel för att bygga ny skola, folkaffär och sjukstuga. 

Posten som politisk kommissarie på sektionsnivå är egent- 
ligen en kvarleva från den väpnade kampens dagar. Den finns 
inte överallt och kommer antagligen att försvinna, när 
samhallsorganisationen får en mera slutgiltig form i det sjalv- 
ständiga Guinea-Bissau. Men ännu möter vi sektionskom- 
missarierna i landets norra delar och i Kandjadja är han som 
sagt mycket betydelsefull. 

Malan Sanda förmedlar instruktioner och upplysningar från 
överordnade partiinstanser och från förvaltningskommittéerna i 
sektorhuvudstaden Mansaba och regionshuvudstaden Farim. 
Kommunikationen sker genom personliga kontakter, ofta till 
fots eller ibland med cykel, någon enstaka gång med bil. I 
Kandjadja finns bara två åsnekärror och några cyklar. Farim 
ligger närmast: först omkring tolv kilometer på en röd grusväg 
genom skogen och sedan ytterligare några kilometer längs stora 
asfaltvägen som portugiserna lät bygga på sin tid för militära 
ändamål. Med hjälp av sin transistorradio följer Malan också 
mycket noga radiosändningarna från Bissau. 

I Kandjadja och de andra byarna vänder sig Malan i första 
hand med sina råd och instruktioner till bykommittéernas 
ledamöter, till de gamla och därför respekterade medborgarna, 
till sjuksköterskor och lärare, folkaffärens föreståndare - men 
också till befolkningen i allmänhet som han står i vardaglig kon- 
takt med och vars levnadsvillkor han delar. När baskommitten 
kallar till stormöte i Kandjadja, vilket sker på lördagar, eller 
när lärarna ordnar föräldramöte, är Malan alltid med och 
håller anförande, även om han inte leder själva mötet. Han 
fungerar också som medlare i tvister. Därför förs dessa, som vi 
kommer att se i kapitel 6, vanligen inte till sin spets utan 
biläggs utan att folkdomstolen behöver sammanträda formellt. 
På grund av sitt lugna sätt och goda anseende som partiaktivist 
ar Malan trots sin ungdom en respekterad man i Kandjadja, en 
effektiv länk mellan sektionens byar och samhället i stort. 

Enligt partiets regler skall varje baskommitté ha fem leda- 
möter, varav minst två måste vara kvinnor. Arbetsfördelningen 
mellan ledamöterna följer ungefär samma mönster över hela 
landet: en ordförande som bl a organiserar gemensamma arbeten, 
en vice ordförande som sedan kriget har ett särskilt ansvar för 



säkerhetsfrågor, och tre andra ledamöter som mellan sig 
fördelar ansvar för skolan, hälsovården, folkbokföringen (med 
skollärarens hjälp), gäster i byn mm. Just i Kandjadja vintern 
1976 hade kommittén bara fyra ledamöter, eftersom ordfö- 
randens hustru som också var femte ledamot med särskilt 
ansvar för gästers mottagande nyligen hade dött. Det finns inga 
speciella valregler för baskommitteerna. De utses vid allmänna 
möten och ledamöterna behåller sina poster, så länge de har 
folkets förtroende. Det ar ovanligt att någon blir avsatt, men 
det förekommer. 

Kor?lrnitten i Kandjadja består av personer som stannade i 
trakten under kriget. Ordföranden heter Sadio Cisse, 60 år 
gammal, har haft sin post i tio år. Han säger att hans viktigaste 
uppgift ar att se till att partiets instruktioner blir utförda. 
Instruktionerna får han från "sektionen", dvs Malan. Den 
senaste uppgiften hade varit att sammankalla ett möte för att 
organisera tillverkningen av tegel för den nya folkaffaren. Plåt 
till taket hade de redan fått från Bissau. Kriget ar över, men 
kampen för ett bättre liv måste gå vidare. Framför allt saknar 
man redskap och materiel. Var skall man få det ifrån? frågar 
jag. Inte bara från partiet, blir svaret, utan från folkets eget 
arbete. 

Vice ordföranden heter Nanjou Toure och ar  70 år gammal. 
Han har haft sin post i elva år och känner fortfarande ett 
särskilt ansvar för säkerhetsfrågorna. Det galler att hålla utkik 
efter fiender, även om han inte längre delar ut vapen åt folket. 
Tvärtom har alla utdelade vapen nu samlats in igen. Han 
påpekar att kommittén har regelbundna möten en gång i 
veckan. 

Den tredje ledamoten ar en fyrtiofemårig kvinna vid namn 
Sona Sedi. Hon har nio år i kommittén bakom sig: 

Jag tar hand om skolbarnen, jag ar som en mor för dem. 
Om något problem uppstår eller om det ar något som be- 
hövs, då talar jag med föräldrarna och gör vad jag kan. 

Vad ar det för slags problem och behov? Jo, förra veckan t ex, 
hölls ett möte med föräldrar och lärare för att diskutera 
problemet med belysning i skolan på kvällarna, nar barnen 
sitter och laser läxor. Problemet ar viktigt också av den 
anledningen att inga kvällskurser för de vuxna kan ordnas i 
skolan utan belysning, påpekar Sona Seidi. Vilken lösning kom 
mötet fram till. då? 



Vi har bett partiet skaffa en liten generator. Ännu inget 
svar. Det kan bli ja, det kan bli nej. 

Till sist säger Sona Seidi att det också ar hennes uppgift att 
kalla samman folket till jordbruksarbete, nar regnen kommer. 

Aven den fjärde ledamoten ar kvinna. Hon heter Mai 
Camara, ar trettiofem år gammal och har suttit sex år i 
kommittén. Lagg märke till att kvinnorna ar yngre an mannen. 
Dct ar en allmän tendens bland de politiskt aktiva över hela 
landet, eftersom kvinnornas deltagande i det offentliga livet ar 
något nytt i Guinea-Bissau - det har kommit med befrielse- 
kampen och PAIGC. Mais uppgift ar att ta hand om de sjuka 
och se till att de kommer under vård, säger hon, i första hand 
hos sjuksköterskan i Kandjadja (se vidare sid 132). Hon tar 
också hand om de döda, ser till att de blir begravda och 
registrerade. 

På en gemensam fråga till alla ledamöterna om vad som ar 
den största uppgiften i Kandjadja för närvarande blir svaret: att 
genomföra flyttningen till den plats dar byn hade stått före 
kriget. Detta var bara drygt femhundra meter från centrum av 
det område dar de provisoriska hyddorna och husen nu stod. 
Vattentillgången var sämre därborta på den gamla platsen, ändå 
ville man flytta dit "dar förfäderna finns". Med partiets hjälp 
och folkets egna uppoffringar skulle vattenfrågan lösas - 
antingen med ny källa eller ledningar från de två nuvarande 
brunnarna. I vilket fall som helst skulle de nya byggnader man 
nu höll på att göra tegel till byggas därborta. Beslutet var redan 
fattat. 

Det ar litet svårt att klart definiera baskommitténs formella 
stullning. I praktiken är den samtidigt både ett partiorgan och 
ett folkvalt lokalförvaltningsorgan. I själva verket ar den det 
enda folkvalda organet i Guinea-Bissaus politiska struktur, 
förutom den lagstiftande nationalförsamlingen och de regionala 
församlingar vars viktigaste uppgift just ar att utse national- 
församling. Vi återkommer till dessa församlingar längre fram i 
detta kapitel. 

Oklarheten beträffande baskommittéerna beror bl a på att 
diskussionen om PAIGCs roll i den självständiga staten ännu 
inte ar slutförd. Skall PAIGC vara ett massparti, öppet för 
alla? I så fall blir det lätt att definiera baskommitten som en 
partikommitté. Eller skall PAIGC vara ett parti för den 
politiskt medvetna eliten, ett sådant parti som man bestämt sig 
för att bygga upp både i Angola och i Mocambique? Den 



uppfattningen ar på frammarsch, men då  blir de politiska 
kraven på baskommittéernas ledamöter mycket höga. Dessa 
frågor kommer säkert att bli officiellt besvarade vid 
PAIGCs tredje partikongress som skall hållas i november 1977. 
Vad baskommittén betraffar ar i varje fall det svar som 
stämmer bast med PAIGCs hittillsvarande politiska praktik att 
den i första hand ar ett politiskt organ och inte främst ett 
förvaltningsorgan. 

Vad själva partiet betraffar lutar det klart åt modellen "parti 
för den medvetna eliten", nar jag under sommaren 1977 lägger 
sista handen vid manuskriptet till denna bok. Så har uttalade sig 
partiets organisationssekreterare José Araujo i No Pintcha den 29 
juli 1977: "PAIGC måste ständigt förändra sig i riktning mot att 
bli ett avantgarde-parti". 

Problemet existerade inte under befrielsekampen, eftersom 
man då inte gjorde någon åtskillnad mellan parti och stat i de 
befriade områdena av Guinea-Bissau. I stallet talade man om 
"partiet som stat". Detta begrepp syftade på sammansmalt- 
ningen mellan PAIGC och samhällsförvaltningen. Men i det 
nya samhälle som nu håller på att byggas vill man hålla isar 
parti och stat på alla nivåer, aven om det säkert inte blir lätt. 

Ordinarie stormöte med baskommittén 
och medborgarna i Kandjadja 

Baskommitténs ordförande halsar välkommen stax efter kl 11 
en het lördagförmiddag på Kandjadjas mötesplats. Drygt 100 
vuxna man, 70-80 kvinnor och ett stort antal barn och 
ungdomar har samlats under traden. Inledningsorden ar korta: 

I vanliga fall skall vi ha möte varje vecka, men nu har det 
fått gå några veckor eftersom vi haft så mycket arbete .... 
Ni ser också att vi har främlingar i vår krets idag. Men de 
har inte kommit med vapen i hand. Tvärtom, de ar våra 
bröder och systrar. Deras folk stödde oss under kampens 
dagar och nu har de kommit för att visa sin solidaritet ... 

Sedan går ordet till Malan, sektionens politiske kommissarie. 
Också han halsar de utländska gästerna välkomna. Tillägger att 
i fortsättningen bör mötena börja tidigare, vid g-tiden då det 
ännu ar litet svalt, inte efter kl 11 som idag, då hettan börjar 
bli svår. Baskommitténs ordförande fortsätter: 
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Yi har inte kallat till möte idag av någon tråkig anled- 
ning, utan av en bra anledning, nämligen att det finns 
arbete att utföra som partiet anvisat oss. Vi har alla an- 
svar. Baskommittén representerar folket, den ar folket. 
Om något händer som kräver handling, kan ni alla ta 
initiativ själva, var och en av er, om ingen kommitté- 
ledamot råkar vara närvarande. 

Partiet hjälper oss att få utveckling i landet.. . det är så 
mycket som behövs. Vi har inget elektriskt ljus, dåligt 
med vatten, vi måste bygga ny folkaffär, ny skola, ny 
sjukstuga.. . 

Vice ordföranden fortsätter sedan. Hans budskap kan samman- 
fattas i orden: 

Vi måste bygga partiet i våra hjärtan. 
Efter honom tar den kvinna ordet som i baskommittén har an- 
svaret för skolfrågor: 

Jag halsar er i partiets namn (applåder). Tidigare hade vi 
inte mycket tid för vårt arbete på grund av kriget. Men 
nu är det fred och vi har tid. Därför måste vi satta 
igång.. .Män och kvinnor vandrar tillsammans på samma 



vag. Det arbete vi skall utföra, det ar inte bara barnens 
arbete, inte bara mannens, utan det ar också kvinnornas, 
det vill jag verkligen saga till er. Vi kvinnor ar beredda att 
med all vår kraft och vilja arbeta för livets utveckling. 
Vi ar beredda och vi har all ratt att delta ... 

Så småningom går ordet tillbaka till Malan som nu håller ett 
längre politiskt anförande. B1 a gör han följande påpekanden: 

Ni har era ledare i baskommittén framför er. Själv har 
jag bara kommit hit som deltagare ... 

Partiet har ingen styrka utan folket. Det finns ingen 
styrka utan folket. Det finns ingen styrka har som inte 
kommer från folket. Det ar folket som ar styrkan i vårt 
parti och vår stat. 

Barnen har sina uppgifter, de vuxna sina. Alla måste gå 
på möte, på samma satt som en familj samlas för att 
diskutera sina problem, så att alla kan förstå problemen. 
Det ar nödvändigt att ha möten, men man skall inte 
bråka inom familjen. Det ar mycket skamligt att slå sin 
fru. Från och med nu skall det vara möte varje lördag, 
och vi skall verkligen vidta åtgärder mot dem som inte 
kommer, om de inte ar sjuka ... 

(Malan kommer sedan in på sakefhetsproblemen) 

Kom ihåg att alla främlingar som kommer till vår by 
måste presenteras för kommittén. Om du känner till en 
främling som vistas har utan kommitténs kännedom och 
du inte talar om det för kommittén, då kan du till och 
med komma i fängelse ... En annan sak som har med 
säkerheten att göra: kom ihåg att ni måste ha ett papper 
om ni lämnar sektionen. Om någon ger sig iväg utan 
papper, då vill jag inte ha med den personen att göra. 
Ett papper ar inget stort besvär ... Det ar partiet som be- 
stämt att vi måste göra på det sättet. 

(Arbetet) 

Ni har inte gjort teglet färdigt som vi kom överens om 
och inte skaffat fram virket. Om ni sätter kraft i arbetet, 
går allt bra ... 

Jag ber er verkligen att inte stalla till med trassel. Vi 
har kampat tillsammans ... Efter allt som vi har gjort till- 
sammans, vad finns det kvar som vi inte skulle kunna 
göra om vi verkligen ville? Finns det något arbete som ar 
hårdare an att kampa, hårdare an att döda människor ... ? 



(De utländska gästerna) 

Hur var det tidigare? Såg ni någonsin vita människor 
som sov i våra hyddor, drack vårt vatten, åt vår mat ... ? 
Men nu, nu ar det annorlunda. (Applåder) Detta visar för 
oss att det finns enighet och enhet i världen. Vi måste 
alla ena oss. 
(Enighet och enhet) 

Tusen gånger kan jag upprepa: förena er, moder, fader, 
broder, syster ... jag ber er. Vi måste få slut på att folk 
ljuger och sprider förvirring. De som gör på det sättet ar 
som FLING. De sprider bara förvirring.. . Om jag får tag i 
en FLING-medlem, då tanker jag ta  fast honom, och det 
säger jag er, jag skall visa honom vad vi anser om FLING 
här i trakten.. . 

Vi måste vara på vår vakt. Det är på oss själva som ut- 
vecklingen beror. Det finns ingen anledning för någon att 
ta ut högre priser i Kandjadja an i Bafata eller tvärtom. 
Nu måste vi arbeta och vara på vår vakt. Mannen får dra 
åt bältena och kvinnorna fasta kjolarna hårdare kring 
midjan. 

(Folket och staten) 

Har har vi ingen stat. Det ar vi själva som ar staten. 
Vad kan den politiske kommissarien göra utan kommit- 
tén? Vad kan kommittén göra utan folket? Har i 
Kandjadja, om vi verkligen vill, så ar det vi alla tillsam- 
mans, alla män och alla kvinnor, som ar kommittén. 

Efter Malan talar ett tiotal andra byinvånare. 

En man tar upp problemet med spekulation i varubrist. Det 
kan aldrig tolereras, säger han, om någon köper för 2.50 och 
sedan säljer för 10 pesos. Han betonar också att främlingarna 
från Skandinavien och Kandjadjas invånare kan ha mycket att 
lära av varandra i det gemensamma arbetet för en bättre 
framtid. 

Imamen, dvs föreståndaren för byns enkla moské (en tak- 
konstruktion på stolpar, utan vaggar), talar kraftfullt om 
behovet av en ny moské. Han ar vackert kladd i brun fotsid 
dräkt och röd mössa, vit halsduk. 

En kvinna talar om risodling: om insekterna och det salta 
vattnet som fördärvar riset på fälten. Partiet bör sanda medicin 
som dödar insekterna. En annan kvinna tar upp samma tema, 
men talar också om priserna i folkbutiken. Uttrycker sin glädje 
över att priserna på de ryska tygerna sankts till hälften. 



Byns äldsta invånare, en gammal kvinna, får ordet. Hon 
halsas med applåder och uppmuntrande skratt. Den väpnade 
kampen ar visserligen över, säger hon, men nu galler det att 
kampa lika hårt för att bygga upp det nya samhället. Hon 
framför sina hälsningar till det svenska folket, undrar om vi 
möjligen kan skicka medel för att bekämpa de insekter som nu 
förstör riset på fälten. 

En gammal man talar varmt om enighet. Han jämför 
nationen med ett trad dar alla grenar tillsammans utför ett 
gemensamt arbete. 

Till sist inbjuds jag att saga några ord på gästernas vagnar. 
Det ar ingen tom gest. Tvärtom ar människorna i norra 
Guinea-Bissau val medvetna om vänskapen mellan PAIGC och 
"det svenska folket", bl a därför att varorna i folkaffaren i 
norr under kriget ofta kom som bistånd genom SIDA. Mötet 
avslutats med leverop för det svenska folket, det angolanska 
folket, för fred, frihet och rättvisa och för framgång i kampen 
mot imperialismen. Leveropen uttrycker en konkret upplevd 
internationell solidaritet långt ute i skogen i Guinea. 

Men undantag för de kommentarer som föranleddes av mina 
kamraters och min närvaro vid mötet - och dessa kom- 
mentarer dominerade inte alls - var detta nog ett ganska 
typiskt bymöte i Guinea-Bissau. Hundratals liknande hålls varje 
vecka över hela landet. Diskussionsämnen och stämningar 
skiftar från by till by, beroende på lokala förhållanden, 
aktuella arbetsuppgifter och, kanske främst, beroende på om 
mötet hålls i en by som varit befriad sedan mitten av sextio- 
talet, i en by som portugiserna höll fram till 1974, eller, som i 
Kandjadja, i en by som legat i en omstridd zon och under flera 
år varit nästan avfolkad. Men oberoende av de lokala 
omständigheterna samlas folket i Guinea-Bissau regelbundet 
under PAIGCs ledning för att diskutera hur det framtida 
samhället skall byggas i praktiken. 

I 
1 - 

Stadsdelskommittéerna i Bissau 
1 

I staderna och framför allt i Bissau ar det lokala politiska livet 
7- helt annorlunda än på landsbygden. Ledande företrädare fór 

-1 PAIGC säger ibland att portugiserna vann slaget om Bissau. 
d Man syftar då på att PAIGC inte hade någon verklig politisk 
1- 

1 organisation i huvudstaden vid krigets slut. Aktivisterna hade 
- i antingen gått över till de befriade områdena eller fängslats av 



portugisernas effektiva polis. Den stora massan av inflyttade 
landsbygdsbor, service-arbetare, småhandlare, lägre tjänsteman 
och affärsmän i Bissau var inte aktiva anti-kolonialister på 
portugisernas tid, lika litet som de nu ger något aktivt stöd åt 
PAIGC och den nya regeringen. Som jag nämnde i kapitel 2, 
har många av dem t o m fått sin materiella stallning försämrad 
efter befrielsen. 

Det politiska arbetet går därför trögt för PAIGC i många av 
Bissaus stadsdelskommittéer. I den officiella tidningen No 
Pintcha ("Framåt" på kreol) - som kommer tre gånger i veckan 
- står det ofta artiklar om att partiarbetet måste förbättras. Ett 
försök under hösten 1975 gick ut på att alla tjugo kommit- 
téerna skulle få var sin hög partiledare som inspiratör och 
idégivare, med särskilt ansvar just för sin kommitté. Aven om 
denna åtgärd kanske hade viss effekt, ar det svårt att se hur 
den skulle kunna ersätta bred folklig aktivitet. 

I en viktig rapport till partiets högsta organ mellan 
kongresserna, högsta kamprådet (Conselho Superior da Luta, 
CSL), i slutet av augusti 1976 beskrev Aristides Pereira, partiets 
generalsekreterare, situationen i huvudstaden på följande satt: 

Som jag tidigare sagt blev partiets underjordiska apparat 
praktiskt taget förstörd av fienden i den ockuperade 
huvudstaden under de långa år som den nationella be- 
frielsekam~en varande. 

När det blev möjligt för partiet att arbeta öppet i 
Bissau, efter den sista kolonial-fascistiska regeringens fall 
i Portugal, fick de ansvariga börja så gott som helt från 
början. Men de kunde i alla fall ta kontakt med några 
gamla partiaktivister - många av dem hade torterats och 
förödmjukats i kolonialmaktens fängelsehålor - och till- 
sammans med dem få igång baskommitteer i Bissaus olika 
stadsdelar. 

Denna verksamhet underlättades på sätt och vis av den 
allmänna entusiasm som landets fullständiga befrielse 
väckte hos befolkningen. Men den led också av att 
opportunister nästlade sig in i partiet, något som i sin tur 
underlättades av den allmänna entusiasmen: De gamla 
partiaktivisternas politiska och ideologiska skolning var 
bristfällig.. . (Pereira syftar här på att de under långa tider 
haft mycket litet kontakt med partiet). Detta var en annan 
faktor som försvårade utvecklingen av den nya orga- 
nisationen i Bissau. Ännu idag kravs det särskilda an- 
strängningar från partiledningen. Dessa ansträngningar är 
så mycket mera nödvändiga som vi kan vara säkra på att 



den utan tvivel mest alienerade delen av landets befolk- 
ning finns i Bissau. Befolkningen i Bissau har fått sin 
moral undergrävd på alla möjliga satt, framför allt genom 
sina kontakter med den koloniala militärmakten och alla 
dess laster (Pereira syftar på prostitution, narkotika, 
korruption, kapitalistiska konsumtionsideal, mm). Denna 
del av befolkningen ar utan tvivel den mest problematiska 
från politisk synpunkt.3 

På  ett mera konkret plan får vi motsvarande problem belysta i 
ett reportage i No Pintcha i oktober 1976 från Bissaus tredje 
största stadsdel, Pefini, med över 8 700 invånare. Journalisten 
skriver att antalet medborgare som kommer på kommitténs 
möten ständigt minskar. Ofta ar det färre an hundra som 
kommer: 

Kommittén bildades i augusti 1974 för att befrämja kon- 
kreta syften: hålla möten för att politisera massorna, 
sprida partiets principer och de grundläggande idéerna 
om enhet. Atskilligt har redan gjorts, men svårigheterna 
fortsätter. Under den senaste tiden har partiverksamheten 
praktiskt taget stått stilla. Människorna ar ute på jord- 
bruksarbeten och deltagandet i politiken är mycket be- 
gränsat. 

Det är ungdomsverksamheten som ger kommittén det 
största problemet. De unga ar helt ointresserade. För att 
få med dem har de ansvariga försökt minska kraven på 
frivilligt arbete. De f3rsöker också undvika långa möten 
med kritik och självkritik som kan avskräcka en del ung- 
domar som inte ar så medvetna politiskt. 

Ungdomsverksamheten inskränker sig till att visa filmer 
för att få ihop litet pengar till kommitténs arbete, samt 
till frivilliga rengöringsarbeten och deltagande i idrotts- 
tävlingar. De unga hjälper också till med att göra en 
väggtidning i kommitténs lokal med klipp ur No Pintcha 
och andra texter.4 

Förmodligen ger detta reportage en ganska realistisk bild av 
PAICCs svårigheter att bygga upp ett aktivt masstöd i Bissau. 
Ändå skall vi kanske inte överdriva den politiska innebörden av 
svårigheterna. Det ar inte fråga om något aktivt motstånd, utan 
passivitet och bristande entusiasm. De grupper det galler 
dominerar visserligen i huvudstaden, men de har inga nyckel- 
poster vare sig i politiken eller i ekonomin. Ty den politiska 



makten ligger ännu i händerna på PAIGCs ledare som fick sin 
politiska skolning under befrielsekampen, och den ekonomiska 
nyckelrollen har bönderna, eftersom det ar deras arbete som i 
början måste ge det nödvändiga överskottet för ekonomisk 
utveckling. 

Rent organisatoriskt ar i varje fall hela Guinea-Bissau täckt 
av baskommittéer. Bland dessa är Kandjadjas kommitté mera 
typisk för landet som helhet än Pefinis. Under mina rundresor i 
regionerna träffade jag många kommittéer som påminde om 
den i Kandjadja. 

Sektionen 
Det finns inte mycket att tillägga om sektionerna på den har 
punkten i vår framstallning. Någon särskild kommitté finns 
som sagt inte på denna nivå i samhallsorganisationen. Det 
viktigaste offentliga organet ar folkdomstolen som vi tar upp i 
annat sammanhang, på sid 99 ff och 132 ff. 

I exemplet Kandjadja såg vi också att den politiske 
kommissarien kan ha en nyckelroll i de sektioner dar han 
fungerar. Men som jag redan påpekat, tycks hans roll i den 
framtida samhallsorganisationen vara något osäker. Låt oss 
återvanda till Aristides Pereiras rapport till Högsta kamprådet i 
augusti 1976 for att få frågan belyst. 

Efter att ha konstaterat att det ar stats- och förvaltnings- 
apparaten och inte partiet som dominerat på sektors- och 
regionsnivå sedan befrielsen, frågar Pereira hur laget ar på de 
lagre nivåerna. Beträffande sektionerna svarar han så har: 

I några sektioner i norr, dar det fanns sektionskommittéer 
under den väpnade kampen, träffar vi ännu på aktivister 
("sektionsansvariga"), f d medlemmar av kommittéerna 
vars ställning tills vidare inte ar helt klar. De flesta av 
dessa aktivister ar f d soldater i befrielsearmén. De har 
varken sugits upp av statsapparaten eller "professiona- 
liserats" av partiet, trots att de arbetar för partiet, ofta 
under svåra materiella förhållanden. Detta ar ett problem 
som de lokala ansvariga inte har materiella resurser nog 
att lösa. Partiledningen bör skyndsamt ge det sin upp- 
märksamhet.5 

I fortsättningen av sitt anförande säger Aristides Pereira, att 
partiet skapat sektionskommittéer i vissa områden dar de inte 
tidigare existerade, framför allt i staderna och i sådana 



landsbygdsområden som portugiserna lyckades hålla anda till 
slutet. Men han påpekar också att denna partiverksamhet inte 
ar "professionell" så länge problemet med sektionskommis- 
sariernas inplacering i partiapparaten förblir olöst. Detta senare 
stämmer bra med mina intryck, eftersom jag under mina resor 
och studier i Guinea-Bissau aldrig träffade på någon parti- 
kommitté på sektionsnivå. Det ar dock möjligt att Pereira i 
själva verket syftade på sådana kommittéer i Bissau som 
representerar stadsdelar med upp till 15 000 invånare. I 
överensstämmelse med den vanliga partiterminologin har jag i 
texten jämställt dem med landsbygdens baskommittéer, men i 
praktiken skulle det nog vara riktigare att betrakta dem som 
sektionsorgan. 

Sektorn 
I -1 Under den vapnade kampen fanns det tjugo sektorer i de 

befriade områdena. I varje sektor fanns en kommitté med fem r-1 ledamöter som utnämnts av partiledningen. Den representerade 
en viktig organisationsnivå i partiethtaten. I praktiken finns 
dessa kommittéer ännu kvar, nu utökade till 36, aven om de i 
teorin inte längre är partiorgan utan enbart statliga. Den full- 
ständiga beteckningen ar "sektorstatskommitté" (Cornité de 

-P- Estado de Sector). I rapporten till högsta kamprådet hade 
partiets generalsekreterare följande att saga om sektorerna: 

Sektorkommittén består nästan alltid enbart av parti- 
medlemmar som fått sin skolning under kampen. Den har 
blandade funktioner och kan ses som ett både politiskt 
och administrativt organ. På denna nivå lever partiet/ 
staten vidare, ännu tre år efter utropandet av sjalvstandig- 
heten. 

I övrigt fortsätter sektorskommittén i sin egenskap av 
partiorgan (min kursivering) att få effektivt stöd av "sam- 
arbetarna" (colaboradores) och ibland också av politiska 
brigader som partiledningen sander ut till sektorer dar 
laget kräver särskilda partiinsatser bland bef~lkningen.~ 

"Samarbetarna" (colaboradores) som Aristides Pereira nämner 
är partiaktivister som fanns också under kriget. De ar knutna 
till sektorkommittén men bor ute i byarna som vanliga bönder 
och har särskilt ansvar för kontakterna mellan kommittén och 
folket. I praktiken ar den enda viktiga skillnaden mellan dem 



och sektionskommissarierna att de rör sig i större områden an 
en enda sektion. När jag och mina kamrater kom till Kandjadja 
första gången, åtföljdes vi t ex av en colaborador do sector som 
presenterade oss för sektionskommissarien och bykommittén 
och hjälpte till att förklara syftet med vårt besök. 

De politiska brigaderna kan komma både från Bissau och 
från de regionala huvudstäderna. Deras uppgift ar oftast 
inriktad på något speciellt syfte, en hälso- eller utbildnings- 
kampanj t ex. 

Det ar nog svårt för många svenskar att föreställa sig hur 
arbetet i en guineansk sektorkommitté fungerar. Möjligen finns 
det en telefon på expeditionen. Men det ar troligare att man har 
radiokontakt med den regionala kommittén och med Bissau. I 
varje fall går den enda direktkontakten med sektionerna och 
byarna ute i sektorn via budbärare, ofta till fots, ibland med 
bil. Behöver man en lastbil för en större transport, kan det bli 
nödvändigt att vänta flera dagar. Under sådana förhållanden 
krävs det både samordning och decentralisering för att 
förvaltning och politiskt arbete skall fungera. Samtliga in- 
blandade måste vara överens om de stora linjerna men 
samtidigt vara beredda att fatta självständiga beslut. Det ar 
svårt att saga något allmängiltigt om hur detta fungerar i 
Guinea-Bissau. Ibland går det bra, ibland går det sämre. Det 
märkliga ar i varje fall att en enhetlig politisk linje tillämpas 
över hela landet, långt ute i byarna, trots alla svårigheter. 

Som exempel på vilka problem verksamheten i sektorerna 
omfattar kan vi citera en liten notis i No Pintcha i januari 
1977. Där meddelas att ordföranden i statskommittén för 
sektorn S. Domingos i regionen Cacheu hade ordnat ett arbets- 
möte med samtliga medlemmar av sektorns baskommitteer: 

Vid mötet diskuterades problem rörande samarbetet 
mellan baskommittéerna, bildandet av en lokal kvinno- 
kommission, resultaten av ungdomsorganisationens verk- 
samhet under det gångna året, klargörande av de upp- 
gifter varje medlem av en baskommitté har i förhållande 
till befolkningen, betalning av medlemsavgiften till par- 
tiet, samt beskattning av de kringvandrande handels- 
männen. Vid mötet tog man också upp till debatt frågan 
om betalning av utsäde som distribuerats till befolk- 
ningen, förberedelser för årets jordbruksarbete, bildandet 
av ett kooperativ som skulle omfatta baskommittéerna, 
Guinea-Bissaus nationalbanks uppgifter i regionen, be- 
talning av den nationella återuppbyggnadsskatten, samt 
rengöring och hygien i byarna.' 



Trots skillnader i ländernas ekonomiska utvecklingsnivå och 
historiska situation ser vi att likheterna tycks vara större an 
olikheterna mellan de uppgifter guineanska och svenska lokal- 
politiker ställs inför. 

Regionen 
I sin viktiga rapport till partiet i slutet av augusti 1976 talade 
Aristides Pereira också om de regionala kommittéerna (Comités 
de Estado de Regiao), en i var och en av de åtta regionerna. 
Aven dessa ar arvtagare till de kombinerade parti/stats- 
kommittéer som fanns under kriget, men på den regionala 
nivån är de nuvarande kommittéerna utpräglat administrativa. 
Det gäller naturligtvis också den nya statskommitte för 
huvudstadsområdet som inrättades i november I976 för att göra 
det lättare att lösa Bissaus speciella förvaltningsproblem. 

Aristides Pereira betonade i rapporten, att det politiska 
arbetet i de gamla befriade områdena kommit i andra hand, 
därför att alla tillgängliga krafter satts in antingen på det 
materiella återuppbyggnadsarbetet i dessa områden eller på det 
politiska arbetet i de områden portugiserna kontrollerat under 
kriget: 

Den regionala kommittén ar samtidigt både ett lokalför- 
valtningsorgan och ett lokalt organ för den centrala för- 
valtningen. Den består av ... ordförande och av cheferna 
för de olika statskommissariatens (ministeriernas) regionala 
förvaltningar. Den skall fungera som ett kollektivt organ.. 

Men i praktiken har det visat sig att våra regionala 
statskommitteer i allmänhet inte har fungerat kollektivt. 
I stallet har ordföranden eller den berörde förvaltnings- 
chefen ofta gått förbi den regionala kommittén och gjort 
upp direkt med de högre instanserna i Bissau. 

Detta ar en av de brister i Guinea-Bissaus förvaltnings- 
apparat som vi lagt märke till och som regeringen för- 
söker råda bot på ... 

Det kan också handa ... att regionstatskommittén till sin 
personsammansattning inte nödvändigtvis ar en "parti- 
kommitté". Den ar inte ett organ som enbart består av 
aktiva partimedlemmar ... utan av vanliga tjänsteman 
från den koloniala förvaltningsapparaten som inte alltid 
har identifierat sig med vår  kam^. 

Eftersom det ar så, kan vi saga att de statliga organen 
på regional nivå inte fyller tomrummet efter den regionala 



partistruktur vi saknar idag. Den typ av kombinationslös- 
ning vi tillämpade förut - med partiethtaten - är inte 
längre möjlig med tanke på hur den regionala kommittén 
nu fungerar och framför allt med tanke på att den inne- 
håller icke-partifolk. 

Naturligtvis betyder inte det jag nu har sagt, att det inte 
förekommer någon partiverksamhet alls på den regionala 
nivån. Förutom att det skulle vara fel att påstå något 
sådant skulle det vara orättvist mot alla de partiansvariga 
som ingår i de regionala kommittéerna och dar fungerar 
som dynamiska och militanta medlemmar. Ofta ordnar de 
massmöten för att förmedla partiets inställning till folket, 
liksom de också förmedlar folkets uppfattning till de 
centrala organen.. . 

För att åter få igång det regionala partiarbetet på ett mera 
samordnat satt beslöts i början av 1976 att inrätta den nya 
posten regional partisekreterare. Aristides Pereira betonar i sin 
rapport att dessa regionala partisekreterare skall vara ... 

. . . professionella partifunktionärer. De skall agna sig ute- 
slutande åt partiverksamhet. Övriga partiansvarigas för- 
måga tas till stor del i anspråk av administrativa göromål, 
men partisekreteraren skall ge ett verkligt tillskott till 
partiets kapacitet, både på organisations- och kontroll- 
planet och nar det galler agitation och massmobilisering. 

I första hand syftar inrättandet av posten som parti- 
sekreterare till att återinföra regionala partikommittéer.. . 
dar ordföranden i den regionala förvaltningskommittén (i 
allmänhet medlem i Högsta kamprådet) skall vara ord- 
förande och tillsammans med den regionale partisekre- 
raren föreslå partiledningen andra lokala ledamöter.. . 

På detta satt hoppas vi att de regionala partikom- 
mitteerna snart skall återuppstå. De är organ som vi 
traditionellt har haft i vår organisation. Det krävs inga 
långrandiga förklaringar för att motivera behovet.8 

Vi ser har hur partiets generalsekreterare talar öppet om 
svårigheterna att samtidigt förvalta ett samhälle och bedriva po- 
litiskt mobiliseringsarbete. Dels räcker de organisatoriska kraf- 
terna helt enkelt inte till. Men dels kan det också vara bra med 
en viss arbetsfördelning mellan dem som genomför förvalt- 
ningsåtgarder, som kanske inte alltid ar så populära, och dem 
som skall skapa bred politisk förståelse för partiets utvecklings- 
politik. 

I överensstammelse med tidigare beslut och krav från partiets 



högsta kampråd i augusti om att avhjälpa de brister general- 
sekreteraren hade talat om, tillsattes regionala partisekreterare 
under hösten 1976 i alla regioner som inte hade haft det redan 
tidigare. Vid ett fyradagarsmöte i november som leddes av 
partiets nyutnämnde organisationssekreterare, José Araujo, och 
dar alla sekreterarna deltog, fattades två viktiga beslut. Båda 
skulle bidra till att göra den regionala arbetsfördelningen 
mellan parti och stat klarare an förut. Det ena beslutet innebar, 
att särskilda regionala partikommittéer skulle inrättas under 
ordförandeskap av den regionala statskommitténs ordförande 
(landshövdingen eller guvernören). Men partikommittén skulle 
ha sin egen organisation, skild från statsförvaltningen och det 
praktiska ansvaret för dess verksamhet skulle vila på partisekrete- 
raren, inte landshövdingen. Det andra viktiga beslutet gällde 
huvudstaden. Parallellt med den nyinrättade statskommittén för 
Bissau bestämde man nu att också bilda en autonom partikom- 
mitté för huvudstadsområdet. Denna skulle fungera oberoende i 
förhållande till den regionala partikommittén och sortera direkt 
under det centrala partisekretariatet. 

Besluten om särskilda partikommittér började ganska snabbt 
omsättas i praktiken. För Bissaus del inrättades den nya 
kommittén redan den 19 november 1976 under högtidliga 
former. lo  Några månader senare, den 8 februari 1977, kom den 
första regionala partikommittén ute i landet till stånd. Detta 
skedde i Gabu, den region dar PAIGC sedan gammalt har de 
största svårigheterna att få aktivt stöd från folket (jämför också 
valresultatet, sid 58)." Senare under 1977 följde de andra 
regionerna. 

Tombalis partisekreterare på jordbruks- 
politiskt möte: ett exempel 

I den sydvästra regionen Tombali hade partiet haft en regional 
partisekreterare redan före hösten 1976. Hans namn ar Cau 
sambu. Under mars 1976 fick jag tillfälle att följa hans arbete. 

Cau Sambu är ständigt på resande fot runt om i regionen - i 
kanot, motorbåt, jeep eller till fots. Han känner varje 
ordförande i baskommittéerna, lika väl som de högsta ledarna i 
Bissau. Hans uppgift är att förklara och inspirera, organisera 
och mobilisera. Han är en viktig lank mellan folket i Tombali 



Cau Sambu vädjar, övertygar, förklarar inför byborna. Han ritar den 
nödvändiga dammkonstruktionen i sanden på marken. Foto förf. 

och partiet och staten, en förebild för partisekreterarna i de 
övriga regionerna. Han har kämpat för PAIGC hela sitt vuxna 
liv och är nu i fyrtioårsåldern. Nar han anslöt sig till befrielse- 
rörelsen i början av 1960-talet var han analfabet. Liksom 
många andra har han fått all sin skolning inom partiet. Han ar 
framstående folkpedagog, en politisk lärare med stor förmåga 
att levandegöra och konkretisera invecklade sammanhang. 

Som jag nämnde i förra kapitlet var en stor del av PAIGCs 
politiska arbete under vintern och våren 1976 inriktat på att 
förmå folk att ställa upp på det hårda arbete som krävdes för 
att nå det uppställda utvecklingsmålet: självförsörjning med ris. 
Möten hölls överallt i byarna. Ett av dem hölls i byn Sua i 
Tombali en förmiddag i slutet av mars. Det hade organiserats 
av Cau Sambu, som också ledde det själv. Jag var närvarande 
och antecknade följande: 

Framför mötesdeltagarna är några skolbänkar och stolar 
uppställda. Dar sitter Cau tillsammans med bykommitténs 
ordförande, några andra partimän och lokala representanter 



och en ung jordbrukstekniker vid namn Galväo. Också jag har 
bjudits ta  plats på en stol. Framför oss under mangoträden ett 
hundratal man och ett fyrtiotal kvinnor med barn. Alders- och 
könsgrupper ar tydligt urskiljbara i människornas satt att 
placera sig. 

Galvao inleder mötet. Han talar på guineansk kreol, ett 
blandspråk med ålderdomlig portugisiska som bas och starka 
afrikanska inslag, det enda språk som ar gångbart över hela 
landet, aven om det finns många människor som inte förstår 
det. De afrikanska inslagen ar starkare i guineansk kreol an i 
den kreol som ar Kap Verdeöarnas talspråk, men i grunden ar 
det samma språk. Galváos ord tolkas till balante, vilket ar 
byinvånarnas eget språk, ett av de fyra största i landet. 

Galviio säger att han och hans kamrater från jordbruks- 
kommissariatet och partiet hade varit i Sua i höstas, vid slutet 
av regntiden, för att undersöka jordbrukets läge och ta reda på 
folkets behov och önskemål. Nu har de kommit tillbaka för att 
genomföra vad folket då önskade: en utökning av risarealen. 
Detta kräver arbete, och nu vill de veta nar folket ar berett att 
stalla upp. Galvao och de andra ar har för att hjälpa dem. 

Sedan tar Cau Sambu ordet, han talar på balante. Viftar, 
pekar, vädjar, övertygar, skissar den nödvändiga dammbyggna- 
den i sanden på marken ... Folk skrattar och förstår. 

Cau betonar bl a att det ar tack vare partiet som folket nu 
får chansen att lära sig bättre jordbruksmetoder och ny teknik 
så att produktionen kan vaxa och livet förbättras. överskottet 
skall användas till skolor, vägar, sjukhus, redskap och många 
andra saker som folket kräver och behöver. Han hotar också 
med att försäljningen av cana, sockerrörsbrannvin, kan 
stoppas, om konsumtionen blir för stor under arbetsperioderna. 

Det finns folk, fortsätter han, som var modiga under den 
väpnade kampens dagar. De fruktade inte portugisernas kulor. 
Men nu ar de radda för att arbeta! Hur går det ihop? Det ar 
samma kamp nu som då, bara en ny fas. De som ar beredda att 
arbeta hårt idag kanske t o m ar större kampar an de som 
visserligen var modiga under kriget men nu lägger av och bara 
dricker brännvin. 

Cau pratar en timme. Sedan tar Galvao vid igen för att 
förklara hur han tänkt sig organisationen av själva arbetet: att 
röja mark, samla byggnadsmaterial, till slut bygga vallarna som 
skall hålla det salta tidvattnet borta från fälten. 

Efter detta talar representanter för folket i byn. De reser sig 
en efter en, talar lugnt och bestämt. Alla ar för projektet i 



princip, men enigheten ar ändå stor om att Galväos plan ar 
omöjlig. Det går inte att genomföra arbetena, innan regntiden 
börjar i juni. 

Varför går inte det då? Jo, av två skal: För det första har 
man planerat att använda tiden i vår till att samla halm till husens 
tak, för att bo torrt nar regntiden kommer. Men det andra 
skalet ar viktigare, man har nämligen sedan länge bestämt sig 
för att genomföra en omskarelseceremoni i vår. 

Omskarelseceremonin ar en viktig kulturell manifestation 
för balantefolket, den kräver noggranna förberedelser och tar 
lång tid, engagerar hela byn. I normala fall går den av stapeln 
vart fjärde eller femte år, men omständigheterna måste vara 
gynnsamma. Krig och ofärd gör festen omöjlig. Senaste gången 
ceremonin genomfördes i Sua var 1957, för nästan tjugo år 
sedan. Sedan dess har först det koloniala förtrycket och sedan 
befrielsekampen stått i vägen. Först nu till våren 1976 skulle det 
bli möjligt igen, i ett fritt och fredligt Guinea-Bissau. Det var 
otänkbart för folket att uppskjuta ceremonin ännu längre. 

Efter intensiva diskussioner föreslår Galvao - med Caus 
moraliska stöd - en "kompromiss". Den går ut på att partiet 
accepterar folkets motivering till att arbetet inte kan genom- 
föras nu, före regntiden, som man hoppats. Istället bör arbetet 
utföras så snart som möjligt efter regntiden. Detta betyder att 
röjningsarbetena skall sattas igång i november och själva 
dammbygget genomföras i januari 1977. Under denna månad 
skall all brannvinsförsäljning stallas in. P å  så satt skulle de nya 
fälten kunna stå färdiga att planteras till sommaren 1977. 

Kompromissen accepteras av folket och alla verkar nöjda. 
Byborna ar nöjda därför att deras åskiter och intressen 
respekteras. Partifolket och jordbruksteknikerna ar nöjda 
därför att de fått ett ovillkorligt löfte om att arbetet skall 
genomföras. Beslutet har kommit till utan tvång, i samarbete 
med folket, som inser att en utökning av risarealen ligger i 
folkets eget intresse. 

Detta ar ett exempel på demokratisk politisk mobilisering för 
nödvändiga utvecklingsmål. Därmed inte sagt att det alltid går 
till just på detta satt överallt annars i landet utan bara att mötet 
i Sua ar en god illustration till PAIGCs politiska principer. 

Regionala råd 
Det finns också valda regionala församlingar i Guinea-Bissau. 
Deras viktigaste uppgift ar att bland sina egna ledamöter välja 



ledamöter av den nationella församlingen och därför skall vi 
betrakta dem främst i samband med de nationella valen, litet 
langre fram i texten. 

Men efter valen i december 1976 sammanträdde de regionala 
råden för första gången aven för att Överlägga om andra frågor 
an vilka av deras ledamöter som skulle väljas in i nationalför- 
samlingen. Vid dessa möten deltog inte bara de nyvalda råds- 
ledamöterna utan också alla personer med uppgifter inom parti 
och förvaltning i respektive regioner. 

I regionen Oio, t ex, samlades det regionala rådet till fyra 
sessioner med stort deltagande. B1 a antogs en regional budget 
och en treårsplan för investeringar i regionens infrastruktur. 
Man debatterade också jordbruks-, undervisnings- och halso- 
vårdsproblem och allmänna politiska frågor.I2 

På langre sikt ar det meningen att de folkvalda regionala 
rådens uppgifter skall både breddas och fördjupas, så att dessa 
råd skall kunna utvecklas till hörnpelare i landets politiska upp- 
byggnad. Sessionerna i februari 1977 var ett steg på vägen mot 
detta långsiktiga mål. 

Den nationella nivån 
I= " På den nationella nivån i Bissau finns både staten och partiet. I 

I .L -, det vardagliga arbetet är det staten som syns mest i form av 

, presidenten Luiz Cabral och alla ministrarna. Ministerierna i 
r Guinea-Bissau kallas statskommissariat och ministrarna därför 

statskommissarier. 
1 
A 

Men i grundlagen för republiken Guinea-Bissau som antogs i 

l skogen i Boé den 24 september 1973 laser vi i artikel 4: 
1 

Makten utövas i Guinea av de arbetande massorna i nara 
förbindelse med PAIGC som är samhällets ledande 
politiska kraft.13 

I artikel 6 betonas partiets ledande roll ännu kraftigare: 

PAIGC är samhällets ledande kraft. Det är den suveräna 
folkviljans högsta uttryck. Det fastslår den politiska in- 
riktningen av statens politik och garanterar dess för- 
verkligande med lämpliga medel.I4 

Det högsta organet på den statliga sidan ar Folkets national- 
församling (Assembleia Nacional Popular). I artikel 28 i för- 



fattningen står det att nationalförsamlingen är "statens högsta 
maktorgan" och att den stiftar lagar. I artikel 29 läser vi sedan: 

Folkets nationalförsamling Överlägger om grundläggande 
frågor i statens inre och yttre politik. Den kontrollerar 
tillämpningen av den politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella linje som fastslagits av partiet.15 

Den första nationalförsamlingen - den som sammanträdde i 
skogen i september 1973 för att utropa den självständiga staten 
- hade valts i de befriade områdena under sommaren 1972. 
Den har sedan hållit två ordinarie sessioner på en vecka vardera 
våren 1975 och 1976. Till dessa sessioner samlades de valda 
ledamöterna från hela landet för att lyssna på regeringsdeklara- 
tioner, för att diskutera och ställa frågor och för att godkänna 
en mängd lagförslag som utarbetats i partiorgan och ministe- 
rier. I december 1976 hölls sedan val till en ny nationalför- 
samling, de första val som genomförts i Guinea-Bissau efter 
den fullständiga befrielsen. Den nyvalda församlingen samman- 
trädde första gången i mitten av mars 1977. 

Valproceduren 
Både vid valen 1972, i de befriade områdena mitt under kriget 
mot kolonialarmén, och i december 1976 valdes medlemmarna 
av nationalförsamlingen genom en indirekt valprocedur. Den 
gick till så att folket i varje region först valde regionala för- 
samlingar - de nyss nämnda regionala råden - vars leda- 
möter sedan valde nationalförsamlingens ledamöter bland sig 
själva. 

Medan befrielsekriget ännu pågick, var det omöjligt att hålla 
valen samtidigt på en enda dag över hela landet. I stället var 
det en utdragen process som varade över två månader, från 
augusti ända in i oktober 1972. Partiets valkommissioner 
vandrade från sektion till sektion för att arrangera och 
övervaka röstningen, sedan nomineringarna av kandidater först 
hade genomförts under våren och försommaren. Principerna 
var desamma 1976, men allt praktiskt var mycket lättare. 
Valmötena hotades inte av flyganfall och valsedlarna behövde 
inte distribueras över landet av människor som vandrade till 
fots från by till by. Själva valet genomfördes 1976 på tre dagar, 
den 19 december i huvudstadsområdet och den 19-21 i landets 
övriga delar.lh 



Under december 1976 fördes en intensiv valkampanj över 
hela landet. Alla regioner fick besök av ledande partimedlem- 
mar och regeringsledamöter. Alla medborgare över 21 år med 
fläckfritt politiskt förflutet hade ratt att kandidera. Nomine- 
ringsmöten och politiska diskussioner ordnades i byar och 
sektorer. Efter några veckors livlig politisk verksamhet hade 
samtliga regioner skickat in listor på föreslagna kandidater 
till den nationella valkommissionen i Bissau. Dessa listor 
granskades av valkommissionens medlemmar tillsammans med 
regionala representanter och skickades sedan tillbaka till Bissaus 
stadsdelar och sektorerna ute i landet för att bli definitivt 
fastställda vid offentliga valmöten. Vid valkommissionens 
granskning sållades vissa namn bort som olämpliga av olika 
skäl, liksom vid den slutliga nomineringen. Ute i sektorerna var 
det viktigt att förankra hela listan i varje sektion och varje by. 
Annars riskerade man att folket i vissa sektioner skulle rösta 
nej till hela listan, bara för att de inte hade representanter just 
från de egna byarna eller därför att de ogillade någon av 
kandidaterna av någon anledning. 

Till slut fanns det alltså en kandidatlista för var och en av de 36 
sektorerna i landet samt för staden Bissau. Antalet kandidater var 
exakt detsamma som antalet medlemmar av de nio regionala för- 
samlingar (åtta regioner plus Bissau) som skulle väljas, 
tillsammans 475. På valdagen hade sedan varje medborgare över 
18 år ratt att rösta JA eller NEJ till den godkända listan. 

I Bissau fanns en vallokal i varje stadsdelskommittés område. 
I landet i övrigt fanns vallokalerna utspridda i sektorerna. 
Varje lokal hade en ordförande, två sekreterare och två 
granskare. Deras uppgifter var viktiga, eftersom det inte fanns 
någon röstlängd före valet. I stallet kan man säga att röst- 
längden upprättades i samband med själva valet. Var och en 
som ville rösta presenterade sig vid bordet i vallokalen. Han 
eller hon fick uppge namn, ålder, adress, osv. Uppgifterna 
antecknades och sedan fick väljaren sina två valsedlar: en med 
JA och en med NEJ. Sannolikheten för att någon skulle 
försöka fuska, t ex genom att rösta två gånger, var mycket 
liten, eftersom valförättarna hade så god lokal- och person- 
kännedom. Ansvaret att avvisa personer som saknade rösträtt 
vilade också på dem. 

Nar rösterna till slut hade raknats över hela landet, visade det 
sig att 193 167 röster hade avgivits totalt. Av dessa var 81 % 
ja-röster. I Bissau hade 84 % av väljarna röstat ja. Men de 
regionala skillnaderna var stora. I de gamla befriade områdena 



var stödet för PAIGC starkt. Men särskilt i de två regionerna 
Gabu och Bafata, där fulafolket dominerar och där portu- 
giserna hade stort inflytande ända till slutet av kriget (jämför 
sid 67), var uppslutningen kring listorna tveksam. I tre 
sektorer förkastades listan av valjarna. I sektorn Cossé i 
regionen Bafata samlade den godkända listan - som vi ser av 
tabell 6 - inte mer an 15 Vo av rösterna: 1021 ja mot 5653 nej. 

De exakta resultaten, sektor för sektor, redovisas i tabell 6, 
som är hämtad ur No Pintcha för den 28 december 1976. 

I de tre sektorer där listan lidit nederlag ansågs det 
nödvändigt att göra om valet. Några resultat från dessa omval 
har ännu inte publicerats. Med det rådande valsystemet blir 
listan på föreslagna medlemmar av det regionala rådet 
godkänd, aven om den skulle förkastas i enstaka sektorer. Som 
vi har sett erbjuder ju detta system inga alternativ för valjarna. 
De föreslagna kandidaterna kan visserligen avvisas, men det går 
inte att rösta in nagra andra i stallet. Det egentliga urvalet sker i 
varje fall lhngt före själva valdagen. Som vi vet, ar detta ingenting 
unikt för Guinea-Bissau. Det gäller självklart alla politiska system 
dar det bara finns ett enda parti. Men aven i flerpartisystem av- 
görs personurvalet vanligen i nomineringar och inte pA valdagen. 

Eftersom det inte finns några exakta uppgifter om invånar- 
antalet i Guinea-Bissau, ar det omöjligt att ge någon exakt 
siffra för valdeltagandet. Men om vi utgår från att det bor om- 
kring 800 000 människor i landet och att knappt hälften av dessa 
är över 18 år, kommer vi fram till att det verkliga valdeltagandet 
antagligen låg någonstans omkring femtio procent, kanske 
något över. Det låter inte så mycket i svenska öron. Men mot 
bakgrund av samhällsförhållandena i Guinea-Bissau var det nog 
en ganska imponerande politisk och organisatorisk prestation 
att få så många människor till valurnorna med så kort för- 
beredelsetid som några veckor. Valkampanjen kom nämligen 
inte igång förrän i början av december. Den noggranna 
redovisningen av resultatet, med både positiva och negativa sidor 
för partiet, gör att siffrorna blir trovärdiga. 

De val som PAIGC anordnat i Guinea-Bissau 1972 och 1976 
är nog främst ett slags övningar i demokrati och laglighet för 
ett folk som aldrig tidigare haft något lagligt inflytande över 
sitt lands styrelse. Men den politiska makten i landet bygger 
inte främst på dessa val utan på folkets organiserade deltagande 
först i den nationella befrielsekampen och nu i det nationella 



Tabell 6.  Resultat av de allmänna valen till regionala råd i 
Guinea-Bissau den 19-21 december 1976, fördelat på regioner 
och sektorer. "' 

Regioner Sektorer Antal Antal Antal % ja- 
avgivna ia- nei- roster av 
roster roster roster sarntilga 

BAFATA Contuboel 2 168 1 396 772 64 

BISSAU 

BOLAMA- 
-BIJAGOS 

BUBA 

CACHEU 

GABU 

'TOMBALI 

Xitole 
Bom badinca 
Ganad6 
Bafata 
Cossé 
Biom bo 
Prabis 
Safim 
Bolama 
Bubaque 
Caravela 
Fulacunda 
Buba 
Tite 
Empada 
Cacheu 
Bula 
Bijene 
Cantchungo 
S. Domingos 
Caio 
Gabu 
Pirada 
Boé 
Pitche 
Sonaco 
Farim 
Mansaba 
Mansoa 
Nhacra 
Bissora 
Bedanda 
Cacine 
Calió 
Quebo 

STADEN 19 
BISSAU bairros 23 227 19 520 3 707 84 

TOTALT 193 167 155 542 37 625 81 



återuppbyggnadsarbetet. Vid ett möte under valkampanjen i en 
av Bissaus stadsdelar tog Luiz Cabral upp dessa frågor. Först 
citerade han Amilcar Cabral, som vid något tillfälle hade 
jämfört kampen med ett barns uppväxt. Allt eftersom barnet 
vaxer, blir det nödvändigt att byta storlek på kläderna. Det ar 
likadant med en stat.. . 

Därför bestämde vårt parti och nationalförsamlingen att 
vi måste rådfråga folket inför varje utvecklingsfas för att 
bekräfta vår politik och välja ut personer som folket vill 
ha som representanter. Vi vet att det inte ar obligatoriskt 
för en regering att anordna val. De regeringar som gör det 
vill verkligen vara folkets regeringar. De vill höra ur 
folkets egen mun om folket ar nöjt med det arbete som 
utförs, om folket önskar att personerna i ledningen skall 
fortsatta att bestämma i landet. 

Vi vet att PAIGCs makt i vårt land inte erövrades i val. 
Den erövrades i en lång och svår kamp som varade i 
många år och kostade livet för vårt lands basta barn. 
PAIGCs makt erövrades alltså med vapen. Dessa vapen 
befriade landet fullständigt. De lyckades förvandla landet 
från en portugisisk koloni, ett land behärskat av ut- 
länningar, till ett fritt och oberoende land, dar vårt folk 
har sin värdighet och dar det åtnjuter all respekt, ett land 
som öppnar en ny vag till framsteg och lycka för alla sina 
söner och döttrar. 

Men vissa människor frågar sig kanske: PAIGC tog 
makten med vapen i hand och har större prestige idag 
an vid befrielsen. Varför skall PAIGC då stalla till med 
val? Detta ar en fråga som många människor ställer sig. 
Kanske de har ratt. Vi anordnar val, därför att vårt lands 
grundlag kräver att Folkets nationalförsamling skall för- 
nyas vart fjärde år, för att välja ordförande i statsrådet. 
Först var valperioden tre år, men nationalförsamlingen 
ändrade den till fyra år. 

Och vi vill ha ett land dar lagen råder. Vi vill inte ha 
ett land dar makten missbrukas, ett land dar de som har 
makten i sina händer gör allt för att undvika att ge den ifrån 
sig. Vi vill ha ett fritt land dar varje medborgare vet att 
de som kallas till makten för att leda landet har stöd av 
folket. Nar de styrande viker av från den ratta vägen, då 
skall medborgarna också våga säga sanningen om dem.18 

Vi förstår av presidentens ord, att han uppfattar valkampanjen 
och själva valet som viktiga inslag i den demokratiska politiska 
mobiliseringen. PAIGC ställer visserligen inte sin makt på spel i 
valet, men strävar att starka dess förankring hos folket. 



Folket s nationalförsamling 
Nationalförsamlingen ar ett organ för information och diskus- 
sion med lokala representanter för hela landet. Men det ar klart 
att det inte ar nationalförsamlingen som "bestämmern i 
Guinea-Bissau i den betydelsen att församlingen själv skulle 
utforma de beslut den fattar. Liksom i andra länder har lagarna 
noga förberetts i partiets och statens organ på olika nivåer, 
innan de kommer till nationalförsamlingen. Dessutom har 
regeringen också hos nationalförsamlingen begärt och fått 
vidsträckta befogenheter att lagstifta på egen hand genom 
dekret. 

Nar den nyvalda nationalförsamlingens 150 ledamöter sam- 
lades till sin första session den 12-18 mars 1977, var deras 
viktigaste uppgifter att välja president och statsråd enligt delvis 
nya regler. l9 

Presidenten och regeringen 
Nationalförsamlingen väljer femton av sina ledamöter att 
utgöra Statsrådet (Conselho de Estado). Ordförande i detta råd, 
som alltså ar ett slags kollektiv statschef, är Luiz Cabral. 1973 
valdes han bara av sina kolleger i statsrådet, men 1977 valdes 
han av hela nationalförsamlingen, efter grundlagsändring. 
Därmed stärktes presidentens författningsenliga stallning. Sam- 
tidigt förlängdes mandatperioden både för nationalförsamling, 
statsråd och president till fyra år i stallet för tre som tidigare. 

Forutom statsrådet finns ett regeringsorgan som kallas 
statskommissariernas råd. Det består av alla statskommissarier 
(ministrar, departementschefer). De två organen har inte samma 
medlemmar, aven om många personer ar med i båda. Men det 
finns flera höga partimedlemmar som ar ledamöter av stats- 
rådet utan att vara ministrar (statskommissarier). Vanligen 
sammanträder de två organen tillsammans under presidentens 
ordförandeskap, men ibland sammanträder de var för sig. I så 
fall kan förste kommissarien - den närmaste motsvarigheten 
till statsministern - vara ordförande i statskommissariernas 
råd. Men utvecklingen har gått i riktning mot att Luiz Cabral 
sitter ordförande också dar. 

Det ar svårt att saga vilket av dessa två organ, statsrådet eller 
statskommissariernas råd, som mest motsvarar regeringen i det 
svenska systemet. Om man ser mycket formellt på saken, ar 



det närmast statskommissariernas råd som ar "regeringen". 
Men i praktiken ar det snarare statsrådet. Man kan saga att det 
ar presidenten som ar regeringschef och att "statsministern", 
förste kommissarien, ar hans ställföreträdare eller vice rege- 
ringschef. 

"Samhällets ledande kraft' ' 
Det som står i grundlagen om att PAIGC ar samhällets ledande 
kraft ar bokstavligt sant. Regeringens handlingskraft bygger 
inte i första hand på nationalförsamlingen utan på partiets och 
statens organisation i landsbygdens baskommittéer och uppåt, 
dvs den organisation jag beskrivit tidigare i detta kapitel. 

Den vägledande principen för Guinea-Bissaus politiska 
organisation ar inte parlamentarism utan demokratisk centralism. 
I teorin ar detta en förening mellan demokrati på alla orga- 
nisationsnivåer och sådan övergripande samordning som ar 
nödvändig i varje samhälle. Det beror på styrkan i folkets 
politiska organisation om denna förening i praktiken blir 
demokratisk eller centralistiskt byråkratisk/diktatorisk. 

An så länge tycks det råda ett slags balans mellan de 
demokratiska och de centralistiska inslagen i Guinea-Bissau. 
Hur det blir i framtiden avgörs i klasskampen mellan det 
arbetande folkets intressen och de tendenser till elitstyre och 
kapitalistiskt påverkad syn på ekonomisk utveckling som också 
finns inom PAIGC. De motsättningar jag syftar på galler 
sådant som snäv lönsamhet och "effektivitet" gentemot folkligt 
deltagande i beslut; kommersiell satsning på exportgrödor inom 
jordbruket gentemot satsning på produktion av mat åt folket; 
lyxkonsumtion för eliten gentemot minskad fattigdom för 
massorna; elitutbildning i skolan gentemot samhallelig/politisk 
fostran och deltagande i produktivt arbete. P å  alla dessa och 
många andra besläktade områden pågår det social och politisk 
kamp mellan motstridiga tendenser i det guineanska samhället. 
Det ar för tidigt att saga något bestämt om vilka krafter som 
kommer att ta överhanden. 

Statsmaktens sociala grundvalar 
I exemplen från Sua och Kandjadja såg vi hur PAIGC och den 
nya staten förankras organisatoriskt i byarna på Guinea-Bissaus 
landsbygd. Det ar självklart att dessa två exempel inte har 



något slags statistisk representativitet för landet som helhet. 
Men de ar åtminstone inte tagna från PAIGCs starkaste 
områden, dvs de som länge varit helt befriade redan före 1974. 
Just därför ar deras illustrationsvarde stort, om vi vill förstå 
problem med den politiska mobiliseringen. Men själva de 
organisatoriska formerna ar desamma över hela landet, från 
den begynnande savannen i öster till skogarna och träsken och 
öarna i väster. Vad som varierar ar dels den traditionella 
sociala strukturen, som vi kommer in på litet i nasta avsnitt av 
kapitlet, och dels styrkan i stödet för PAIGC. Som bl a 
valresultatet 1976 visade och som vi också kommer att se i 
nasta avsnitt, varierar dessa två förhållanden inte helt oberoende 
av varandra, även om många andra faktorer också spelar in. 

Hur vi an resonerar och analyserar, ar det i varje fall 
uppenbart att PAIGCs och den unga statens främsta sociala bas 
ar bland bönderna på landsbygden, i första hand i de gamla 
befriade områdena. Men hur förhåller det sig då med arbetar- 
klassen ? 

Ideologiskt är saken klar. PAIGC representerar det arbetande 
folket, massorna, dvs bönder, arbetare och alla andra som är 
beredda att ge sitt stöd åt revolutionen och det nationella 
framåtskridandet. Teoretiskt sett har arbetarklassen självklart 
en central roll i detta perspektiv, särskilt på litet längre sikt. 
Men i praktiken ar den egentliga arbetarklassen i Guinea-Bissau 
ännu så liten att den knappast spelar någon självständig politisk 
roll. 

Det ar visserligen sant att det var hamnarbetarna i Bissau 
som genom strejk sommaren 1959 utlöste PAIGCs beslut att 
befria landet "med alla tänkbara medel, inklusive krig". Nar 
den portugisiska kolonialmakten slog ner strejken i en massaker 
den 3 augusti som kostade ett femtiotal arbetare livet, fattade 
PAIGC det nämnda beslutet. Femton år senare hade det lett 
fram till den fullständiga befrielsen. Men i kampen efter 1959 
var de organiserade arbetarnas roll obetydlig. Kampen fördes 
ju, som vi har sett, på och från landsbygden, i första hand 
under ledning av personer med småborgerlig bakgrund. 

Eftersom industrin i landet ar så outvecklad, finns det 
mycket få industriarbetare i det sjalvständiga Guinea-Bissau. I 
nasta kapitel kommer ett särskilt avsnitt om den industriella 
utvecklingen i landet. Har räcker det om vi nämner att det 
våren 1977 fanns fyra anläggningar som kunde kallas fabriker. 
Två av dessa var från kolonialtiden: ett modernt bryggeri med 
omkring 70 anställda och en fabrik för framställning av matolja 



från jordnötter med omkring 140 anställda. Den tredje var en 
ny statsägd fabrik i Bissau med omkring 90 anställda för 
tillverkning av parkett och andra trävaror från den inhemska 
råvaran virke ur skogen. Den invigdes i december 1976. Den 
fjärde fabriken i raden invigdes i Bolama i mars 1977. Där 
arbetar tills vidare 35 personer med att framställa fruktkon- 
server. Det finns dessutom en privatägd skjortsömnadsateljé i 
Bissau, grundad 1968. Med sina 27 symaskiner och en kapacitet 
på 250 skjortor om dagen kan det möjligen också kallas fabrik. 

För övrigt finns en del små sågverk, möbelsnickerier, anlägg- 
ningar för att skala ris och jordnötter, m fl mer eller mindre 
hantverksmässiga arbetsplatser. Det största antalet arbetare 
finns ännu inom servicesektorn: bilverkstäder, flygplatsen i 
Bissau, restauranger, affärer, renhållning, städning mm. Ett 
statligt jordbruk med anställda lantarbetare finns också utanför 
Bissau, men i stort sett brukas jorden i Guinea inte av 
lantarbetare utan av byarnas bönder. 

Jag har ingen grundval för att kasta fram någonexakt siffra 
om arbetarklassens storlek, men mot bakgrund av de uppgifter 
jag nu givit, säger det sig självt att den verkliga siffran måste 
vara låg. 

Det finns en central facklig organisation, Nationella unionen 
för Guineas arbetare (Uni60 Nacional dos Trabalhadores da 
Guiné, UNTG). Den bildades redan före 1960, men under den 
väpnade kampens dagar fungerade den knappast som orga- 
nisation. Nu har UNTG ett huvudkontor i Bissau med ett tiotal 
funktionärer och gör allvarliga försök att organisera landets 
löneanställda i UNTG-anslutna fackföreningar. UNTG är tänkt 
som en partilojal massorganisation som skall få de lönearbetande 
att sluta upp bakom partiets utvecklingspolitik, samtidigt som 
fackföreningarna ger dem inflytande över deras egna arbets- 
platser. Någon lönekamp av det slag som förekommer i ut- 
vecklade kapitalistiska länder är knappast aktuell, utan fack- 
föreningarnas uppgifter är företagsdemokratiska, sociala och 
politiska. 

Under 1976 hade organisationsarbetet ännu inte hunnit så 
långt, men det finns inga tecken på allvarligare motsättningar 
mellan arbetare och regim. Däremot finns det praktiska, 
organisatoriska svårigheter och även vissa problem som hänger 
samman med arvet från kolonialtiden. På portugisernas tid 
fanns det nämligen också ett slags fackföreningar, i första hand 
för tjänstemän, men också för de få fast anställda arbetarna. 
Dessa föreningar fungerade främst som sjuk- och pensionsför- 



säkringskassor. De knöt de anställda till arbetsplatsen enligt 
korporativ modell. T ex på den ovannämnda matoljefabriken 
levde föreställningen om fackföreningen som en försäkrings- 
inrättning kvar, när jag var där i mars 1976. Bara en liten del 
av arbetarna hade gått med i UNTGs nya fackförening. Det var 
ingen idé att gå med, sa de, eftersom bolaget ändå betalade 
sjukförsäkringen direkt på lönen. Varför skulle man då dess- 
utom betala avgiften till facket? Detta är bara ett enda 
exempel, hämtat från en typisk övergångssituation på en fabrik 
som ännu ägdes av portugiser och som hade fungerat under 
kolonialtiden ända sedan 1950-talet. Men exemplet illustrerar en 
typ av organisationsproblem som UNTG och PAIGC ställs 
inför. 

I september 1976 fick UNTG ny generalsekreterare och ny 
ledning. Den gamla ledningen hade misslyckats med orga- 
nisations- och mobiliseringsarbetet. Nu gällde det att ta  nya tag 
för att få arbetarna att förstå sin roll som producenter i det 
nya samhället. I en intervju i No Pintcha i november 1976 för- 
klarade den nye generalsekreteraren, José Pereira, bl a att 
UNTG i framtiden skulle organiseras branchvis, enligt den 
vertikala organisationsprincipen. Det betyder att samtliga 
anställda på en och samma arbetsplats kommer att tillhöra 
samma fackförening. Därigenom skall det bli lättare att 
mobilisera dem politiskt för det nationella uppbyggnadsarbetet. 
Ansträngningarna skall därför sättas in på att organisera folk 
på arbetsplatserna och få dem att välja sina representanter, som 
sedan i sin tur skall välja centrala fackliga företrädare. Pereira 
betonar i intervjun, att fackföreningarna inte kan fylla sina 
uppgifter, om det inte existerar.. . 

... en central arbetarorganisation, vald av basorganisatio- 
nerna, ett organ som representerar de produktiva klasserna. 
Så länge vi inte har det, måste partiet utnämna arbetar- 
ledare för att intensifiera det politiska arbetet. Aven när 
organisationsarbetet framskridit längre, kommer det i 
vilket fall som helst alltid att finnas nära samarbete 
mellan partiets ledare och de fackliga representanterna. 20 

I det långa loppet är det naturligtvis nödvändigt med för- 
troendefulla relationer mellan arbetarna och partiet och staten, 
om någon socialistiskt orienterad utvecklingspolitik skall kunna 
genomföras med folkets stöd. Hur dessa relationer utvecklas i 
framtiden kommer att bli viktigt för vår förståelse av vilka 
klassintressen som PAIGC-regimen tjänar. 



Nar president Luiz Cabral invigde den statliga parkett- 
fabriken i Bissau, tog han bl a upp frågan om arbetarklassens 
roll i den nya staten: 

Vi måste aven börja skapa en arbetarklass i vårt land, en 
specialiserad arbetarklass. Denna klass kommer att vara 
viktig inte bara i vårt ekonomiska liv utan också i vårt 
politiska liv. För vårt parti vill ha ett land dar arbetarna 
och bönderna har stor kraft nar det galler att fatta be- 
slut om vårt nationella liv.. .'' 

Vi kanske kan uttrycka saken så att arbetarklassen i 
Guinea-Bissau potentiellt ar en viktig del av regimens sociala 
bas. Men i praktiken har detta ännu inte slagit igenom i större 
skala, dels därför att industriarbetarklassen ar så liten och dels 
därför att det fackliga arbetet ar så outvecklat. Men UNTG 
tycks vara på vag att komma igång under den nye general- 
sekreterarens ledning. Första maj firades 1977 för första gången 
aven ute i byarna på landsbygden. Landets främsta ledare upp- 
trädde som talare vid möten långt ute i småbyar i skogen. Temat 
var solidaritet mellan arbetare och bönder, de två produktiva 
klasserna som tillsammans bygger det nya   am hall et?^ En mängd 
fackliga kurser hölls under året och den första maj kom första 
numret av UNTGs nya månadstidskrift O Trabalhador (Arbe- 
taren). 

I avsnittet om partiets baskommittéer i Bissau skrev jag, att 
det skulle vara fel att rakna stadernas småborgarskap och 
mellanskikt av handelsman, hantverkare och olika slags tjanste- 
man på låg- och mellannivå till partiets sociala bas på samma 
direkta satt som arbetarna. Människorna i de nämnda skikten har 
inte samma tydliga intresse som arbetare och bönder av den sjalv- 
ständiga samhallsutveckling PAIGCs ideologi siktar mot. Det 
betyder inte att de nödvändigtvis måste vara motståndare till 
sådan utveckling på längre sikt, tvärtom, men deras omedelbara 
sociala situation övertygar dem inte om det nödvändiga i den. 
Därför ar det lätt att förstå varför PAIGC har,  vissa politiska 
svårigheter bland dessa skikt, inte minst så länge vardagslivets 
rent materiella problem ar så stora som de länge an måste vara 
i Guinea-Bissau. 

Någon borgarklass av betydelse existerar inte i landet. Därför 
kräver den inte heller något utrymme i vår text. 



Den traditionella sociala strukturen 
I en bok om Guinea-Bissau som en grupp PAIGC-medlemmar 
skrev mot slutet av 1960-talet kan vi bl a läsa följande om 
landets sociala struktur: 

Före koloniseringen fanns flera olika utvecklingsstadier 
representerade i de afrikanska samhällena i det område 
som idag kallas "Portugisiska" Guinea. Framför allt hade 
det primitiva samhället gradvis upplösts och olika grader 
av ekonomiskt och socialt beroende av härskare ut- 
vecklats, t ex patriarkaliskt slaveri, mer eller mindre tydliga 
styrelseformer, osv... Men pengar och privat jord- 
ägande existerade i allmänhet inte vid denna tidpunkt. 
Slavhandeln och senare den direkta portugisiska erövring- 
en förändrade dessa samhällen i viktiga avseenden. Men de 
gamla samhällsstrukturerna med sina ekonomiska orga- 
nisationsformer och sociala överbyggnader lever ännu kvar, 
mer eller mindre synbart. I vissa fall dominerar de fort- 
farande, trots att det portugisiska systemet för kolonialt 
herravälde och utsugning planterats in ovanpå dem.23 

När portugiserna gjorde sina första strandhugg i Guinea på 
1440-talet, mötte de ungefär samma etniska grupper och folk 
som fortfarande bor dar och fortfarande visar upp ungefär 
samma kulturella och språkliga skillnader mellan varandra som 
de gjorde då. Det viktigaste undantaget ar fula-folket i landets 
östra delar, som inte flyttade in i nuvarande Guinea-Bissau i 
större antal förrän på 1700-talet. De kom då från utkanten av 
högslätten Futa-Djalon i nuvarande Guinea-Conakry. 

Vanligen skiljer man på sju större etniska grupper i 
Guinea-Bissau. I den ovannämnda PAIGC-boken namns 
följande ungefärliga siffror för dessa folkgrupper. De verkliga 
talen ar högre idag, men gruppernas storlek i förhållande till 
varandra har knappast 

Balante 250 000 
Mandjak 140 000 
Fula 100 000 
Mandinga (Malinke) 80 000 
Pepel 50 000 
Brame 15 000 
Bijagos-öarnas folk 15 000 

Utöver dessa sju plus kap-verdeaner finns det flera mindre 
grupper, inklusive libaneser och den portugisiska minoriteten. 
Den sistnamnda omfattar högst några tusen manniskor idag. 



Nar Amilcar Cabral reste runt på landsbygden som agronom 
i kolonialregimens tjänst åren 1952-54, försökte han bl a upp- 
skatta hur stor del av den odlade jorden som brukades av de 
olika folkgrupperna. Han kom fram till att bara omkring 12 Vo 
av den totala arealen var uppodlad vid denna tid. De främsta 
jordbrukarna var balante-folket med 30 %, fula 29, mandinga 
16 och mandjak-folket 13 % av den uppodlade arealen.25 

Trots att landet ar så litet, finns det stora skillnader mellan 
de olika grupperna i fråga om social struktur och organisation. 
De två extremfallen representeras av balante-folket i väster och 
sydväst och fula-folket i öster. 

Balante-samhället har beskrivits som "statslöst" och jämlikt. 
Där finns inga hövdingar, utan auktoriteten i byarna utövas av 
de äldre mannen tillsammans. Kvinnorna deltar i arbetet på 
jämställd fot med mannen och har också viss ratt att disponera 
över vad de producerar, även om deras arbete självklart ingår i 
familjens gemensamma arbete som leds av mannen. Balante- 
folket var mycket motståndskraftigt mot den portugisiska 
kolonialismen, eftersom dar inte fanns några individuella makt- 
havare som kunde fungera som ombud för kolonialregimen. 

Det mest utmärkande draget för fulasamhallet är tvärtom en 
starkt hierarkisk ordning med en hövding i toppen och 
därunder olika befallningsman med vars hjälp hövdingarna 
utnyttjar "sina" bönders arbete. Kvinnorna har en underord- 
nad ställning hos fulafolket. 

När det galler mottagligheten för PAIGCs politiska mobili- 
seringsarbete på 1960-talet var skillnaderna mycket stora mellan 
fula- och balantefolken. På grund av deras gamla motstånds- 
tradition och jämlika sociala uppbyggnad var det jämförelsevis 
lätt att få balantes att lyssna till det revolutionära budskapet 
om ett fritt samhälle utan kolonialherrar. Däremot gick det 
trögt att mobilisera fulas, eftersom deras hövdingar, som hade 
stort inflytande över folket, vanligen var hårt knutna till 
kolonialsystemet genom diverse privilegier. Som vi såg av 
valresultatet i december 1976, ar PAIGCs förankring fort- 
farande mycket svagare bland fulas i östra delen av landet an 
i balantefolkets land som var kärnan i de gamla befriade om- 
rådena. 

Vad den sociala uppspaltningen beträffar kan vi saga att 
mandingafolket i de centrala och norra delarna av landet intar 
ett läge mitt emellan de två extremerna. Deras samhällen ar mer 
stratifierade och auktoritära än balantes men mindre än fulas. 
När portugiserna kom till Guinea, fanns det redan två 
väletablerade mandingakungadömena i landet. 
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Liksom i övriga delar av Vastafrika finns det också i Guinea 
kringvandrande handelsman, djilas. De ses inte med särskilt 
blida ögon av PAIGC. Under befrielsekriget gick de ofta 
portugisernas ärenden, och nu ar de ibland inblandade i 
smuggleri. De ursprungliga djilas i Guinea var mandingas, men 
det finns också fulas bland dem. 

Genom en lång rad krig hade bl a mandingafolket för lange- 
sedan drivit balante-, pepel-, och bramefolken mot de kust- 
områden dar de bor nuförtiden. De tre senare folken domine- 
rar i trakten kring Bissau, och liksom balantes har de en 
lång historia av våldsamt motstånd mot kolonialismen bakom 
sig. Pepelfolket lyckades t ex stå emot portugisernas försök att 
"pacificera" dem anda till 1936. Men dessa tre folk har en 
annan social organisation an balantes. Redan vid portugisernas 
ankomst hade de utvecklat ganska långtgående social skikt- 
ning. Portugiserna försökte därför dominera dem på samma 
indirekta sätt som fulas, men med mera växlande framgång. 
Ibland lyckades det, men ibland ledde dessa försök istället till 
öppen revolt. 

Religionen är en viktig del av kulturen, och vi möter också 
ett klart samband mellan religion och social organisation i 
Guinea: islam dominerar i de mera socialt skiktade fula- och 
mandingasamhällena, medan det mera jämlika balantefolket i 
mycket större utsträckning har kvar sin traditionella animistiska 
religion. Men sambandet ar inte entydigt, eftersom mandjak- 
pepel-brame-gruppen ar ganska stratifierad och ändå inte 
särskilt genomträngd av islam. 

Andelen muslimer av Guineas befolkning brukar uppskattas 
till ungefär en tredjedel.26 Knappt två tredjedelar ar i så fall 
animister, eftersom andelen kristna bara ar några få procent. 
Men som Amilcar Cabral har påpekat, ar det kanske riktigare 
att kalla muslimerna på Guineas landsbygd för islamiserade 
animister, eftersom många föreställningar från tiden innan 
islam bredde ut sig i Vastafrika fortfarande ar levande i 
människornas sinnen. 

Det ar klart att denna etniska uppspaltning skapar vissa 
politiska svårigheter, särskilt som vart och ett av dessa folk inte 
bara skiljer sig från varandra i fråga om social organisation 
och kulturella föreställningar utan talar sinsemellan helt olika 
språk. Men svårigheterna bör inte överdrivas. De dominerar inte 
samhällslivet. Mycket av mobiliseringen under befrielsekampen 
gick just ut på att övervinna skillnader av detta slag, och det ar 
säkert ingen överdrift att saga, att själva kampen blev den 



starkaste enande kraften hittills i Guineas historia. särskilt i 
armén och skolorna har PAIGC gjort stora insatser för att 
starka det nationella medvetandet på bekostnad av det etniska. 

Vad språkfrågan beträffar har man bestämt att portugisiska 
skall vara skolspråk och officiellt språk - för att ge Guineas 
folk en "nyckel till den universella mänskliga kulturen" som 
Amilcar Cabral brukade saga. Kreol uppmuntras som talspråk 
och viss skolundervisning förekommer också på kreol. På  
längre sikt har man för avsikt att ta till vara och utveckla de 
afrikanska språken, men ännu har inte mycket blivit gjort i det 
avseendet. 

Denna språkpolitik kan förstås både diskuteras och kritiseras. 
I praktiken innebar den att den Överväldigande majoriteten av 
Guineas barn inte får skolundervisning på sitt eget modersmål. 
De tvingas i stallet anpassa sig till den gamla kolonialmaktens 
språk. Det ar inte svårt att förutse negativa konsekvenser av 
detta både för inlärning, språkutveckling och t o m personlig- 
hetsutveckling. PAIGCs skolpolitiker ar inte omedvetna om 
dessa pedagogiska, psykologiska, kulturella och aven politiska 
problem. Men antagligen anser de att de inte har något val. 
Guinea-Bissau ar ett så litet land och dar finns så många språk. 
Alternativet till portugisiska skulle vara kreol, men språkom- 
rådet ar alldeles för litet. Någon västafrikansk motsvarighet till 
swahilin i Östafrika eller arabiskan i Nordafrika existerar inte. 

En viktig sak beträffande de etniska.skillnaderna i Guinea ar 
att de har så svag bas i det ekonomiska livet. Trots kulturella 
och sociala skillnader lever människorna på ungefär samma satt 
över hela landet: de ar bönder och fiskare som bara i begränsad 
utsträckning dragits in i marknadshushållningen. Jorden räcker 
an så länge till åt alla som ar beredda att odla den. Det finns 
därför inga utvecklade klassmotsättningar som ställer de olika 
folkslagen mot varandra, utan i förhållande till produktionslivet 
har de alla ungefär samma stallning. Detta underlättar det 
politiska arbetet på att skapa en enad nationalkänsla. En annan 
viktig synpunkt ar att inget av folken ar tillräckligt stort eller 
starkt för att ensamt försöka dominera alla de övriga. 

Slutsatsen i detta avsnitt blir alltså att de etniska skillnaderna 
mellan olika folkslag ofrånkomligen skapar vissa problem, men 
att det ar viktigt att inte överdriva dem. Andra problem ar 
säkert större. I avsnittet om jordbruksutveckling i nästa kapitel 
kommer vi in på den traditionella sociala strukturen igen, men 
då inte med syftet att i första hand analysera skillnader mellan 
olika grupper. 



Ratti-ognn muslimer dricker inte alkohol. Men här tappar en balanteman 
sav ur en paltn ,för att iåtn jäsa till palmvin. Foto Par Domeij. 



V. Den konkreta utvecklings- 
strategin: landet som helhet 

Man talar ibland om en politisk regims eller en stats klass- 
karaktär. Uttrycket syftar på vilka klassintressen och grupp- 
intressen som i första hand befrämjas genom statens verksam- 
het. Det ar en svår teoretisk och metodologisk fråga, hur man 
skall bara sig åt för att fastställa en stats klasskaraktar. Vissa 
ledtrådar kan man få genom att studera ur vilka grupper som 
ledare och politiskt aktiva rekryteras. Men detta räcker inte 
långt. Det är viktigare att undersöka statsmaktens organisation 
och sociala grundvalar, så som vi kortfattat gjorde i det 
föregående kapitlet. Men det mest direkta sättet att få svar på 
frågan om en regims klasskaraktar ar att helt enkelt undersöka 
den konkreta politik som förs. Vem tjänar och vem förlorar på 
den? I vilken riktning pekar åtgärderna på olika områden? I 
fråga om ett underutvecklat land som Guinea-Bissau måste vi 
alltså studera landets konkret tillämpade utvecklingsstrategi. 

I detta kapitel skall jag försöka ge en översiktlig bild av 
Guinea-Bissaus konkreta utvecklingsstrategi genom att samman- 
fatta de viktigaste dragen inom sex centrala områden, som de 
tedde sig år 1976. Landet som helhet står i fokus för vart 
intresse här. I nästa kapitel skall jag försöka konkretisera 
bilden genom att skildra exakt samma problemområden i byn 
Kandjadjas gräsrotsperspektiv. På detta satt hoppas jag kunna 
ge en samlad uppfattning av Guinea-Bissaus utvecklingsstrategi, 
trots att det ännu inte finns något sammanfattande plan- 
dokument att citera. 

1 .  Jordbruket 
I kapitel 3 har vi redan diskuterat jordbrukets grundläggande 
betydelse i Guinea-Bissaus strategi för självständig utveckling. 
Jag nämnde också att det första ekonomiska utvecklingsmålet 
för den nya staten var självförsörjning med basfödan ris. Att 
kunna förse sig själv med mat måste ju vara ett elementärt mål 
för ett land dar nittio procent av den ekonomiskt verksamma 
befolkningen ar bönder. Att det guineanska jordbruket inte kan 



försörja den egna befolkningen ar ett klart uttryck för 
ekonomisk underutveckling. 

I maj 1975 antog nationalförsamlingen en lag om nationa- 
lisering av all mark i Guinea-Bissau. l Eftersom jorden aldrig 
varit privatägd på Guineas landsbygd, ändrade inte denna lag 
mycket i de faktiska förhållandena dar. Den måste främst upp- 
fattas som en preventiv åtgärd, en juridisk spärr mot en annars 
möjlig privatkapitalisering av jorden i framtiden. I staderna inne- 
bar den nya lagen en förändring från äganderätt till nyttjande- 
eller tomträtt i fråga om fastigheter. Dessa rätter kan köpas och 
säljas ungefär som fastigheter förut. 

På landsbygden ändrades alltså i praktiken inte den gamla 
formen för jordbesittning. Det ar fortfarande byarna gemen- 
samt som besitter jorden. Däremot brukas den vanligen inte av 
bysamfälligheten utan av enskilda familjer som äger sina 
redskap privat. I allmänhet ar det ingen brist på brukbar jord i 
Guinea, men det ar klart att de som vill bryta ny jord måste 
söka sig allt langre och langre bort från byarna, liksom det ar 
klart att de basta bitarna blir upptagna först. 

PAIGCs mål på lång sikt ar att omvandla det traditionella 
systemet för jordbesittning till ett modernt kooperativt system, 
dar all odlad jord ar inordnad i producentkooperativ. Tanken ar 
att gå fram försiktigt, steg för steg, och inte tvinga bönderna 
att genomföra åtgärder som de inte förstår och inte accepterar. 
Det första steget, tanker man sig i jordbrukskommissariatet, 
skall normalt sett vara att ett antal bönder i en by bildar ett 
inköpskooperativ för att köpa utsade, konstgödsel, kanske en 
traktor eller någon annan maskin. Nar detta så småningom 
leder till produktionsökningar, kan det bli lämpligt att bilda ett 
försäljningskooperativ för marknadsföring av det nya över- 
skottet. Men det ar också tänkbart att detta steg blir över- 
flödigt, om den statliga uppköpsorganisationen blir tillräckligt 
utbyggd. Nar vinsterna från försäljningen kommer tillbaka till 
byn, ar tiden inne att föreslå producentkooperativ dar odlarna 
gemensamt kan plöja tillbaka vinsterna i produktionen genom 
investeringar i kollektiva nyodlingar och produktivitetsbe- 
främjande åtgärder. 

Ett viktigt projekt som befann sig på planeringsstadium i 
jordbrukskommissariatet våren 1976 går ut på att låta 
demobiliserade soldater ur befrielsearmén bilda modellkooperativ 
med statligt stöd. Omkring 3 000 f d soldater skall installeras 
med sina familjer i ett tjugotal kooperativ spridda över hela 
landet. Man tanker bl a utnyttja de gamla portugisiska 



Jordbruket ar ekonomins grundval, jordnötter dominerar exporten. Nedan till 
vänster skiljs jordnötterna från sina skal med vindens hjälp. Men fiske i floder och 
hav ger också viktig näring. Foto förf. (den övre) och Par Domeij (de nedre 
bilderna). 



militarlagrens byggnader och ge generösa startbidrag och lån. 
På detta satt hoppas man kunna ge den väpnade befrielse- 
kampens förtrupper nya uppgifter i den fredliga kampen för ut- 
veckling. 

Än så länge ar allt det har mest ideer och avsikter som vi 
möter i planutkast och samtal med ansvariga för jordbruksut- 
vecklingen. I januari 1977, t ex, hade bara ett enda kooperativ 
kommit igång och dess framtid verkade mycket oviss. Det hade 
bildats i den gamla huvudstaden Bolama, söder om Bissau ute 
vid kusten, med specialinriktning på fruktodling. Men avsätt- 
ningsproblemen var nästan oövervinnerliga på kort sikt på 
grund av bristande transportmöjligheter. 

Steget ar med andra ord mycket långt från hackjordbruket i 
Guineas byar till moderna producentkooperativ. Det är lätt att 
tanka sig en rad svåra hinder langs vägen, förutom brist på 
transportmedel. Inte minst finns det risk för intressekonflikter 
mellan olika skikt av bönder och mellan bönderna och 
partiethtaten. Teoretiskt kan vi skilja mellan tre tänkbara resultat 
av den förändringsprocess som nu börjat komma igång på 
Guinea-Bissaus landsbygd. Vi kan kalla dem stagnation, 
kapitalism och socialistisk orientering: 

1 .  Det ar möjligt att det traditionella jordbruket förändras 
mycket långsamt, att de gamla produktionsförhållandena och 
metoderna består länge an. I så fall kommer produktionen att 
stagnera och sjalvförsörjningsmålet att omöjliggöras. Det blir 
inget överskott för finansiering av självständig industriali- 
sering. I värsta fall kan en sådan stagnering bre ut sig under 
organisatorisk täckmantel av "moderna" kooperativ. 

2. En annan tankbar möjlighet ar "kulakisering" - dvs 
utveckling mot ökad social differentiering mellan ganska val- 
bärgade privata odlare och ett vaxande antal småbönder som 
saknar möjlighet att själva försörja sig genom jordbruk. Denna 
form av kapitalistisk utveckling kan inte uteslutas, trots att jorden 
nationaliserats. Man kan t ex tanka sig att enskilda bönder får 
brukningsrattigheter till de basta jordarna. I några fall har detta 
redan skett. En annan variant skulle vara om soldaternas modell- 
kooperativ utvecklades till "elit-jordbruk" med produktivitet och 
inkomster högt över genomsnittet. 

3. Den tredje möjligheten är att utvecklingen går i den riktning 
partiet och jordbrukskommissariatet strävar - dvs mot kollektivt 
organiserat modernt jordbruk med historisk och social utgångs- 
punkt i den traditionella bysamfälligheten. 

För att den tredje möjligheten skall kunna bli verklighet måste 



PAIGC behålla böndernas förtroende och på samma gång 
utveckla sin revolutionära linje i ideologisk och politisk praktik. 
Detta ar en mycket svår uppgift. Ändå måste den genomföras, om 
målet självständig utveckling i folkmajoritetens intresse skall 
kunna nås. 

Ett satt att stimulera till ökad produktion ar att helt enkelt höja 
de priser som betalas till jordbruksproducenterna, samtidigt som 
försäljningspriserna på nödvändighetsvaror hålls nere genom 
priskontroll. Detta ar en metod som används av PAIGC. Under 
kolonialregimens sista år fick bönderna en fjärdedel (2.50 
escudos) av det pris som konsumenten i Bissau betalade för 
tröskat ris. Under skördesasongerna 1975 och 76 hade denna 
andel höjts till 40 procent (5 pesos) av konsumentpriset, som gått 
upp från 9 till 12 pesos. Samtidigt fanns de nödvändigaste 
basvarorna att köpa i folkaffarerna till låga kontrollerade priser 
Cjfr sid 84 ff och 116 ff). Under hösten 1976 började världs- 
marknadspriset på ris stiga över konsumentpriset i Guinea- 
Bissaus folkaffarer. Därmed tvingas regeringen subventionera 
mellanskillnaden för importerat ris, vilket de guineanska 
risproducenterna dock inte har någon direkt glädje av. 

Lagg märke till att större delen av skillnaden mellan priset till 
producenten och det pris som konsumenten betalar nu går till de 
statliga folkaffarerna och inte till privata mellanhänder. 

De förändrade relativa priserna inom rishandeln ar ett exempel 
på hur PAIGC-regimen gynnar landsbygdens folk i jämförelse 
med stadernas, aven om effekten kanske så småningom förtas om 
en alltför stor del av statens inkomster på den interna rishandeln 
börjar användas till att hålla priserna nere på importerat ris. Ett 
annat exempel på en tillfällig åtgärd som gynnar landsbygden ar 
att invånarna i de tidigare befriade områdena slipper betala den 
nationella återuppbyggnadsskatt som tas ut av övriga medborgare 
under tre år från 1975 och framåt. 

Men det ar inte troligt att enbart prisstimulans kan leda in 
bönderna på den socialistiskt orienterade utvecklingsvägen. 
Tvärtom pekar ju prisstimulansen, om den inte kombineras med 
ansträngningar att organisera produktionen kollektivt, snarast 
mot kapitalistisk jordbruksutveckling. Men den kan också starka 
det traditionella produktionssättet: nämligen om bönderna får 
ihop till det nödvändiga inom den gamla samhällsordningen, men 
med mindre arbete an förut. Då kan det handa att det viktigaste 
resultatet blir minskad produktion. Det kan också bli ökad 
produktion, men inga leveranser till staderna, eftersom folket i 
stallet börjar äta bättre an förut. Det grundläggande problemet ar 



politiskt och socialt. Det galler att få bönderna att uppskatta ny- 
investeringar och ökade arbetsinsatser som meningsfulla - både 
för dem själva och för samhället i stort - samtidigt som de 
sociala mönstren i byarna förändras. 

Det senare ar viktigt. På  Guineas landsbygd ar månggifte 
vanligt. Fruar ar arbetskraft och de "köps" med gåvor till 
brudens familj. Unga och fattiga man ar ogifta eller har bara en 
fru. Förmögna man har flera fruar. Boskap ar också ett tecken på 
rikedom, och samtidigt ett slags försäkring mot ofärdstider. Den 
traditionella familjens ekonomiska styrka vilar på hur många 
arbetsföra medlemmar, dvs kvinnor och barn, den har. Det 
överskott som finns kvar sedan familjens materiella bärgning ar 
säkrad går i första hand till att skaffa boskap. Detta ar en för- 
enklad och generaliserad bild, men i princip ar den giltig. Så länge 
människorna inte ar starkt motiverade att bryta med detta 
mönster, ar det svårt att få igång modernt och produktivt 
jordbruk. Vad man kan skrapa ihop utöver livets nödtorft går till 
familjeutvidgning och boskap. Unga man med nya idéer har föga 
auktoritet, för att inte tala om kvinnorna. 

PAIGC ar därför indraget i en kapplöpning med tiden. Vad 
som står på spel ar helt enkelt den sjalvständiga och demokratiska 
samhällsutvecklingen. Det finns två andra möjligheter, i stallet 
för den politiska mobiliseringens och skolningens vag: (1)  För- 
tryck för att tvinga bönderna producera det överskott som kravs 
för självständig ekonomisk utveckling. Men det ar inte mycket 
som talar för att sådant förtryck skulle kunna bli särskilt 
effektivt, ens i snäv ekonomisk mening. I så fall återstår (2) 
satsning på kapitalistisk jordbruksutveckling med ekonomisk 
stimulans till företagsamma privatbönder och elitkooperativ. 

Den kapitalistiska modellen skulle nog kunna ge ett visst 
ekonomiskt överskott. Men den skulle också leda till vaxande 
klassklyftor och press på staderna från proletariserade bönder 
utan försörjningsmöjligheter på landsbygden och utan råd att 
köpa de kommersiellt producerande varorna. I en sådan strategi 
för jordbruksutveckling måste produktionen bli exportinriktad 
och därmed beroende av importerade kapitalvaror (jordbruks- 
maskiner och konstgödsel) för att löna sig i kapitalistisk mening. 
Därmed skulle möjligheten till självständig utveckling inriktad på 
folkets egna behov gå förlorad. Guineas folk ar ingen lönsam 
marknad för kapitalistisk varuproduktion. Därför skulle den 
kapitalistiska strategin förr eller senare kräva politiskt förtryck 
för att hålla de fattiga på plats. 

Den kapitalistiska modellen förutsätter att stora grupper av 



befolkningen på landsbygden blir "överflödiga". PAIGC- 
regimens modell för självständig och demokratisk utveckling för- 
utsätter tvärtom att en stor del av människorna stannar kvar på 
landsbygden och att deras livsvillkor förbättras på platsen genom 
produktivt arbete i jordbruket. Den förutsätter t o m att många 
människor som under kolonialtiden drogs till Bissau och impro- 
duktiva sysslor dar nu återvänder till jordbruket. En optimistisk 
norm ar att Bissaus befolkning inte skall tillåtas bli större an 
ungefär 10 procent av landets befolkning, dvs vad den var 1976. 

För att hålla en förnuftig balans mellan stad och landsbygd för- 
söker myndigheterna övertala sysslolösa människor i Bissau att 
vanda tillbaka till byarna på landet för att bruka fädernas jord. 
Principen ar att detta skall ske frivilligt, men det kräver 
naturligtvis organiserat stöd från myndigheterna. Det finns inga 
säkra uppgifter om hur långt man kommit i detta arbete, men det 
tycks som om befolkningen i Bissau minskade något mellan 1974 
och 1976. Det ar dock osäkert om den tendensen kan hålla i sig. 
Den enda typ av åtgärd jag hört talas om ar att myndigheterna 
förser den som vill flytta tillbaka till landet med ett 
rekommendationsbrev. Möjligen ordnar man också hjälp med 
transporten. Men följande intervjusvar från en 36-årig arbetslös i 
Bissau tyder inte på att flytthjälpen fungerar så bra: 

Jag har varit arbetslös i mer an ett år efter att ha blivit av- 
skedad från avdelningen för allmänna arbeten, dar jag hade 
arbetat i åtta år. Jag har försökt få jobb i olika snickeri- 
er men inte hittat något. Det ar svårt.. . Ärligt talat har jag 
ingenting emot att fara ut på landet och jobba som vem som 
helst annan ... Men hur skall jag komma igång? Jag har 
redan diskuterat det har med min mor i Catio. För att odla 
upp ett falt för första gången måste jag ha pengar för att 
köpa utsade, betala familjens resa och finna medarbetare. 
Staten måste hjälpa oss med detta och ge anstånd med betal- 
ningen ett eller två år. Det ar enda sättet. Hur skall jag 
kunna satta igång ett lantbruk, nar jag natt och jämt kan 
skaffa mat för dagen genom att samla bräder och göra små 
snickeriarbeten? 

En annan sida av samma problem har med livsvillkoren på 
landsbygden att göra. Det ar naturligt att enskilda människor 
som varken kan få utbildning eller arbete i hembyarna i stallet 
söker sig till staderna, trots att det inte finns objektiva möjlig- 
heter att ta emot dem dar heller. Lösningen ligger i att bättre 
utnyttja de lokala tillgångarna, både mänskliga och materiella. 
Detta kräver en organisation liknande den man hade i de 



befriade områdena under kriget, då människorna var direkt 
motiverade att finna kollektiva lösningar på sina gemensamma 
problem. Ett experiment i denna anda med "centra för 
integrerad folkutbildning" börjar under 1977 i två byar i 
regionerna Cacheu och Tombali. Tanken ar att organisera vwen- 
utbildning i anslutning till studier av lokala problem och på så satt 
motivera människorna att själva förbattra livsvillkoren i sina 
samhällen. Staten ställer upp med rådgivare inom sjukvård, 
hygien, jordbruk, osv, om befolkningen ställer upp med arbete. 
Därmed skulle man kunna motverka flykten från landsbygden.6 

Låt oss ge sista ordet i det har avsnittet till planerings- och 
ekonomiministern Vasco Cabral. Mot bakgrunden av den kort- 
fattade analys jag gjort, hoppas jag det skall stå klart hur svårt 
men samtidigt nödvandigt det ar att följa den vag han skisserar. 
Så har sa Vasco Cabral i en intervju i februari 1976: 

Vi har lagt upp en utvecklingsstrategi för en övergångs- 
period. Den tar sin utgångspunkt i följande konkreta 
verklighet. Största delen av befolkningen arbetar inom 
jordbruket. Vår ekonomi har stora brister, eftersom 
portugiserna inte skapade några industrier utan bara 
förde över handelsöverskottet till Portugal. Därför menar 
vi att det ar bast att börja med jordbruket i våra försök 
att förbattra vårt folks liv. Samtidigt inser vi att vi inte 
kan utveckla landet genom att ensidigt satsa på jord- 
bruket. Det ar nödvandigt med energiutvinning och tung 
industri för att utveckla landet. Men detta kräver visst 
kapital. För ögonblicket har vi inte detta kapital. Dar- 
för prioriterar vi jordbruket i denna fas. Jordbruks- 
produktionen sköts på ett mycket enkelt satt i vårt land, 
så det ar nödvandigt att få igång en utveckling har. Vi 
följer samma linjer som i de befriade områdena under 
kriget. Det betyder bl a att vi måste bygga ut vår verk- 
samhet bland folket och förklara hur viktigt det ar att 
öka produktionen. 

2. Industriell utveckling 
Som vi såg i avsnittet om arbetarklassen i förra kapitlet startar 
Guinea-Bissaus industrialisering nästan från noll. PAIGC vill få 
igång ett slags decentaliserad industrialisering. Grundvalen skall 
vara de egna råvarorna, främst skogens och fältens råvaror, 
men också vattenkraft och bauxit. De två senare tillgångarna 



finns i sydöstra delen av landet. Ibland talas det också om olja 
i havet, men ingen letning har börjat på allvar. 

Det finns en urskiljbar ekonomisk utvecklingsstrategi bakom 
de olika planerna och igångsatta projekten. Strategin bygger 
dels på rdvarubaserad export i syfte att tjäna in valuta, dels på 
importersattande industriproduktion för hemmamarknaden i 
första hand.8 

Exporten skall bygga på viss förädling, t ex av jordnötter till 
olja och tvål. I en stor anläggning som skall byggas vid Porto 
Gole öster om Bissau för tröskning av jordnötter och ris 
planerar man t o m att använda biprodukterna (skal och agnar) 
som drivmedel för ett kraftverk som i sin tur skall ge energi till 
olje- och tvålproduktionen. Andra viktiga projekt som hunnit 
langre än till första planeringsstadiet är en juice- och konserv- 
fabrik i den gamla huvudstaden Bolama och en stor industriell 
sockerplantage kombinerad med ett sockerbruk ungefär hundra 
kilometer öster om Bissau. Konservfabriken började byggas i 
juni 1976 och som nämndes i förra kapitlet var den färdig att 
invigas redan i mars 1977. Den är finansierad med bistånds- 
medel från Holland och skall enbart använda inhemska råvaror 
för att framställa juice och fruktkonserver. Kapaciteten är 1 650 
ton färsk frukt per år, men under första året kommer fabriken 
bara att arbeta till 30 procent av sin kapacitet för att under 
andra året nå 50 procent och under tredje året 100 procent, om 
allt går som beräknat. 9 

Den planerade sockerplantagen och -fabriken är en stor 
anläggning på 6 000 hektar. Den var under projektering i början 
av 1976 och viss produktion beräknas komma igång 1980. 
Sockerbruket skall producera 60 000 ton raffinerat rörsocker, 
när det är helt utbyggt. Tillsammans med plantagen skall det ge 
2000 arbetstillfällen. Eftersom den inhemska sockerkonsum- 
tionen beräknas bli omkring 10 000 ton per år på 1980-talet, 
blir överskottet för export omkring 50 000 ton. 

För bauxiten är planeringen på langre sikt. De ansvariga i 
industristatskommissariatet vill kombinera gruvdrift med ett 
stort regionalt utvecklingsprojekt för sydöstra och södra 
Guinea-Bissau. Detta skulle innefatta dammbyggen över floden 
Corubal och en järnväg till en ny hamn vid kusten. Det upp- 
dämda vattnet skulle användas både till bevattning av fälten 
och till att alstra elektricitet för bearbetning av bauxiten till 
aluminiumoxid, som är ett halvfabrikat för aluminium. Färdigt 
aluminium kräver alltför mycket energi. Järnvägen skulle sedan 
användas för utskeppning av bauxitprodukterna, men också för 



transport av andra varor och av personer. Resultatet skulle bli 
en allmän ekonomisk utveckling i regionen. Allt detta kräver 
väldiga investeringar. Arbetena kan börja tidigast 1979, och 
mycket beror förstås just på finanseringsmöjligheterna. Under 
1976 talade man i Bissau om att vissa arabiska länder kunde 
tankas vara intresserade. Den 16 februari 1977 undertecknades 
ett avtal med Sovjetunionen om prospektering av Guinea-Bissaus 
bauxitfyndigheter. Avtalet omfattar både direkt prospektering 
och allmänna geologiska undersökningar i regionen Bok dar 
bauxiten finns!" 

En annan viktig råvara ar timmer. Vi såg i kapitel 3 att främst 
Algeriet redan köper ganska stora timmermangder. Men 
timret kan också förädlas, t ex till snickeriprodukter. Som 
nämndes i förra kapitlet, på tal om den nastan obefintliga 
industrialiseringen under kolonialtiden, ar just sågverk och 
möbelsnickerier exempel på varuproduktion med viss tradition i 
Guinea. Det var därför naturligt att just ett travarubolag 
startade den första nya fabriken i Guinea-Bissau efter 
befrielsen: det helstatliga SOCOTRAM (Sociedade de Comer- 
cializaci?~ e ~ r u n s f o r m a ~ ~ o  de Madeiras, bolag för för- 
säljning och förädling av virke). SOCOTRAM ar ett bolag 
som samordnar de flesta av de gamla sågar och snickerier som 
fanns i olika delar av landet tidigare (jfr industriministerns ord 
i intervjun på sid 84) men som också ar inriktat på att skapa ny 
industriell verksamhet. Staten har investerat omkring 3,5 
miljoner kronor och enligt officiella uppgifter garanterar 
bolaget anställning. åt 600 personer, varav 40 procent ar 
kvinnor. Många av dessa kvinnor arbetar i SOCOTRAMs nya 
parkettfabrik i Bissau. Den har 90 anställda och ar nastan helt 
inriktad på export, eftersom de flesta guineaner ar vana vid 
jord- eller stengolv. Fabriken invigdes under högtidliga former 
den 17 december 1976. Redan i förra kapitlet citerade jag ett 
stycke ur det tal presidenten höll. Har följer några avsnitt till: 

Det är med djup rörelse jag deltar i invigningen av denna 
första industriella enhet som vi kunnat skapa i vårt fria 
och oberoende Guinea-Bissau. Min rörelse beror på att 
vid varje steg vi tar, varje ny erövring som vi gör, får vi 
inte glömma den långa vägen fram till denna dag, då vi 
nu inviger vår första fabrik. Den ar kanske liten, an- 
språkslös, men den ar den första fabrik som ar vårt folks 
egendom. Det första steg vi tar mot att bvaaa UDD en 
nationell industri i verklig mening.. . 

Vi säger alltid att jorcibruket kommer i första hand i 



vårt land. Det ar sant. Vi måste satta in våra största an- 
strängningar på att utveckla vårt jordbruk, därför att den 
största delen av vårt folk ar bönder. Det arbete vårt 
folk kan bast ar jordbruksarbete. Därför måste vår rege- 
ring göra det möjligt för jordbruket att ständigt utvecklas 
både kvantitativt och kvalitativt, göra det möjligt att för- 
bättra våra bönders arbetsförhållanden. Det ar det första 
steget mot att skapa rikedomar som skall tillåta oss att 
sedan utveckla andra verksamhetsgrenar. 

Men vi vet också att de framsteg vi önskar göra i vårt 
land inte ar möjliga utan en nationell industri. Parallellt 
med utvecklingen av jordbruket måste vi börja bygga upp 
en egen industri. Denna industri skall öka värdet av våra 
råvaror, både för vår egen konsumtion och för export ... 

Kamrater, jag föreslår att vi skall betrakta denna 
SOCOTRAMs parkettfabrik som republiken Guinea- 
Bissaus fabrik nummer ett. 1 1  

Under perioden fram till mitten av april 1977 avgick tre båtlaster 
med varor från SOCOTRAM till Portugal, vilket ar av stor 
betydelse för Guinea-Bissaus minst sagt ansträngda läge be- 
träffande utrikeshandelsbalansen. På  grund av svårigheter att få 
fram timret från avverkningsplatserna i skogen till sågverken 
arbetade dock parkettfabriken bara med 40-60 procent av sin 
fulla kapacitet. Enligt vad den ansvarige för transporterna 
meddelade redaktionen för No Pintcha fanns det emellertid hopp 
om bättring, eftersom ett dussintal speciallastbilar hade bestallts!2 

Förutom trävaruproduktionen som redan kommit igång finns 
det också projektplaner för tillverkning av tegel och cement 
av lokala råvaror. Grunden ar med andra ord god för expansion 
inom byggnadsvarubranschen i Guinea. 

Fullständigt oberoende av omvärlden ar varken Önskvärt eller 
möjligt, vare sig för u- eller i-länder. Det ar inte heller det som ar 
meningen med självständig ekonomisk utveckling. Vad saken i 
första hand galler ar att skapa egna kontrollmöjligheter, att göra 
oberoendet mindre ensidigt och att förskjuta det från livsnöd- 
vändiga varor till högre förädlingsnivåer. 

Guinea-Bissaus första ekonomiska utvecklingsmål ar, som 
redan påpekats flera gånger, självförsörjning med ris. Nar det 
målet ar uppnått, frigörs nästan en fjärdedel av import- 
utgifterna 1975 för import av andra varor. 

Aven på andra områden finns det utrymme för importer- 
sättande produktion. Förutom riset (7 % av importvardet under 
1976) hörde bl a diesel, bensin och olja (10 Vo), textilvaror och 
skor (21 Vo), livsmedel och tobak (29 %) och metallvaror och 



maskiner (16 %) till de stora utgiftsposterna på import- 
kontot. På alla dessa områden finns det möjlighet att 
ersatta delar av importen med lokal produktion. Ett försök att 
minska energiimporten är t ex den nämnda planen att driva ett 
kraftverk med skal från ris och jordnötter. Vinimporten går 
inte att ersatta med vinodling, men möjligen delvis med om- 
läggning av konsumtionen till det inhemska ölet. Atskilligt av 
matkonserverna kan ersättas med lokalt producerade matvaror. 
Tobak kan odlas. Vad textilvaror och jarn beträffar har 
regeringen en utarbetad strategi som industriministern Filinto Vaz 
Martins formulerade så här i en intervju i februari 1976. Först 
nämnde han, att riset tidigare varit den största importvaran men 
nu minskat kraftigt i importstatistiken på grund av de stora 
produktionsansträngningarna. Sedan kom han in på textil- 
varorna: 

På detta område (textilvaror) skall vi försöka göra en in- 
sats. Bomull i sig självt är billigt, men det färdiga tyget är 
mycket dyrbart. Vi tänker börja med en fabrik (som Norge 
lovat pengar till) där vi skall väva tyg av importerat garn. 
Om två år skall vi sedan sätta upp en fabrik s9m spinner 
garn av importerad råbomull. På litet längre sikt skulle vi, 
när jordbruket utvecklas, själva kunna framställa den 
bomull vi behöver. Förutsättningarna är goda för bomulls- 
odling i Guinea-Bissau. För länge sedan odlade bönderna en 
del, men portugiserna tvingade dem att gå över till jord- 
nötter. På det har sättet skulle vi steg för steg kunna göra 
oss alltmer oberoende av kläder och tyger i vår import. 

En annan av de viktigaste importvarorna har varit jarn 
till byggnadsverksamhet. Dar har vi tänkt oss att börja med 
ett litet gjuteri som skall använda allt järnskrot portugiserna 
lämnat efter sig. Vi har 20 000 ton gammalt jarn från bilar 
och liknande som ligger spritt över hela landet sedan kriget. 
Vi tänker tillverka enkla, icke-automatiska jordbruksred- 
skap. Nar skrotet är använt, kan vi importera obearbetat 
jarn som inte ar så dyrt. På det sättet kan vi också få till 
stånd en teknisk utveckling här på platsen, samtidigt som vi 
bara behöver importera billiga råvaror.13 

Om den här typen av industrialiseringspolitik lyckas, kommer 
Guinea-Bissaus beroende av omvärlden att förskjutas från enkla 
nödvändighetsvaror som mat, kläder och jordbruksredskap till 
maskiner, teknologi och finansieringskapital. Samtidigt kommer 
ett visst överskott att skapas både i jordbruk och exportindustri. 
Detta kan användas till att betala den nödvändiga importen. Men 



förutsättningen för att det hela skall komma igång utan vaxande 
beroende av bistånd och lån ar och förblir mobiliseringen av 
landsbygdsbefolkningen till produktivt arbete. 

En viktig punkt i en utvecklingsstrategi som siktar mot 
frigörelse från kapitalismens underutveckling ar förstås formerna 
för agande och finansiering av industrialiseringen. PAIGC vill se 
"praktiskt" på denna fråga. Ledarna tror att de kan kontrollera 
det kapital som kommer utifrån genom att bara ta emot 
finansiering för projekt som passar in i deras utvecklingsstrategi, 
genom strikta regler för anpassning till den inhemska lönenivån, 
genom medvetet val av biståndsgivare och investerare, osv. Men i 
praktiken kommer det naturligtvis inte att racka med god vilja 
och teoretisk insikt. Det enda svar jag själv och andra intervjuare 
fått på frågor om dessa problem går ut på att "vi ar medvetna om 
problemen och vi gör vad som realistiskt sett ar möjligt för att 
handskas med dem." Det ar antagligen också svårt att saga mera. 

PAIGC ar mera intresserat av finansieringsöverenskommelser 
med internationella organisationer och regeringar an med privata 
bolag. Detta ar ett satt att undvika alltför långtgående beroende 
av direkta vinstintressen. Ett annat satt att minska beroendet ar 
att sprida biståndet på så många givare som möjligt, både i 
socialistiska och kapitalistiska länder. Direkta utländska investe- 
ringar skall undvikas: den guineanska staten ser helst att 
utländskt kapital antingen kommer i form av lånhistånd eller 
att det kanaliseras in i företag som ags gemensamt av staten 
och de utländska intressena. Noggranna överenskommelser skall 
garantera att en stor del av överskottet stannar i landet, tanker 
man sig. 

Däremot ar guineaner välkomna att själva göra privata 
investeringar och inga lagar hindrar en guineansk medborgare 
från att aga ett litet företag eller bilda aktiebolag. Det kan ändå 
bara bli fråga om företagsamhet i mindre skala och export av 
vinsterna tillåts inte. 

I övrigt tanker sig PAIGC olika kombinationer av guineansk 
privatföretagsamhet och statligt och kooperativt agande. En god 
illustration till den officiella synen får vi i följande redogörelse 
från industriministern för hur man i början av 1976 ville 
organisera de femton små sågverk som fanns kvar sedan kolonial- 
tiden. De hade då omkring 15-30 anställda vardera. Resultatet 
blev så småningom SOCOTRAM som redan beskrivits. Mina 
anteckningar ar från en intervju med Filinto Vaz Martins i 
februari 1976: 



Det ar bara två av de gamla ägarna som är kvar. De får fort- 
satta att sköta sina företag. De övriga delar vi in i två grup- 
per. 

Den ena gruppen består av de sågverk vars ägare accep- 
terat erbjudande från oss att komma tillbaka och bilda 
bolag tillsammans med staten. De gamla ägarna får då 
15-20 (70 av kapitalet. 

Den andra gruppen består av de sågverk vars gamla ägare 
antingen fått sin egendom konfiskerad därför att de sam- 
arbetade med fienden eller tackat nej till statens erbjudande 
och sedan fått en liten ersättning. I denna grupp organiserar 
vi ett slags kooperativ dar de nya ägarna, dvs arbetarna 
själva, får 49 % av kapitalet och staten 51 (70. Men staten 
representeras inte av regeringen i Bissau utan av de regio- 
nala kommittéerna. Det ar alltså ett slags decentralisering vi 
går in för.I4 

Mycket av det jag nu beskrivit ar an så länge bara avsikter, idker 
och mer eller mindre långt framskridna projekt, det måste vi 
komma ihåg. Tillsammans ger dessa fakta och önskemål i alla fall 
en bild av den tilltänkta industrialiseringensstrategin i Guinea- 
Bissau. Hur strategin kommer att lyckas och vem som kommer att 
dra störst nytta av den ar som sagt till stor del en politisk fråga. 
Det mesta hänger på om en vaxande del av investeringar och kon- 
sumtion kan finansieras ur ett inhemskt överskott. 

Vi skall nu gå över till att studera en annan viktig del av ut- 
vecklingsstrategin i Guinea-Bissau, nämligen varudistributionen 
och handeln. Hur ar distributionen organiserad? Når de 
nödvandiga varorna ut till folket? Finns det något att köpa och ar 
priserna överkomliga? Var hamnar de eventuella vinsterna på 
handeln? 

3.  Handel och varudistribution 
Ris, mjöl, matolja, tvål och socker betraktas som nödvandiga 
basvaror i Guinea-Bissau. De saljs bara till låga och kontrollerade 
priser. Priserna ar till och med så låga att privata handelsman har 
svårt att göra sig någon vinst genom att sälja dessa varor, 
åtminstone utanför Bissau, eftersom transportkostnaderna ar 
höga på landsbygden och maximipriserna desamma över hela 
landet. Det ar därför troligt att privathandeln gradvis kommer att 
minska i betydelse i Guinea-Bissau, aven utan regelrätt 
nationalisering. 

De fem basvarorna saljs liksom många andra varor huvudsak- 



ligen genom folkaffarerna (Armazéns do Povo). Den första folk- 
affären i de befriade områdena öppnades så tidigt som 1964. Fyra 
år senare fanns det femton och ytterligare några kom till på 
70-talet, före den slutliga befrielsen. Under den vapnade kampens 
dagar var folkaffarerna helt enkelt varulager ute i skogen, dit folk 
förde sitt ris och annan överskottsproduktion för att byta till sig 
tyg, tändstickor, sandaler, tvål, skrivpapper och andra nödvän- 
diga ting. P å  detta sätt kunde PAIGC försörja befrielsearmén 
med ris samtidigt som folket i de befriade områdena fick avsätt- 
ning för sina varor. Båda sakerna har stor politisk betydelse. Utan 
mat var det omöjligt att bekämpa kolonialismen och utan de 
nödvändigaste konsumtionsvarorna i utbyte för sitt arbete skulle 
folket knappast ha fått något förtroende för PAIGC. 

Större delen av det ris som levererades till folkaffarerna gick till 
de vapnade styrkorna. Men från 1968 och framåt blev det också 
ett överskott på i genomsnitt omkring trehundra ton per år som 
exporterades till Guinea-Conakry. Aven andra varor som 
kolanötter, krokodilskinn, bivax, kokosnötter och gummi expor- 
terades. Alla varor måste bäras till gränsen i långa marscher 
genom träsk och täta skogar, eftersom portugisiska flyganfall 
gjorde lastbilstransporter omöjliga. 

Under kriget fungerade folkaffarerna utan pengar. Varor 
byttes direkt och bytesvärdena fastställdes av partiet på grundval 
av rekommendationer från lokala aktivister med kännedom om 
folkets uppfattning om ett rättvist pris. Principen för systemet var 
att i samklang med det allmänna rättsmedvetandet väga 
producentens arbetsinsats, produktionsvillkorens svårighetsgrad, 
transportvägens längd och andra liknande faktorer mot det 
sociala kravet på att grundläggande konsumtionsbehov skulle 
tillgodoses inom en snäv ram av mycket knappa tillgångar. Detta 
kan låta komplicerat. Men det ar i varje fall ett faktum att varor 
producerades, byttes och distribuerades i Guinea-Bissaus befriade 
områden under kriget. 

I princip har folkaffarerna samma syfte nu som förr, även om 
pengar används vid bytet i det fredliga och självständiga 
Guinea-Bissau. Efter segern 1974 ökade folkaffärernas antal 
snabbt. I augusti 1975 fanns det 75 affärer och i februari 1976 var 
antalet 110. Enligt Francisco Coutinho, chefen för folkaffärs- 
systemet, var målet då att få 150 affärer jämt spridda över hela 
landet. Vid samma tidpunkt, i februari 1976, fanns det omkring 
80 privata affärer kvar, framför allt i Bissau men också i de 
andra städerna.15 På landsbygden dominerade folkaffarerna. 

Folkaffärerna är organiserade som ett statligt företag med egen 



generaldirektör (den ovannämnde Francisco Coutinho) inom 
ramen för handelsministeriet. Ända sedan den första självständig- 
hetstiden har denna organisation i praktiken nästan haft 
importmonopol på de fem basvarorna. Men det dröjde anda till 
den 18 april 1977, innan detta monopol lagstadgades. ' 6  Redan 
tidigare hade staten haft lagstadgat monopol på medicin och 
drivmedel. Beträffande övriga varor konkurrerar folkaffarerna 
tills vidare med andra importörer, men fungerar också som 
grosshandlare för den privata detaljhandeln. Med undantag för 
de fem basvarorna får privathandlarna lägga 20 Vo ovanpå det 
pris de betalar till folkaffärsorganisationen för importerade 
varor. 

Det är troligt att folkaffärernas importmonopol så småningom 
kommer att utvidgas också till andra varor för att i framtiden 
omfatta all import. Tidigare verkade det som om meningarna var 
delade bland PAIGCs ledare i denna fråga, men formuleringarna 
i det ovannämnda beslutet om lagstadgat importmonopol tyder på 
att man nu bestämt sig för en färdriktning. I dekretet från 
statsrådet, undertecknat av president Luiz Cabral, förste 
statskommissarie Francisco Mendes och handelsstatskommis- 
sarie Armando Ramos, står det att beslutet om statligt import- 
monopol för vissa väsentliga varor togs ... 

... i väntan på att statens exklusiva rätt att importera 
möjliggör koncentration av vår köpkraft utomlands i en 
enda hand, med de uppenbara fördelar detta skulle med- 
föra beträffande förmåga att förhandla om priser och 
handelsvillkor samt i fråga om sparad valuta." 

Ett viktigt steg i riktning mot ökat statligt inflytande togs redan 
i december 1975, da folkaffarerna tog över all import- och 
detaljhandelsverksamhet från Gouveia, det ena av de två stora 
koloniala handelsföretag som opererade i det gamla "Portu- 
gisiska" Guinea. Gouveia är en filial av Companhia Uniao 
Favril, CUF, ett stort portugisiskt bolag. Det andra kolonial- 
bolaget heter Ultramarina. Det driver ännu affärer i eget namn, 
men 80 procent av dess aktier togs över av den guineanska 
regeringen i juni 1976.IR Den tidigare nämnda fabriken i Bissau 
för framställning av matolja från jordnötter ägs och drivs 
fortfarande av Gouveia och berördes alltså inte av natio- 
naliseringen 1975. 

Under hösten 1976 uppstod tidvis brist på vissa varor, 
framför allt ris. Folkaffärerna ute i Bissaus stadsdelar införde 



I en folkaffär på landsbygden. Foto Par Domeij. 

då kö- och ransoneringssystem som inte alltid tycks ha fungerat 
perfekt. Tvärtom fanns det många insändare och artiklar i No 
Pintcha om folkaffärsföreståndare som favoriserade sina 
vänner eller utlänningar eller andra mer eller mindre fram- 
stående personer på folkets bekostnad. Den vanlige med- 
borgaren fick stå i kö, timme efter timme. När han äntligen 
kom fram, var riset ofta slut. Så här skrev t ex en insändare i 
november 1976: 

Fattiga kvinnor, ofta med barn i sina armar, far vänta i 
det obarmhärtiga solskenet. Ibland ställer de sig i kö 
tidigt på morgonen. Men de blir förbigångna. Under 
skratt och skämt släpper Sana (namngiven folkaffärsföre- 
ståndare) och hans kumpaner fram andra kvinnor som de 
ar mera intresserade av och som får köpa 12, 15, 20 kilo 
utan problem, medan de stackars människorna i kön nätt 
och jämt far 2, 3 eller på sin höjd 5 kilo. Och nar man 
hunnit till mitten av kön, då Itommer det ödesdigra med- 
delandet att riset är slut.. . 19 

Ett stort problem för folkaffarerna, liksom för all annan 
samhallsverksamhet i Bissau, ar bristen på utbildade människor 
som kan ta ansvar för arbetet. Föreståndaren Sana är 



inkompetent, om insändaren ger en riktig bild av hur det går till i 
hans affär. Dessvärre ar han säkert inte den ende. Detta ar en 
av anledningarna till att PAIGC ännu inte genomfört full- 
ständig nationalisering av varudistributionen, utan nöjer sig 
med priskontroll, begränsat importmonopol och gradvis ut- 
sträckning av folkaffarernas verksamhetsområde. 

Ett viktigt led i arbetet på att starka folkaffärernas stallning 
ar en skola för folkaffarsanstallda som öppnades i november 
1976 med 97 elever och fyra lärare. Som första punkt på 
schemat står undervisning i vanlig räkning, läsning och 
skrivning. Men den politiska skolningen skall också få stor 
plats. Det galler att utveckla de anställdas samhälleliga ansvars- 
känsla, betonade invigningstalaren, som var en företrädare för 
arbetarnas fackliga kommitté. *O 

Trots svårigheter och brister ar PAIGCs satsning på folk- 
affarssystemet inom handel och varudistribution ett klart tecken 
på en utvecklingsstrategi som syftar till att gynna de breda 
massorna av folket. Systemet ar icke-kapitalistiskt till sin 
karaktär och socialistiskt orienterat, eftersom den grund- 
läggande principen ar distribution av nödvändiga varor efter 
behov och inte efter köpkraft. Det finns knappast något annat 
land i Afrika som hunnit lika långt som Guinea-Bissau i detta 
avseende. Både i Angola och Mocambique startade man senare 
med liknande system. 

Men det ar ändå klart att enbart subventionerade priser och 
statlig distributionskontrol1 inte räcker till för att vi skall kunna 
tala om en socialistisk inriktning av ekonomin. På  längre sikt 
måste aven produktionen organiseras och kontrolleras kol- 
lektivt. 

4. Utbildning 
Det ligger ingenting originellt i att betona utbildningssystemets 
och skolornas stora betydelse för samhällsutvecklingen. Det 
skulle antagligen vara svårt att hitta en enda nationell 
utvecklingsplan i tredje varlden som inte gör det, åtminstone 
helt allmänt. Men PAIGCs satt att angripa utvecklingsproble- 
men ar ändå ovanligt i tredje världen på åtminstone två satt: 
både därför att utbildningsfilosofin ar en naturlig del av 
befrielserörelsens allmänna politiska ideologi och därför att den 
systematiskt har blivit omsatt i praktisk handling anda sedan 
kampens begynnelse i början av sextiotalet. 

Enligt PAIGCs ideologiska och teoretiska syn på utbildning 



har denna två olika syften som i det praktiska förverkligandet 
går hand i hand och stöder varandra: dels galler det att be- 
kämpa den kulturella underutvecklingen som det koloniala för- 
trycket lett till med extremt låg utbildningsnivå och för- 
kvävande av folkets egen kultur till förmån för en dåligt 
integrerad och ytlig version av kolonialmaktens kultur, dels 
galler det att skaffa den praktiska kunskap som är nödvändig 
för att genomföra den materiella standardhöjningen. Utbild- 
ningen syftar därför samtidigt till kulturell och politisk fri- 
görelse och till konkreta förbättringar i det dagliga livet. Man 
måste kunna läsa både för att lära sig förstå historien och för 
att studera jordbruksteknik. 

Sambandet kan också uttryckas som att det långsiktiga 
ideologiska perspektivet ger styrka och sammanhang åt det 
dagliga arbetet i byskolorna över hela landet, samtidigt som 
detta perspektiv bekräftas i praktiken just genom att så många 
människor ute i byarna ger sitt konkreta stöd åt skolorna. Så 
har formulerade t ex informationsstatskommissarien Manecas 
problemet i ett anförande som han höll vid en lararkurs hösten 
1975: 

I skolan förmedlar läraren nödvändig kunskap till eleven 
på alla områden, i överensstämmelse med våra mål: 
politisk kunskap, social, kulturell, ekonomisk, teknisk, 
osv. Men det gäller inte bara att repetera läxor. Lärarens 
arbete ar ett skapande arbete. Det hör till hans grund- 
läggande uppgifter att tolka, klarlägga, att göra vårt 
lands konkreta verklighet begriplig för eleverna, vad vi 
tanker göra med vårt land och hur. Detta är lärarens 
grundläggande politiska uppgift i våra skolor: han skall 
lära eleverna att kanna det samhälle de lever i... 

Läraren bör inte bara undervisa i att läsa och skriva, utan 
i grund och botten måste han forma de unga politiskt, 
moraliskt och tekniskt, förbereda dem för att bli dugliga 
medborgare i samhället. Och detta ar inte möjligt, om 
inte läraren ar medveten om sin höggradigt politiska 
roll. 21 

Utbildning tog den största delen av budgeten för 1976 (omkring 
15%) tätt följd av försvar och hälsovård. Men medan utbild- 
ningsutgifterna stiger, är det meningen att försvarsutgifterna skall 
sjunka genom att armirn delvis demobiliseras, sedan dess 
huvudsakliga uppgift, att driva ut kolonialmakten, nu ar 
slutförd. I 1977 års budget hade utbildningsutgifterna stigit till 
20 

utbildningsväsendet har redan expanderat kraftigt sedan 



befrielsen. Nar portugiserna gav sig av, fanns det om- 
kring 15 000 elever i byskolorna i de befriade områdena och 
45 000 i skolorna på den portugisiska sidan. Det ar nämligen ett 
faktum att kolonialmyndigheterna gjorde ganska stora insatser 
just för skolutbildning under de sista åren av sitt valde, i en 
fåfäng strävan att komplettera de militära insatserna. Men två 
år senare, under läsåret 1975/76, hade siffran stigit anda till 
80 000 elever i den fyraåriga grundskolan (primarskolan) och 
9 000 i fortsättningsskolan (sekundarskolan). För 1976/77 
redovisades ungefär samma siffror, med det viktiga tillägget att 
10 000 vuxna också deltog i grundskoleutbildning och diverse 
andra kurser. 23 

Detta betyder att gott och val elva procent av befolk- 
ningen gick i skola, aven om vi inte raknar vuxenutbild- 
ningen. Det ar en mycket hög siffra för Afrika. Vi kan också 
notera att mellan 35 och 40 procent av primarskoleeleverna var 
flickor, enligt officiella uppgifter. Aven detta ar en hög siffra 
för Afrika. Men innebörden av denna siffra ar å andra sidan 
inte att 35-40 procent av de elever som går ut primarskolans 
fjarde klass ar flickor. Tvärtom finner man ofta en koncentra- 
tion av flickor till första och andra klass i landsbygdens skolor. 

Siffran t30 000 elever i primarskolan ar naturligtvis också 
hög. Om den ar riktig, innebar det att omkring 90 procent av 
antalet barn i fyra årskullar under 18-årsåldern går i den 
fyraåriga grundskolan. 24 Men skolväsendet har förstås också 
en kvalitativ sida. Om vi istället betraktar den sidan och inte 
bara raknar antalet elever, kan vi bl a lagga märke till att 
primarskolan i Guinea-Bissau ar ovanligt decentraliserad. En 
majoritet av barnen i landet har en byskola inom räckhåll. Bara 
detta ar ett stort steg framåt, aven om många barn på landet 
och särskilt flickor, som nyss påpekades, inte går alla fyra åren, 
utan kanske ofta bara två. 

Men det ar svårt att komma vidare från primarskolan. 
Flaskhalsen ar mycket trång, som vi kan förstå av de 
redovisade siffrorna. Dessutom ar det flera av regionerna som 
helt saknar utbildningsmöjligheter efter fjarde klass. Ett 
omedelbart planeringsmål ar därför att få igång sekundarskolor 
åtminstone i var och en av de åtta regionala huvudstäderna. 

I de flesta skolorna tillämpas ännu det portugisiska systemet 
med fyraårig primarskola och sjuårig sekundarskbla. Sekundar- 
skolan är uppdelad på en tvåårig förberedande kurs (mot- 
svarande femte och sjatte klass), ett treårigt lyceum eller 
gymnasium (motsvarande sjunde, åttonde och nionde klass) och 



Skolelever på ön Como i söder studerar regeringstidningen No Pintcha 
(Framåt). Foto förf. 

två år med s k kompletterande kurser (motsvarande tionde och 
elfte klass). Fullständig sekundarskola t o m elfte klass finns 
tillsvidare bara i Kwame Nkrumah-gymnasiet i Bissau. Under 
läsåret 1975/76 kunde man studera t o m åttonde klass i Bafata 
och Cantchungo. Fem skolor erbjöd den tvååriga förberedande 
kursen, alltså t o m sjatte klass. Därutöver finns några 
yrkesskolor och lararskolor samt tio internatskolor. Sedan april 
1977 finns också en speciell partiskola, dar särskilt aktiva 
medlemmar får fördjupad politisk skolning. 

Eleverna i internatskolorna studerar på primärstadiet och 
ibland några år in på sekundarstadiet. De sköter också allt 
annat nödvändigt arbete på sina skolor: underhåll av byggnader, 
matlagning, viss jordbruksproduktion, osv. Internaten ar kvar 
sedan den väpnade kampens dagar, då de fyllde två viktiga 
uppgifter: att ta hand om barn som blivit föräldralösa i kriget 
samt erbjuda möjligheter till fortsatta studier för de allra basta 
eleverna i byskolorna i de befriade områdena. Dessa skolor ar 
pedagogiskt avancerade genom sin kombination av praktiskt och 
teoretiskt arbete och elevernas deltagande i beslut om hur 
arbetet skall laggas upp. 



"20 januari - National- 
hjältarnas dag. Evig ära till 
Amilcar Cabral och befri- 
elsens alla hjältar och marty- 
rer". På en vanlig hyddvagg 
i söder. Foto förf. 

Beslutet att starta en skola för partikadrer speglar PAIGC- 
ledningens medvetenhet om hur nödvändig den politiska 
skolningen är, om samhällsutvecklingen skall kunna ske i 
förtroendefull växelverkan mellan folkmajoriteten och en 
ansvarig politisk ledning. Partiets organisationssekreterare José 
Araujo betonade vid invigningsceremonin den 28 april 1977, hur 
PAIGC under den väpnade befrielsekampen tvingats inse 
betydelsen av att utbilda partiaktivister som ... 

... kunde överskrida de gränser som deras egen utbildning 
och förmåga satte för dem, för att undgå att själva passeras 
av kampens utveckling.25 

Den nya partiskolan tog emot 80 elever till sin första kurs, som 
skall löpa över sex månader. Eleverna sköter samtidigt sina 
arbeten i olika förvaltningar, vilket går bra eftersom under- 
visningen sker mellan klockan halv åtta och halv tio på 
morgonen. En liknande skola skall inrättas på Kap Verde för 
den del av PAIGC som arbetar dar. 

Någon vanlig högskoleutbildning finns ännu inte i Guinea- 
Bissau, utan studenterna måste resa utomlands till de länder 
som erbjuder stipendier, i första hand de socialistiska länderna 
och Portugal men numera också i viss utsträckning till 
Brasilien. 



A ven den traditionella kulturen uppmuntras av PAIGC. En hel söndag 
pägär denna brottningsturnering nara Morés i regionen Oio. Kamparna 
eldas av musik pä trummor. Foto förf. 

Ännu så länge ar alltså möjligheterna för barnen i byarna att 
komma längre än till fjärde klass inom det ordinarie skol- 
systemet mycket begränsade. Men undervisningskommissariatet 
arbetar på att radikalt stöpa om och bredda hela systemet. I 
den framtida skolorganisationen, som redan tillämpas delvis i 
internaten, kommer grundskolan att vara sexårig. Ovanpå denna 
skall det finnas en treårig s k polyteknisk, praktiskt inriktad, 
skola, dar teori och praktik skall varvas. Till sist skall det 
finnas möjlighet till två års specialiserade studier. 

Under läsåret 1976/77 tog man ett steg i riktning mot den nya 
grundskolan genom att experimentera med en ny femte klass i 
några regioner. Ett intressant inslag var att man lat eleverna i 
dessa nya femmor praktisera som Iarare för sina yngre 
kamrater, detta både av pedagogiska skal och för att motverka 
lärarbristen. Men det kommer att ta tid, innan det nya 
grundskolesystemet med sex klasser för alla ar utbyggt över 
hela landet. 

Lärarbristen ar som sagt ett stort problem. Delvis söker niar1 



lösa det genom att låta eleverna från gymnasiet i Bissau arbeta 
som frivilliga i byskolorna under ett år. Ett annat viktigt inslag 
ar en internatskola i Co, i regionen Cacheu, dar lärarna från 
skolorna i de gamla befriade områdena får gå igenom en treårig 
vidareutbildning. Dessa lärare har vanligen mycket litet formell 
skolgång bakom sig, samtidigt som deras politiska skolning står 
på hög nivå. Sedan de fått sin vidareutbildning, kommer de 
därför att kunna ta på sig en nyckelroll i arbetet på att bygga 
upp den nya skolan i Guinea-Bissau. Internatet i Co har döpts 
till Maxim Gorkij-centret. Det drivs av lärare och elever 
gemensamt, ar ekonomiskt självförsörjande och faster stor vikt 
vid samarbete med folket i de kringliggande byarna. 

Ett annat tecken på hur stor vikt PAIGC faster vid 
skolutbildningen ar planerna på en lararhögskola för sekundär- 
skolelarare i Bolama. Den kommer i så fall att bli den första 
utbildningsanstalten på universitetsnivå i Guinea-Bissau. Det ar 
ännu inte bestämt, nar den skall komma igång. Planerna ar 
mycket vaga. Men under läsåret 1975176 utbildades åtminstone 
trettio nya primarskolelarare, vilket var mer an portugiserna 
åstadkom i Guinea under alla sina femhundra år av kolonialism 
enligt utbildningsstatskommissarien Mario Cabral. 

En stor majoritet av de vuxna invånarna ar analfabeter, 
vilket inte är så underligt med tanke på att det ännu' 1954 bara 
fanns 6 81 1 skolelever i hela landet, varav många portugisiska.26 
Enligt portugisernas egen statistik hade siffran ökat till 11 967 
år 1961, strax innan den väpnade kampen började. 27 Behovet 
av vuxenutbildning ar med andra ord nästan omättligt. Det står 
ocksä högt på PAIGCs prioritetslista över behov som måste 
mötas. Mario Cabral raknade in det bland de tre högst 
prioriterade uppgifterna i ett anförande den 15 november 1976. 
Anförandet var riktat till flera hundra skolelever, lärare, 
tjänsteman och politiskt ansvariga. Det handlade om slut- 
satserna av arbetet under läsåret 1975/76 och huvuduppgifterna 
inför det nya läsåret 1976/77. Lagg märke till att det nya lasäret 
börjar i november i Guinea-Bissau, vid regntidens slut. De två 
andra bland de tre högst prioriterade uppgifterna var att 
organisera skolornas deltagande i partikongressen 1977 samt att 
systematiskt förena arbetet i skolorna med produktivt arbete. 

De flesta soldaterna i befrielsearmen kan numera läsa och 
skriva efter en framgångsrik alfabetiseringskampanj. På 
grundval av erfarenheterna från denna kampanj har utbild- 
ningsstatskommissariatet lagt upp planer för vuxenutbildning pä 
bred front tillsammans med den radikale brasilianske peda- 



gogen Paolo Freire. Freire lever i exil i Geneve, sedan regimen i 
Brasilien stoppat hans verksamhet med vad han kallar 
frigörande pedagogik i norra Brasilien. I Bissau är han däremot 
välkommen, och flera av hans medarbetare är knutna till 
utbildningskommissariatet. Under 1976/77 experimenterar man i 
fem regioner för att så småningom utveckla erfarenheterna till 
att omfatta hela landet. 

Den ursprungliga tanken var att grupper på ungefär femton 
människor som redan kunde läsa och skriva skulle organiseras 
på arbetsplatser och i bostadsområden, osv, för att gå igenom 
tvåveckorskurser i principerna för demokratisk massutbild- 
ning. Sedan skulle de i sin tur under cirka tre månader vara 
ansvariga för att lära omkring åttio människor bland arbets- 
kamrater eller grannar att läsa och skriva. Undervisningen skall 
vara uppbyggd kring elevernas egna konkreta erfarenheter av 
liv och arbete. Den skall hjälpa dem att själva förstå och 
hantera dessa problem och på det sättet mobilisera dem 
politiskt, samtidigt som de lär sig konsten att skriva och läsa 
och räkna. 

Erfarenheterna från den första verksamheten hösten 1976 
ledde bl a till att man sökte förbättra utbildningen av 
alfabetisörerna. De korta tvåveckorskurserna räckte inte I 
april 1977 räknade Mario Cabral i varje fall med att omkring 
2 500 personer blivit framgångsrikt alfabetiserade sedan 
kampanjen kom igång. Resultaten skulle nu analyseras med 
Freires teorier som utgångspunkt. Bland de förslag man 
funderade på inför framtiden var att förlänga skollovet efter 
regntidens slut med ett par månader så att skoleleverna kunde 
sändas ut i byarna för att förbereda alfabetiseringen.29 

Läsåret 1976/77 döptes till "organisationsår II". Läsåret 
1974/75 var "experimentåret" och 1975/76 kallades "orga- 
nisationsår I". Som redan nämnts var det två uppgifter, 
förutom vuxenanalfabetiseringskampanjen, som prioriterades 
inför "organisationsår II". Den ena var skolornas deltagande i 
tredje partikongressen och den andra var att få igång mera 
systematiska ansträngningar att förena praktiskt och teoretiskt 
arbete i skolorna. 

Som exempel på tänkbara bidrag till kongressen nämnde 
Mario Cabral i sitt tal i november, att en skola skulle kunna 
sätta upp som mål att få hundra procent av eleverna godkända 
i slutexamen. Beträffande den andra uppgiften - som är mera 
långsiktigt betydelsefull från pedagogisk/politisk synpunkt - 
hade han följande att säga: 



Vi vill verkligen att alla skolor i landet, steg för steg och 
i överensstammelse med sina möjligheter, skall börja or- 
ganisera produktivt arbete. Om läraren ar initiativrik och 
kreativ ar detta möjligt, eftersom det redan sker i flera 
regioner. T o m i Bissau ar det möjligt, och vi tanker ge 
allt vårt stöd för att få det genomfört. Men för att kunna 
göra detta, kamrater, måste vi också göra många andra 
saker, t ex organisera om vårt sekretariat och göra ett 
veckoschema, förslagsvis inom sekundarutbildningen, dar 
eleverna tillbringar fem dagar i klassrummet och agnar en 
dag åt produktivt arbete. 

Kamrat Amilcar Cabral brukade saga: "Jag ar en 
vanlig afrikan som vill återgälda vad han ar skyldig sitt 
folk och leva i takt med sin tid." - Låt oss alla göra 
detta. Låt oss återgälda vår skuld till vårt folk och låt 
oss leva i takt med vår tid. 

Och vår tid ar inte kolonialismens tid. Den ar den totala 
befrielsens tid, självständighetens tid, då vi helt och fullt 
skall engagera våra krafter i kampen mot analfabetism 
och underutveckling, för nationellt återuppbyggande. 30 

5 .  Hälso- och sjukvård 
Det ar helt naturligt att hälso- och sjukvård har en central plats 
i PAIGCs socialpolitiska arbete. Statskommissariatet för halso- 
vård och sociala angelägenheter fick också så mycket som elva 
procent av 1976 års budget och ligger därmed på tredje plats, efter 
utbildning och försvar. 

PAIGCs allmänna mål ar frigörelse från förtryck, fattigdom, 
underutveckling. Men folket måste få se konkreta resultat av 
sina ansträngningar. Annars kommer det politiska stödet att 
svikta. Hälsotillståndet på Guinea-Bissaus landsbygd är dåligt. 
Enligt en undersökning som en svensk grupp av läkare, 
sköterskor och statistiker gjorde i regionen Oio 1975 dör 
450 barn av 1 000, innan de nått femårsåldern. Denna siffra ar 
bara illustrativ, inte statistiskt representativ. Men den ar 
talande. Den visar att det hör till de allra mest påträngande 
sociala och mänskliga behoven i Guinea-Bissau att förbättra det 
dåliga halsotillståndet. Därför ar det också ett av de mest 
självklara utvecklingsmålen för PAIGC. 

Det finns tre grundläggande principer som regering och parti 
försöker tillämpa inom hälsovården. Den första ar decentra- 
lisering, i syfte att nå ut så långt som möjligt i regioner, 



sektorer och byar trots dåliga kommunikationer och strängt be- 
gränsade mänskliga och materiella resurser. Den andra principen 
ar att försöka leda resursutnyttjandet in på förebyggande halso- 
vård. Detta ar naturligtvis inte lätt i en situation med skriande be- 
hov av akut behandling. Men på längre sikt finns det inget val. De 
halsovårdsansvariga i Guinea raknar med att 60 procent av sjuk- 
domsorsakerna kan elimineras genom förbättring av kosthåll, 
vattenförsörjning och bostäder. 3 1  Den tredje principen ar att 
alltid då det ar möjligt satsa på enkel teknologi och praktiska be- 
handlingsmetoder som kan användas också av personal med 
begränsad utbildning. 

Under 1975 utarbetades en första nationell halsoplan för 
regionerna utanför Bissau med sikte på att vara förverkligad 
omkring 1980. 32 Men planen utvecklas hela tiden. Under 
hösten 1976 lades den fram för regeringen som provisoriskt 
beslutsunderlag. I enlighet med decentraliseringsprincipen utgår 
planen från byarna och bygger mot centrum. Nar den så 
småningom ar förverkligad, skall det finnas ett fullt rustat 
sjukhus i varje region med 60-100 sängplatser i varje, förutom 
i Bissau dar det redan finns två ganska stora sjukhus sedan 
kolonialtiden. Med tio procent av befolkningen hade Bissau 
1976 sextio procent av vårdplatserna i landet, ett förhållande 
som PAIGC vill andra på. Enligt den ursprungliga versionen av 
planen skulle det dessutom finnas tolv sektorssjukhus med 
omkring tjugo sängar vardera. Målet har senare justerats uppåt 
till tjugo sektorssjukhus, mest därför att kommunikationerna i 
vissa delar av landet ar så svåra. Av dessa planerade sjukhus 
fungerade fyra regionala och åtminstone fyra sektorssjukhus 
någorlunda tillfredsställande redan 1976. De regioner som ännu 
inte har något ordentligt sjukhus får nöja sig med mindre 
sjukstugor och en enda läkare med ansvar för hela regionen. 

Mellan sektorssjukhusen å ena sidan och sjuksköterskorna 
och sjukvårdarna ute i byarna å andra sidan skall det enligt 
planen finnas sextio sjukstugor (postos sanitarios) bemannade 
av en sjuksköterska (-skötare), en biträdande sjuksköterska och 
en biträdande barnmorska. Antalet har senare justerats uppåt till 
omkring hundra. 

Avsikten är som sagt att förverkliga planen med början 
längst ut i byarna på landsbygden. Sedan den väpnade kampens 
dagar finns det i varje bykommitté en medlem Ined särskilt 
ansvar för hälsovård och sociala angelägenheter. Han eller hon 
fungerade under befrielsekampen i nara samarbete med partiets 
rörliga halsobrigader och små sjukstugor som fanns litet 



varstans i skogen. Den bärande principen i detta system har 
flyttats över till den fredstida organisationen, med ett viktigt 
tillägg: på sektionsnivå, dvs inom ett område med mellan fem 
och tio byar, finns det nu på många platser fasta sjuksköterskor 
(-skötare) som ger enklare medicinsk vård och delar ut olika slags 
medicin, t ex medel mot diarréer och malaria, aspirin och såranti- 
septika, mm. 

Bysköterskan eller -skötaren, som alltså vanligen ar ansvarig 
för en hel sektion, skall arbeta i nara kontakt med bas- 
kommittéerna och den politiske kommissarien för sektionen, i de 
områden dar det finns en sådan kommissarie. På så satt ar det 
meningen att sjukvården verkligen skall nå ut till folket. Detta 
samarbete ar inte alltid så livligt i verkligheten som det borde 
vara. Vissa sjuksköterskor (-skötare) har en tendens att bara 
agna sig åt de patienter som söker upp dem istället för att själva 
ägna sig åt uppsökande vård och halsoutbildning. 

Samarbete mellan parti- och sjukvårdsarbetare förekommer 
också på andra områden. Ett viktigt exempel ar en polio- 
vaccineringskampanj som genomfördes i Bissau i februari 1976. 
På tre dagar vaccinerades 11 286 barn enligt halsovårds- 
kommissariens ~ppg i f t e r .~ '  Detta goda resultat blev möjligt 
genom samarbete med baskommittéerna i Bissaus stadsdelar. 
Först hade vaccinatörerna haft ett möte med enbart de 
halsovårdsansvariga kommittémedlemmarna. Dessa hade sedan 
förklarat kampanjens syfte var och en i sin stadsdel. Till sist 
hade de ansvariga för kampanjen hållit ett stort möte med 
samtliga kommittémedlemmar i hela Bissau som fick i uppdrag 
att gå från hus till hus och förklara syftet med vaccineringen. 
På  så satt var människorna beredda, nar sjukvårdspersonalen 
så srnåningom kom med sina sprutor. Samtidigt utformades det 
hela till en politisk kampanj, dar partiets utvecklingsmål inom 
hälsovården konkretiserades för folket. 

Det trängande behovet av hälso- och sjukvård ställer mycket 
tunga krav på Guinea-Bissaus statsfinanser. Enligt generalsekre- 
teraren för hälsovård och sociala angelägenheter finansierades de 
totala kostnaderna på 29 millioner kronor till omkring en 
tredjedel med biståndsmedel 1976. Situationen var ungefär 
densamma 1977, både vad totalsumma och biståndsandel 
beträffar. För att latta bördan på staten bestämdes det därför i 
mars 1976, att sjukvården inte längre skulle vara kostnadsfri. I 
stället skulle patienterna betala för vård och medicin enligt en taxa 
avpassad efter deras inkomster: de högst avlönade i den privata 
sektorn skulle betala 100 % av kostnaderna och de lägst avlönade 



2,5 Vo. Folket i byarna på landet skulle betala minst 10 och högst 
40 pesos (1 peso = ungefär 16 öre). Syftrt med det har systemet, 
sa man, var inte bara att hjälpa upp finanserna utan det var också 
politiskt-pedagogiskt: det skulle hindra folk från att gå till 
doktorn i onödan. Men i vilket fall som helst skulle åtgärden 
bara vara tillfällig. 34 

I praktiken har det nya betalningssystemet inte börjat 
tillämpas, eftersom det kräver en mycket mera omfattande och 
detaljerad administration an det ar möjligt att åstadkomma i 
Guinea-Bissau på länge an. Det var alltså ett byråkratiskt miss- 
grepp att fatta beslut om införande av detta betalningssystem. 

Den 30 december 1976 infördes en annan nyhet som 
antagligen var både mera nödvändig och mera realistisk an det 
svåradministrerade avgiftssystemet. Då invigde regeringsord- 
föranden Francisco Mendes ett statligt bolag för import och 
distribution av medicin och kemiska produkter, FARMEDI. 
Detta bolag har ett startkapital på 5 millioner pesos (cirka 
800 000 kr) och åtnjuter finansiell och administrativ själv- 
standighet.35 Det har monopol både på import och distribution 
av medicin i grossistledet inom landet. Tidigare var importen fri 
och helt planlös. För penningstarka kunder i Bissau var det lätt att 
få tag på alla möjliga mediciner, men för majoriteten av folket var 
det ofta svårt att få tag på det enklaste. 

Den decentraliserade hälsovården inåt och FARMEDI utåt ar 
PAIGCs och regeringens viktigaste instrument nar det galler att 
följa Amilcar Cabrals maning från befrielsekampens dagar: 
"Vår halsa ar vår största rikedom och våra kampars viktigaste 
styrka." Bristen på utbildat folk och på pengar ar de största 
svårigheterna. Utbildning, produktivt arbete och bistånd ar de 
tillgängliga botemedlen. 

På kort sikt ar bistånd oundgängligt för att avhjälpa framför 
allt läkarbristen. I hela landet fanns hösten 1976 bara 66 läkare, 
varav 29 i Bissau.3"lva var guineaner, de övriga främst från 
Kuba, Sovjetunionen och Kina. Bland sköterskor (skötare) 
och vårdare finns många hundratals personer med mycket brist- 
fällig teoretisk utbildning men ganska omfattande praktik. Dar- 
för står också vidareutbildning högt upp på dagordningen enligt 
sjukvårdsplanen. 

6. Ett nytt rättsväsen 
Under sjalvstandighetskampen växte ett nytt, revolutionärt 
rättssystem fram i de befriade områdena. Dess viktigaste 



institution var den valda folkdomstolen med tre ledamöter och 
dess viktigaste strategiska uppgift var att förena folkets 
traditionella rättsmedvetande med PAIGCs moderna ideologi, 
att skapa en syntes. Dess viktigaste dokument var Lagen om 
militär ratt (Lei do Justica Militar) som publicerades redan 
1966. Jag har beskrivit detta system i detalj i min bok (på 
engelska, se sid 141) om den politiska mobiliseringen i Guinea- 
Bissau under sjalvstandighetskampen. I de befriade områdena 
hade det nya systemet fullständigt ersatt det korrumperade 
koloniala rättsväsendet långt före 1974. 

Men situationen i det sjalvständiga Guinea-Bissau skiljer sig i 
detta avseende liksom i så många andra från situationen i de 
befriade områdena. Av praktiska skal har det varit ofrån- 
komligt att under en övergångstid behålla delar av det koloniala 
civilrättsliga systemet, så länge det inte uppenbart strider mot 
PAIGC-regeringens politiska och ideologiska principer. Men 
justitiestatskommissariatet lägger ner mycket arbete på att 
utsträcka systemet med valda folkdomstolar (Tribunais do Povo) 
till hela landet. 

Från början, 1968, inrättades folkdomstolar i själva byarna, 
på samma organisatoriska nivå som baskommittéerna. Men två 
invändningar, som för övrigt hänger samman med varandra, 
började så småningom resas mot denna ordning: eftersom leda- 
möterna av domstolarna inte fick ha några andra uppdrag, 
undandrogs dessa respekterade och kompetenta medborgare 
från all verksamhet i bykommittén; detta var slöseri med folk, 
eftersom domstolarna hade så få fall att ta stallning till. Därför 
inleddes år 1972 ett slags centralisering som gick ut på att dom- 
stolen flyttades upp till sektionsnivån, med en gemensam 
domstol för 5-10 byar. 

Det system som justitiestatskommissariatets tjänsteman nu 
arbetar på att utsträcka till hela landet bygger i princip på idén 
om en folkdomstol per sektion. I staden Bissau skall en 
domstol omfatta en eller flera stadsdelar (bairros). I praktiken 
finns det flera exempel på sektioner med mer an en domstol 
och aven några exempel på domstolar som ar gemensamma för 
flera sektioner. Det ar vanligt att en av de tre valda domarna ar 
kvinna, i så fall oftast den yngsta, eftersom det bland 
kvinnorna framför allt ar de yngre som lart sig läsa och skriva 
och blivit politiskt skolade genom PAIGC. 

Ovanför folkdomstolarna ar det meningen att det skall finnas 
regionala domstolar i varje region och längst upp i toppen en 
Högsta Domstol. Ännu fungerar systemet provisoriskt. Högsta 



Domstolen är inte inrättad, men den kan bildas vid behov. Den 
enda regionala domstol som ännu inrättats formellt är den i 
Bissau, som invigdes den 13 oktober 1976 med tre domare och en 
sekreterare. Invigningstalare var förste kommissarien Francisco 
Mendes, som bl a yttrade följande: 

Vårt parti grundades för att skapa rättvisa år vårt folk. 
Därför bör rättvisan tjäna folket, uppbyggandet av ett 
nytt samhälle, den bör vara ett vapen i massornas händer. 
Inte ett vapen i händerna på en privilegierad klass, som den 
var tidigare. 

Vårt folk bör vara i stånd att självt döma i sina rätts- 
fall. Folket bör vara som en outtömlig källa av erfaren- 
het. Ett folk som kan göra detta är ett hjältemodigt folk, 
öppet för framsteg. Förut fick vårt folk ingen rättvisa. 
Bara prygel och orätt. Nu har folket sin frihet, makten 
och rätten i egna händer. Ett land kan inte byggas med 
hat och bitterhet. Det måste byggas med kärlek och med 
allas arbete, inte bara med deras arbete som kämpade för 
det .37 

De övriga regionerna är ännu så länge grupperade i tre 
provisoriska judiciella regioner utan formellt inrättad domstol, 
men med var sin regional rättschef. Systemet är alltså ännu 
under uppbyggande, och liksom i fråga om hälsovården bygger 
man från periferin mot centrum. Därför har man börjat med 
folkdomstolarna i sektionerna, som numera fungerar över stora 
delar av landet. Deras kompetens definieras så här: 

Domstolen kan inte utdöma fängelsestraff, endast böter 
och skadeersättningar. Om böter inte betalas, kan de om- 
ändras till tvangsarbete, som syftar till rehabilitering 
genom arbete. 

Domstolen dömer för mindre brott, i tvister om mark, 
samt skilsmässor. Dess viktigaste uppgift är att skola 
folkets massor och bidraga till försoning ... 38 

En radikal syn på straffutmätning och fångvård ingår också i 
PAIGCs ideologi. Huvudprincipen skall vara rehabilitering och 
inte hämnd. Ett inslag av avskräckning finns naturligtvis också. 
Det är just i avskräckande syfte som regimen sett sig tvingad 
införa dödsstraff för narkotikalangning och väpnat rån utfört 
av uniformerad soldat. Något sådant dödsstraff har dock inte 
blivit utdömt. 

Guinea-Bissaus lagar innehåller också dödsstraff för lands- 
förräderi. Lagrummet fanns ursprungligen i Lei da Justica 



Militar från krigsåren och har sedan bevarats. Dödsstraff för 
landsförräderi utdömes den 4 mars 1977 mot Rafael Barbosa. 
Det gick dock inte i verkställighet, eftersom presidenten i stats- 
rådet benådade Barbosa till livet och ändrade domen till femton 
års fängelse. 

Rafael Barbosa har en märklig historia bakom sig. Kedan 
1958 blev han medlem av PAIGC, dar han snabbt kom att 
spela en viktig roll i det underjordiska arbetet i Bissau. Han 
tillhörde PAIGCs ledarskikt vid denna tid. Portugisiska hemliga 
polisen, PIDE, lyckades fängsla honom i mars 1962. Under 
fängelsetiden vanns Barbosa över till portugisernas sida 
och så småningom blev han villkorligt frigiven. Under en tid 
fungerade han troligen som dubbelagent, men från 1969 
framträdde han öppet med propagandistiska uttalanden för 
kolonialmakten. Ar 1974 fängslades Rafael Barbosa av PAIGC, 
och efter en lang process hösten 1976 dömdes han alltså den 4 
mars 1977 till döden för landsförrädisk verksamhet av en 
särskild krigsdomstol i Bissau. Denna domstol finns föreskriven 
i Lei da Justiqa Militar för brottmål av detta slag.39 

Huvudprincipen i PAIGCs rättssyn är som sagt rehabilitering 
och inte hämnd. Benådningen av Barbosa kan tolkas som ett 
uttryck för denna huvudprincip, även om den också hade det 
inrikespolitiska syftet att undvika onödiga motsättningar. 
Rafael Barbosa saknar nämligen inte vänner i Bissau, trots sitt 
samarbete med den f d kolonialmakten. 

Redan under den väpnade kampens dagar hade PAIGC 
arbetscentra för dömda personer i de befriade områdena där 
syftet just var rehablitering genom produktivt arbete. I dessa 
läger levde de dömda mer eller mindre normala liv, tillsammans 
med sina familjer i många fall. På dagarna sysslade de med 
jordbruksarbete, på kvällarna bl a med politisk skolning. De 
hade styrande organ med representanter som de själva valde. 
Dessa ideer skall nu tillämpas också i fredstid. 

Det första försöket i större skala ar rehabiliteringscentret på 
ön Carache i havet utanför Bissau, PAIGCs alternativ till 
portugisernas beryktade fångö Galinas. Carache är en av 
Bijagos-öarna, helt liten och tidigare obebodd. Där bodde i 
oktober 1976, då ett reportage publicerades i No Pintcha, 40 188 
fångar och en grupp soldater som vaktade dem. De första 
internerna kom i maj 1976. Alla hus har byggts av fångarna 
själva. De bor på ena sidan av en fotbollsplan, soldaterna på 
den andra i hus av samma enkla typ. Ännu är levnadsför- 
hållandena besvärliga, enligt vad journalisten skriver i No 



Pintcha. Försörjningen från fastlandet är oregelbunden; bara de 
allra nödvändigaste varorna finns och knappt det. När 
jordbruksproduktionen kommer igång på allvar, är det 
meningen att kolonin skall bli självförsörjande. Hälften av alla 
inkomster skall då  användas till att förbattra förhållandena på 
ön. Den andra hälften skall sparas på individuella konton som 
skall ge de intagna ett litet startkapital vid frigivningen. När 
förhållandena blivit bättre, kommer fångarnas familjer att vara 
välkomna att bosätta sig på ön, allt enligt rehabiliterings- 
principen. 

Avsikten är att Carache skall fungera som ett självstyrande 
samhälle, en praktisk skola för återanpassning till normalt 
samhällsliv i stället för stöld, rån, förfalskning, mord och 
annan verksamhet som internerna dömts för. I oktober 1976 
fanns bara en provisorisk styrelse med två adjungerade interner. 
Men i framtiden skall regler utarbetas som garanterar ett större 
inflytande för de dömda i förvaltningen av samhället på 
Carache. Genom studier, självförvaltning och produktivt arbete 
i en naturlig miljö i stället för inlåsning i celler på anstalt vill 
PAIGC ge de dömda en rimlig chans till anpassning och 
deltagande i samhällsbygget i Guinea-Bissau. 

Det tidningsreportage som dessa uppgifter är hämtade från 
gjordes i samband med ett besök på Carache av dem som 
arbetar med att utveckla det nya rättsväsendet. Aven justitie- 
statskommissarien själv, Fidelis Almada, var med och han hade 
bl a följande att säga till internerna: 

Era förhållanden har på ön kommer att förbättras i 
samma utsträckning som ni själva arbetar mer. Vi vill att 
ni skall föra ett normalt liv i framtiden, att ni skall vara 
arbetsamma och medvetna om ert ansvar. Så länge ni 
stannar här, kommer allt ni gör att vara till nytta för er 
själva. Om prodiiktionen ökar, kan den säljas och bidra 
till att förbattra mathållningen och alla anläggningarna 
här i ~ e n t r e t . ~ '  



VI. Den konkreta utvecklings- 
strategin: byn Kandj adj a 

Redan i kapitel 4 började vi bekanta oss med Kandjadja, som 
exempel på hur samhällsapparaten fungerar på basnivå i 
Guinea-Bissau. Men vi begränsade oss till politiken i snäv 
mening. Nu skall vi vidga perspektivet genom att skildra hur 
den allmänna utvecklingsstrategin konkretiseras just i byn 
Kandjadja. Problemområdena är desamma som i förra kapitlet. 

1. Jordbruket 
Folket i Kandjadja lever på jordbruk. De konsumerar själva 
större delen av sin produktion men säljer också jordnötter för 
att få litet kontanter. När vi kom till Kandjadja första gången, 
sent på kvällen den 17 februari 1976 efter en lång lastbilsfärd 
genom skogen, skymtade vi konturerna av en väldig hög i det 
varma mörkret. Nästa dag i solljuset såg vi att högen bestod av 
jordnötter. Vi hade kommit just i jordnötternas skördesäsong 
och vad vi skymtat i mörkret var alla nötter folkaffären köpt 
upp men ännu inte transporterat vidare, eftersom ingen lastbil 
fanns att få. 

Men innan vi fördjupar oss i jordnötsekonomin och andra 
problem, behövs det några grundläggande uppgifter om 
jordbruket i Kandjadja. 

För egen konsumtion odlar människorna framför allt ris, 
hirs, maniok (ett slags mellanting mellan potatis och rova) och 
även litet bönor, peppar och majs, mm. Det finns också 
apelsiner i Kandjadja sedan portugisernas tid, men de söta och 
vitaminrika frukterna har ingen viktig plats i lokalbefolkningens 
diet och de utnyttjas inte heller kommersiellt. Någon boskap 
såg vi inte till. Större delen av korna dödades av portugisiska 
armén under kriget. I början av 1976 fanns bara en del höns, 
som sprang lösa och livnärde sig på vad de kunde hitta. Agg är 
dock ingen populär föda bland Kandjadjas invånare. Litet fisk 
fångar man i Farim-floden som flyter mot havet en halvmil 
nordväst om Kandjadja. Ibland lyckas också någon jagare 



skjuta en gasell eller fågel som ger litet kött i grytan, utöver de 
enstaka hönor som också kan hamna där vid högtidliga 
tillfällen. Men basfödan ar i princip ris under första halften av 
året, eller längre om det räcker, och sedan hirs, kompletterat 
med maniok. Fisk och kött förekommer sparsamt. Riset och 
säden kokas och äts med sås av palmolja och litet peppar eller 
någon annan grönsak, t ex den spenatliknande baguidj. Bröd 
förekommer inte alls, såvitt vi kunde se. Men vid högtidliga 
tillfällen kan en typ av cous-cous serveras, i det har fallet ett 
slags ojäst sockerkaka tillagad på grovmalen säd. 

Förutom mat åt sig själva odlar folket i Kandjadja mycket 
jordnötter. Med förtjänsten på jordnötter köper man dels ris i 
folkaffaren (ofta importerat), eftersom det ris som vaxer i byn 
inte räcker, och dels andra nödvandiga konsumtionsvaror: 
framför allt tyg, matolja, fotogen, tvål, husgeråd, tandstickor 
- däremot inte salt, för det destillerar man själv fram ur det 
salta tidvatten som tränger långt in i landet och gör livet 
besvärligt för risodlarna. Naturligtvis äter folk också själva av 
sina jordnötter ibland. Men trots sitt höga näringsvarde 
(protein) spelar jordnötterna ingen viktig roll som födoämne. 
Med hirs och ris ar det tvärtom. Folk konsumerar det mesta 
och säljer bara små mängder. 

Jordnötsodlandet infördes av den portugisiska kolonial- 
makten, som en metod att tvinga ett visst överskott ur bondebe- 
folkningens arbete. Endast genom att sälja jordnötter till de 
portugisiska upphandlarnas låga monopolpriser kunde 
bönderna få  kontanter till skatter och andra pålagor. På 
så sätt tvingades de inskränka sina husbehovsgrödor. Men idag 
har PAIGC inge omedelbara planer på att minska jordnöts- 
odlandet. Långt över halften av exportinkomsterna kommer 
ju från jordnötter, som vi såg i kapitel J. Den nödvandiga 
utvidgningen av risarealen sker därför på andra jordar och 
främst i söder och väster, i andra delar av landet an dar 
Kandjadja ligger. 

Det allmänna system för jordägande och jordbesittning som 
gäller i hela landet har redan beskrivits. Kandjadja ar inget 
undantag. Jorden ägs i sista hand av nationen, den lyder under 
bysamfälligheten (baskommitten) och odlas i huvudsak av 
enskilda familjer. Det finns aven vissa gemensamma odlingar, 
främst av hirs. Skörden därifrån lagras och delas ut till 
behövande. Enligt baskommitténs ordförande arbetade folk 
omkring två dagar på det gemensamma fältet, sedan de var 
färdiga med sina egna odlingar. I en annan by i samma sektor 



Kandjadjus kvinnor i arbete: bomull spinns, säd siktas och mals. Foto 
för f .  (övre bilden) och Par Dorneij (de nedre). 



Tvätt vid brunnen och matlagning utanför hyddan. Foto förf. (övre 
bilded och Par Domeij (den nedre). 



fick vi höra att det gemensamma fältet blev så stort som det 
hann bli under en dags arbete med sådden, nar alla hjälpte till. 

Det ar ingen brist på jord, men det ar klart att de som fått de 
närmast liggande och basta fälten har en fördel framför andra 
odlare. Den viktigaste orsaken till inkomstskillnader ar dock 
antalet arbetsföra medlemmar av familjen: fruar och barn. En 
annan viktig faktor ar tillgången till utsade. Den som skördade 
litet i fjol har inte råd att skaffa mycket utsade. Sämst ar det, 
allmänt sett, för ungkarlar; bast för man som har råd med 
många fruar. 

Både man och kvinnor deltar alltså i jordbruksarbetet, liksom 
barnen för övrigt, men det finns en klar arbetsfördelning 
mellan könen. Kvinnorna sysslar framför allt med risodling, dar 
de sköter det mesta utom att röja nya falt. De odlar också 
peppar och andra mindre grönsaker, t ex tomater. I en liten 
grannby till Kandjadja, Dabukunda, fanns t o m ett bomulls- 
fält. Det sköttes av en kvinna som själv spann tråd av sin 
bomull. Mannen har hela ansvaret för jordnötter och hirs. De 
odlar också maniok och bönor men deltar inte i hushållsarbetet. 
Det ar mitt intryck att kvinnorna har viss kontroll över de 
produkter de själva framställer och inkomsterna från dessa, 
men förmodligen finns det skillnader både mellan grödor och 
mellan olika familjer. Den dominerande produktionsenheten ar 
i varje fall familjen, vars överhuvud ar mannen. Det tunga 
arbetet med att röja falt utförs av mannen. I övrigt delar man, 
kvinnor och barn på jordbruksarbetet efter grödor och typ av 
arbete. 

Eftersom nästan alla kontantinkomster kommer från för- 
säljningen av jordnötter, ar det intressant att studera jordnöts- 
kommersen i detalj. Den ger oss ett slags mått på deltagande i 
penningekonomin och på skillnader i inkomster mellan olika 
hushåll. 

Sedan befrielsen sköts jordnötshandeln ute i byarna av 
folkaffarerna, vilka bl a fungerar som uppköpscentraler. 
Folkaffaren i Kandjadja täcker hela sektionen med sex mindre 
byar förutom själva centralbyn Cjfr sid 32 ff). Den betjänade 
1976 omkring 4 500 människor. Under högsäsongen för de 
enskilda odlarnas leveranser fick jag möjlighet att följa 
kommersen i detalj under några dagar. Jag kopierade bl a ur 
föreståndarens bokföring exakt hur mycket var och en förde 
med sig till affären. Följande tabeller bygger på dessa 
anteckningar från folkaffaren i Kandjadja den 25, 26 och 27 
februari 1976: 



Jordnötterna 
folkaffaren i 
vags in av 
Foto förf.  

levereras till 
Kandjadja och 
föreståndaren. 



Tabell 7. Några sammanfattande uppgifter om jordnöts- 
leveranserna under de tre dagarna 

antal leverantörer 
levererad mängd 
största leveransen 
minsta leveransen 
nenomsnittsleveransen - 
medianleverans (dvs hälften av 
leveranserna ar mindre an denna) 25 kg 

Tabell 8. Antal bönder som levererade olika mängder 

leverans i kg antal 
bönder 

3 - 10 8 
1 0-  25 17 
25 - 50 5 
50 - 100 4 

100-  150 5 
150 - 200 3 
200 - 300 4 
300 - 500 2 
500 - 1000 3 

1510 1 

Tabell 9. Andel bönder som levererade olika mängder och deras 
andel av den totalt levererade mängden 

leverans i kg andel andel av totala 
bönder mängden i % 
i Vo 

Siffrorna i tabellerna måste tolkas försiktigt, aven om de tre 
dagar jag studerade antagligen ger ett ganska bra stickprov ur 
själva skördesasongen. l Följande invändningar ar viktiga: ( 1 )  
Vi vet inte om de små leveranserna var de enda som kom från 
just de hushållen denna säsong. (2) Vi kan inte heller utesluta 
att vissa av småleveranserna kom från samma hushåll, aven 
om det verkar mindre troligt. (3) Det ar möjligt att de al!ra 
största leveranserna kom från flera olika hushåll, aven om de 
lämnades vid folkaffaren av en enda person. Antagandet stöds 
av att de sex största leveranserna ar uppdelade i bokföringen på 



22 olika poster, varav den minsta är på 20 och den största på 
290 kg. Genomsnittet är 187 kg. (4) Ar 1976 var inte ett 
normalt år. Folk höll ännu på att komma tillbaka från 
landflykten i Senegal, och det ar mycket möjligt att åtskilliga 
inte hade haft tillfälle att arbeta hela säsongen. 

Den invändning som har störst betydelse för tolkningen av 
tabellerna ar den tredje. På grundval av de här uppgifterna kan 
vi inte påstå att inkomstdifferentieringen mellan hushållen i 
Kandjadja år 1976 var 1:500. Men vi kan tryggt dra slutsatsen 
att inkomstskillnaderna antagligen var ganska stora. 

Folkaffaren betalade 4,5 pesoskg för jordnötterna. De 25 
bönderna med leveranser på 3-25 kg hade i genomsnitt 11 kg 
vardera. Deras genomsnittsinkomst var alltså 49,5 pesos. I 
svenska pengar motsvarade det enligt växelkursen inte mer än 8 
kr. För att undvika överskattning av kontantinkomstskill- 
naderna mellan hushållen i Kandjadja kan vi anta att alla de 22 
delposterna i de sex största leverantörernas leveranser i själva 
verket kom från olika hushåll. I så fall har vi 43 leveranser på 
25 kg eller mer under de tre dagar jag antecknade allt i detalj. 
Dessa 43 leveranser vägde i genomsnitt 152 kg och inbringade i 
genomsnitt 684 pesos eller 110 kr vardera. 

Aven om 110 kr ju är betydligt mer än 8, räcker det inte till 
många inköp i folkaffären under ett helt år. Siffrorna tyder 
alltså klart på att folket i Kandjadja bara deltar i penning- 
ekonomin i mycket begränsad utsträckning. Detta illustreras 
också av koranskollararen Lamines situation, ett enskilt fall 
som vi kan ta upp för att ge litet liv åt genomsnittstalen. 

Lamine föddes under andra hälften av 1950-talet. Han levde 
under kriget i många år i Senegal, där han bl a gick i 
koranskola. Efter hemkomsten vid freden driver han en liten 
koranskola i Kandjadja, samtidigt som han själv går i andra 
klass i den moderna byskolan. Majoriteten av invånarna i 
Kandjadja tillhör det islamiserade mandingafolket. Därför finns 
det varje dag i skymningen en grupp pojkar som kommer till 
Lamines skola med sina vackert präntade bönetavlor och 
böcker på arabiska. Själva undervisningen äger rum på en bast- 
matta utanför den hydda som Lamine bor i tillsammans med en 
kamrat. Lamine och hans kamrat odlar hirs och jordnötter för 
att försörja sig. Deras huvudsakliga kontantinkomster kommer 
från jordnötterna som år 1976 gav dem drygt 2 200 pesos att 
dela på, dvs ungefär 177 kr vardera i svenska pengar. Lamine 
hade redan i februari använt större delen av sina pengar till att 
köpa böcker. Han hade mycket små möjligheter att tjäna mera 



före nästa jordnötssäsong, även om koranskolan i hans fall 
inbringar en del gåvor och kanske litet pengar. 

Utvecklingstendenser 

I Kandjadja 1976 fanns det inga ansatser alls till någon form av 
modernt producentkooperativ, vare sig inom jordbruket eller 
någon annan produktionsgren. Vad som tills vidare fanns av 
kollektivt arbete, förutom det traditionella arbetet på byns 
gemensamma fält, var arbetet på att göra tegel och skaffa 
annat byggnadsmaterial och röja mark för skola, folkaffär, 
moské och övriga anläggningar i den by som skulle byggas på 
den gamla boplatsen. 

Det fanns heller inga större ansatser till teknisk moder- 
nisering av det privata jordbruket. Både det kommersiella 
jordnötsodlandet och produktionen av husbehovsgrödor skedde 
med gamla metoder: utan traktor och i stort sett t o m utan 
dragdjur tills vidare. Det fanns kunskap och önskemål om konst- 
gödsel och moderna medel för att bekämpa skadedjur, men tills 
vidare inga resurser för att skaffa sådana medel utom i mycket 
begränsad omfattning. 

Det bör strykas under igen att det fria Kandjadja bara hade 
fungerat ett år ungefär då vi var där. Under gerillakriget hade 
3-400 invånare stannat kvar i skogen och arbetat för PAIGC 
på platsen. Alla de övriga hade flytt till Senegal. Nu var de mitt 
uppe i omställningsprocessen för freden. Det ar lätt att förstå att 
det revolutionära samhällsbygget inte hade hunnit särskilt långt. 

Men det är mera anmärkningsvärt att det fanns så få tecken 
på politisk förberedelse för något annat an den gamla 
produktionsordningen inom basnäringen. Såvitt vi kunde 
uppfatta under vår vistelse i byn, fördes inga allvarliga 
diskussioner om mera avancerade samarbetsformer. Inte heller 
skymtade några mera uttalade moderniseringsambitioner bland 
enskilda odlare. Vad som kom fram vid politiska möten, 
systematiska intervjuer och alldagliga samtal var mest allmänna 
uttalanden om att Kandjadjas. invånare nu tillsammans måste 
arbeta hårt för att förbättra sina levnadsförhållanden. Den 
väpnade kampen hade varit hård och plågsam, men den 
fortsatta kampen för utveckling och framsteg skulle bli minst 
lika hård, om än på ett annat sätt. Med partiets hjalp skulle 
man nog klara jobbet. Många äldre betonade att även Guds 
hjalp var nödvändig. 

"Med Partiets och Guds hjalp skall vi klara kampen för en 



bättre framtid." Detta var den allmänna ideologiska inställ- 
ningen i Kandjadja. Vintern 1976 var det ännu omöjligt att 
saga vad den konkret skulle kunna leda till inom jordbruks- 
produktionens område. Men det fanns inga tecken just i denna 
by på en sådan revolutionär omvandling som vi i förra kapitlet 
bedömde som nödvändig för att PAIGC skulle kunna vinna sin 
kapplöpning med tiden om den självständiga och folkligt 
baserade samhällsutvecklingen. 

2. Övrig produktion 
I förra kapitlet hade vi ett avsnitt med rubriken "Industriell 
utveckling". En sådan rubrik är otänkbar i detta kapitel om 
hur utvecklingspolitiken konkretiseras i Kandjadja. Det finns 
inga industrier i denna jordbrukande by i skogen i Guinea. 
Förutom jordbruket finns det bara traditionellt hantverk utövat 
av enskilda invånare i byn. 

Följande specialiserade hantverkare fanns i Kandjadja vintern 
1976: 

1. Några kvinnliga krukmakare. 
2. En laderarbetare. 
3.  En skräddare. 
4. En pipmakare. 
5. En bikupetillverkare. 
6. En korgmakare. 
7. En skomakare. 
8. En smed. 
9. En garvare. 

10. Olika personer som tillverkar pallar, kalebasser, fiskered- 
skap, mm. 

Dessutom förekommer förstås en hel del hantverk och 
byggnadsverksamhet som inte i första hand utövas av specia- 
liserade hantverkare utan inom familjerna eller gemensamt av 
flera familjer, t ex den tidigare nämnda tillverkningen av salt 
och av soltorkat tegel liksom byggandet av de hyddor folk tills 
vidare bor i. Hyddorna eller husen är latta konstruktioner dar 
väggarna ar gjorda av strå- eller bastmattor och taken av palm- 
blad. Mattorna används också till sängbottnar, staket och 
liknande. De tillverkas främst av de yngre mannen. Kvinnorna 
spinner och väver band på små enkla vävstolar. 





Hantverk i Kandjadja: Krukor branns i öppen 
eld, Iaderarbetaren gör en amulett, mortelstöt 
yxas till, korgmakaren avslutar ett arbete. Foto 
förf. (de två första bilderna) och Par Domeij 
(de två sista). 

Aven om det inte hör till varuproduktion i strikt mening, kan 
vi också namna i det har sammanhanget den enda specialiserade 
verksamhet inom transportsektorn som fanns i Kandjadja nar 
vi var där: två personer som hyrde ut kärra med åsna. 

Den ledande krukmakerskan i Kandjadja var en självständig 
kvinna. Hennes kontantinkomster måste ha varit bland de allra 
största i byn. Hon satt i sin hydda och drejade krukor för 
hand, med hjälp av en pappskiva. Sedan brände hon dem 
vackert brunröda över öppen eld, använde alltså ingen ugn. 
Enligt egen uppgift kunde hon göra omkring tio krukor om 
dagen. Hon hade två storlekar, som hon sålde för fem 
respektive tio pesos styck. Med ständig efterfrågan och fem 
dagars arbetsvecka och lika många stora som små krukor skulle 
hon alltså kunna tjäna 375 pesos eller 60 kr i veckan. 

Så mycket tjänade hon knappast kontinuerligt. Men hon 
hade en god försörjning på sin specialkunskap. Vintern 1976 
levde hon ensam med sina barn i Kandjadja. Mannen var ännu 
kvar i Ziguinchor i södra Senegal men skulle så småningom 
komma hem. Hela familjen hade levt i Senegal under kriget, 
aven dar hade hon försörjt sig på krukmakeri. Men det var 
självklart för krukmakerskan att hon ville hem nu nar det blivit 
fred: "har ar jag ju född". 

En annan hantverkare med stor efterfrågan på sina produkter 
var Iaderarbetaren Mamadou sisse'. Han satt för det mesta med 



korslagda ben på marken i skuggan av taket på sitt lilla hua och 
arbetade med en bit krokodil- eller ormskinn. Han kunde göra 
väskor och plånböcker, men framför allt tillverkade han 
"jo-jo", dvs läderamuletter som bars om halsen redan av 
spädbarn och som skall skydda mot allehanda ofärd. Den som 
vill ha en jo-jo vänder sig inte direkt till Mamadou Sisse utan 
till en "marabou", dvs en vis man, som i sin tur beställer av 
läderarbetaren. 

Skräddaren var en välbeställd man i 45-50-årsåldern. Han 
hade två hus: ett där han själv bodde och arbetade med sin 
symaskin och ett stort för de tre fruarna och alla barnen. 
Ovanför symaskinen på väggen hängde släktporträtt. En av 
sönerna studerade medicin i Leningrad - mycket långt från 
Kandjadja. Men det kom brev då och då. 

Hos pipmakaren kunde man beställa små lerpipor för att 
röka tobak eller "sabataba", ett slags mild marijuana som 
odlades i byn trots PAIGCs rriycket stränga inställning till a11 
narkotika i Bissau. Piporna kostade några pesos stycket. 

Bikupetillverkaren gav sitt bidrag till Kandjadjas del av 
Guinea-Bissaus vildhonungsproduktion, som PAIGC i fram- 
tiden hoppas kunna utnyttja mera systematiskt an nu. 

Korgmakaren har en given efterfrågan, medan däremot 
skomakaren ar på god väg att bli utkonkurrerad av de enkla 
masstillverkade plastsandaler som används över hela Västafrika. 

Smeden var samtidigt jagare. Hans arbete med att tillverka 
och reparera redskap ar naturligtvis viktigt i jordbrukssam- 
hallet. 

Det fanns också en garvare som beredde djurhudar. Det läder 
han framställde var ganska stelt. 

All annan tillverkning i Kandjadja än den som nu nämnts 
bedrivs på ett mindre specialiserat sätt inom den grundläggande 
produktionsenheten, dvs familjen. Vintern 1976 syntes ännu 
inga tecken på verksamhet eller ens planläggning i syfte att 
förändra detta tillstånd. 

3.  Handel och varudistrlb-eitlora 
Vi har redan talat om folkaffären i Kandjadja. Den ar en viktig 
mötesplats i byn. Dar säljer man sina jordnötter och aven litet 
hirs, dar köper man varor som inte tillverkas lokalt, där samlas 
man och pratar, och dar karl man också få ett glas "cana", 



sockerrörsbrannvin, på kvällen efter stängningsdags i fotogen- 
lyktans ljus, om man inte ar god muslim. 

Vintern 1976 hade folkaffaren ännu provisoriska lokaler, ett 
stort och valventilerat stråmattshus med utrymme både för 
försäljning, lager och bostad åt föreståndaren Benjamin 
Correia. Denna lokal fungerade bra, men Benjamin såg ändå 
fram emot den dag då han skulle få flytta in i det planerade 
huset av soltorkat tegel med plåttak. Framför allt skulle det då bli 
lättare att hålla dammet ute, nar det blåste. Benjamin Correia 
hade för övrigt anknytning till Sverige: han hade varit i Uppsala 
ett par månader i början av 1970-talet för att hjälpa till med satt- 
ningen på portugisiska av PAIGCs skolböcker för de befriade 
områdena som på den tiden trycktes dar. 

Den allmänna bild av folkaffarssystemet som jag gav i förra 
kapitlet stämmer bra på Kandjadja. Av de priskontrollerade 
basvarorna tillhandahölls skalat ris (kinesiskt) för 12 pesoskg, 
matolja för 28 pesosAitern, tvål (rysk) i stänger och socker. 
Mjöl, den mest typiska stadsvaran bland de priskontrollerade, 
fanns inte. 

Man kunde också köpa åtskilligt annat: holländsk burkmjölk 
för 15 pesoshurken, ö1 från fabriken i Bissau för 8 
pesoshurken, rysk makrill på burk för 15 pesoshurken, 
fotogen för 6 pesosAitern, grytor och skedar ( 7 3  pesos) av 
lättmetall, en stor kaffepanna för 90 pesos, ryska tyger för 
15-30 pesos/metern (priserna på dessa tyger hade nyligen 
halverats eftersom de varit svårsålda tidigare), västafrikanska 
tyger ("panos" på 1,5 meter) med bl a Amilcar Cabral-motiv 
för 160 pesos, ryska tändstickor för 1 peso/asken, polska 
metallhinkar, sockerrörsbrannvin för 54 pesosAitern, cigaretter 
för 9 ,512 pesodasken (portugisisktillverkade "No Pintcha"), 
T-skjortor för 25 pesos, handdukar, lakan. 

Med tanke på kontantbristen bland Kandjadjas invånare var 
omsättningen naturligtvis inte så stor på dessa varor. Eftersom 
det varken fanns elektricitet eller fotogenkylskåp, var det inte 
heller möjligt att hålla varor som krävde kylning. Den 26 
februari redovisade Benjamin Correia en försäljning på 
omkring 1 600 pesos (260 kr) och den 27 omkring 1 000 pesos 
(160 kr). Dessa siffror innefattar mest tyger och skjortor. Jag 
har rundat av dem, eftersom de inte täcker dagligvaror (ex 
cigaretter, tvål, socker), vilka Benjamin bokförde veckovis. 

Det ar mycket möjligt att varulagrets sammansättning delvis 
förändrats efter min vistelse i Kandjadja. B1 a kan det handa att 
cigaretterna sedan länge ar  slut, eftersom det behövs dyrbar 



hårdvaluta för att importera dem. Viss brist på ris har det 
också blivit ibland, eftersom sjalvförsörjningsmålet 1977 inte 
kunde uppnås. Omläggningen av öldistributionen från kost- 
nadskrävande och råvaruslösande engångsburkar (metallburk- 
arna kostade mera än innehållet) till returglas har troligen också 
påverkat tillgången ute i landet. Atminstone utnyttjas fabrikens 
kapacitet mycket bristfälligt. 

Invånarna i Kanjadja beger sig vanligen till den regionala 
huvudstaden Farim, om de har råd att handla andra varor an 
dem som bjuds i deras egen butik. Dit ar det 15-20 km och det 
normala färdsättet är till fots. Där finns ett större utbud, både i 
folkaffär, i privathandel och på marknaden. 

En av folkaffarens viktigaste uppgifter ar som vi har sett att 
vara uppköpscentral för byinvånarnas överskottsproduktion 
inom jordbruket. Den ar den avgörande lanken mellan byn och 
samhällsekonomin. Det var inte lätt för Benjamin Correia att 
sköta denna uppgift så bra som han önskade, eftersom han 
saknade transportmedel. Medan jag var i Kandjadja tvingades 
kan avbryta invägningen av jordnötter nästan en hel vecka, mitt 
under högsäsongen, för att bege sig till Bissau och dar söka få 
tag i ett fordon. Nar han äntligen, triumferande, kom hem med 
en stor lastbil, gick denna bara på två cylindrar och måste 
stånka iväg till Farim för reparation. Till slut kom den tillbaka 
och fyllde flaket med jordnötter. Men det fanns inga garantier 
för att den sedan skulle återvända till Kandjadja och hämta 
ytterligare en last. 

Historien med lastbilen ar ingen anekdot, utan en konkret 
illustration till de svåra objektiva betingelserna för utvecklings- 
politiken i Guinea-Bissau. Det ar inte lätt för svenskar att 
föreställa sig dessa betingelser. Tank om den ende bokförings- 
kunnige på en uppsamlingsplats för sockerbetor i Skåne mitt 
under den brådaste säsongen tvingades satta av en hel vecka 
bara för att jaga transportmedel för en liten del av de 
leveranser han tog emot. För att jämförelsen skall bli realistisk, 
måste vi dessutom tänka oss att betsocker svarade för över 
hälften av de svenska importinkomsterna. 

Någon läsare kanske undrar om man kunde köpa den 
officiella tidningen No Pintcha i folkaffaren i Kandjadja. Det 
kunde man inte. Tidningen trycktes 1976 i cirka 3 500 ex, av 
vilka 900 distribuerades utanför Bissau (dessutom 500 utom- 
lands och 500 till Kap Verde). 3 Inget enda av dessa 900 ex nådde 
regelbundet Kandjadja. De få gånger tidningen dök upp, 
slukades den av lärarna. 



Som sammanfattning kan vi saga att folkaffaren ar ett viktigt 
uttryck i Kandjadja för det nya samhället i Guinea-Bissau. Före 
befrielsekriget hade det funnits en portugisisk handelsman på 
platsen. Liksom folkaffaren hade han varit skyddad från konkur- 
rens. Men det ar en stor skillnad mot förut att eventuella över- 
skott på kommersen nu tillfaller den självständiga staten, under 
ledning och kontroll av PAIGC, och inte den enskilde 
portugisiske handelsmannen som saknade allt intresse för att 
investera i landet. Det ar en viktig skillnad också att 
folkaffarsföreståndaren och de lokala ledarna samarbetar med 
varandra för att lösa konkreta problem i det dagliga livet för 
Kandjadjas invånare. Sedan ar det en annan sak att svårig- 
heterna och begränsningarna i praktiken ar väldiga. 

I förra kapitlets avsnitt om handel och varudistribution på 
hela landets nivå betonade jag att subventionerade priser och 
statlig distributionskontro11 inte i sig innebar nagon omvandling 
av ekonomin i socialistisk riktning. Detta illustreras också klart 
i Kandjadja. Folkaffaren dar ar till stor nytta för folket och 
den ar nödvändig för uppsamlandet av jordnötterna. Men den 
ar inte självklart ett led i en grundläggande omvanling av 
produktions- och levnadsbetingelserna i byn. Den kan vara det, 
men det beror på andra faktorer an handel och varu- 
distribution om den skall bli det. 

4. Utbildning 
Det finns en byskola i Kandjadja liksom i många andra byar i 
Guinea-Bissau. Den ar den enda skolan i hela sektionen och 
betjänade därför vintern 1976, liksom folkaffaren, sju byar 
med tillsammans omkring 4 500 invånare. Men detta ar 
teoretiskt. I praktiken kom de allra flesta eleverna från själva 
Kandjadja med kanske drygt hälften av sektionens invånare, 
medan bara ett fåtal av barnen i de sex mindre kringliggande 
byarna fick nagon skolundervisning. 

I själva verket ar skolväsendet i Kandjadja ganska dåligt ut- 
vecklat, kvantitativt sett. Mycket grovt räknat kan vi uppskatta 
antalet barn i fyra årskullar under 18 år i de sju byarna till 
500.4 Då bortser vi från att eleverna inte enbart rekryteras 
bland barnen i åldern 7-11 år utan också bland äldre ung- 
domar och t o m vissa vuxna. Om vi gissar att invånarantalet i 
själva Kandjadja var omkring 2 500 människor, blir mot- 
svarande siffra enbart för centralbyn 280 barn i skolåldern. 



Dessa uppskattningar av antalet barn i skolåldern kan stallas 
mot det faktum att inte mer an 80 barn infann sig i skolan 
måndagen den 23 februari 1976, då min svenska kamrat och jag 
gjorde vårt studiebesök dar. Men detta var inte en vanlig 
skoldag utan mitterminslov och eleverna hade kallats samman 
enbart för att träffa de utländska gästerna i byn. Vid elev- och 
föräldramötet i slutet av samma vecka, ett slags allmän 
mönstring inför det kommande skolarbetet, hade 120 elever 
infunnit sig. Denna siffra ligger antagligen ganska nara det 
verkliga antalet elever i skolan. Låt oss använda den i ett 
försök att rakna ut "skolariseringen7' i Kandjadja. 

Eftersom det inte fanns någon annan skola an den i 
Kandjadja, ar det riktigast att rakna med hela sektionen som 
underlag, aven om de flesta eleverna kom från centralbyn. I så 
fall kommer vi fram till att 24 procent av barnen går i skola. Som 
vi såg i förra kapitlet, blir motsvarande siffra för hela landet så 
hög som 90 procent, om vi använder officiella siffror och raknar 
på samma grova satt. Har ligger alltså Kandjadja långt under 
genomsnittet, om de officiella siffrorna för hela landet och min 
skattning av elevantalet i skolan ar riktiga. 

Visserligen finns det ockgå en förskola i Kandjadja, en grupp 
dar yngre barn får förbereda sig för första klass. Den hade 85 
närvarande elever den 23 februari, Om vi utvidgar det 
hypotetiska rekryteringsunderlaget till fem årskullar och raknar 
in aven förberedelseklassen (med en gissad frånvaro på 10 
procent), får vi istället i Kandjadja 43 procent, välvilligt 
raknat. Det ar mycket bättre an 24, men ändå ganska lågt jämfört 
med de officiella siffrorna för hela landet. 

De närvarande i klasserna 1-4 den 23 februari 1976 
fördelade sig så har på klasser och kön: 

Tabell 10. Skolbarn i Kandjadja. 

pojkar flickor 

klass 1 25 5 
klass 2 32 3 
klass 3 5 O 
klass 4 9 1 

summa 71 9 

Dessa siffror underskattar andelen flickor bland skoleleverna, 
eftersom betydligt fler flickor (aven i tredje klass) var 
närvarande vid elev- och föräldramötet senare i veckan, då 



Elever i andra klassen (övre bilden). De tre lärarna i hndjndja: 
Ossumane, Tiburcio och .Joäo (nedre bilden). Foto förf. 



En liten skolpojke får sitt omdöme 
mitterminsmötet, inför alla kamrater 
föräldrar. Foto förf. 

vid 
och 

eleverna bl a fick sina mitterminsomdömen av lärarna. Det är 
också möjligt att tabellen underskattar andelen elever i 
klasserna 3 och 4, eftersom en del av de äldre eleverna 
antagligen hjälpte till med jordnötsskörden under mittermins- 
lovet. Men trots dessa reservationer tyder tabellens siffror (1) 
på att det är dåligt med rekryteringen av flickor till skolan i 
Kandjadja och (2) på att många elever slutar efter andra klass. 
Båda dessa problem existerar också på många andra platser i 
Guinea-Bissau. Vi kan t o m säga att de riktar vår uppmärk- 
samhet mot ett par av de största svagheterna i landets 
skolsystem ute på landsbygden. 

Färre barn går alltså i skola i Kandjadja &n genom- 
snittligt i hela landet. Men bristerna i rekryteringen ar 
ganska typiska. Kvalitativt står sig skolan bra i jämförelse med 
många andra. Vintern 1976 fanns där tre hårt arbetande och 
för guineanska förhållanden välutbildade lärare: 

Tiburcio Lopes dos Santos, 18 Ar, administrativ chef för 
skolan, född i Bissau, fadern sjöman. Tiburcio hade gått 
sju år i portugisisk skola, innan han anslöt sig till gerillan 
1973. Hade sedan dess arbetat som lärare för PAIGC i 
trakten kring Kandjadja. 

Ossumane Cisse, 20 år, född i Umfari, en liten by i 
regionen Oio i norr, fadern bonde, dödad i kriget. I åtta- 
årsåldern kom Ossumane som krigsflykting till Senegal, 



gick där i koranskola nära Ziguinchor, men gav sig tolv 
år gammal ensam iväg över gränsen till Guinea-Bissau för 
att ansluta sig till PAIGC i skogen. Utbildades sedan i 
PAIGC-skolor och blev vid sexton års ålder lärare i be- 
friat område inte långt från Kandjadja. 

Jolo Armando dos Santos,20 år, född i Bissau, fadern 
snickare. Joao hade gått åtta år i portugisisk skola, varit 
kvar på den portugisiska sidan hela tiden under befrielse- 
kriget. Han hade anmält sig som frivillig byskollärare 
under ett år och gått på förberedelsekurs i augusti- 
september 1975, innan han så småningom hamnat i skolan 
i Kandjadja. 

Tillsammans undervisade Tiburcio, Ossumane och Joao nu 
över 200 barn i läsning, skrivning, räkning, naturkunskap, 
geografi, historia, samhällskunskap, partikunskap, gymnastik 
och sång. Skolan var provisoriskt inrymd i fyra enkla stråhus, i 
väntan på konstruktioner av soltorkat tegel och plåttak. Barnen 
hade själva byggt skolan tillsammans med lärare och föräldrar 
under Tiburcios ledning. Det fanns inga disciplinproblem i själva 
skolan, däremot vissa problem med att få föräldrarna att skicka 
barnen till skolan. Särskilt fanns det ganska många fäder som 
tyckte att deras döttrar lika gärna kunde stanna hemma och bli 
gifta. 

Nar min kamrat och jag träffade eleverna i skolan den 23 
februari, undrade vi först om de hade några frågor att ställa till 
oss. B1 a fick vi försöka svara på följande: 

Studerar alla människor i Sverige medicin, eftersom 
PAIGC fått så mycket medicinsk hjälp från Sverige, även 
sköterskor och läkare? 

Tillverkas det mycket kameror i Sverige, eftersom alla 
utlänningar har kameror? 

Hur utvecklas förbindelserna mellan Sverige och Guinea- 
Bissau? 

Vilka svårigheter har eleverna i skolorna i Sverige? 
Vilka svårigheter har lärarna i skolorna i Sverige? 
Har kvinnorna någon makt i Sverige? 
Vad äter man i Sverige, och vilka ekonomiska problem 

har folket i Sverige? 

En elev höll också ett litet anförande om hur portugiserna 
exploaterat landet och folket under kolonialtiden, om massakern 
på 50 strejkande hamnarbetare i Pidjiguiti i Bissau, om hur den 
väpnade kampen hade börjat och letts av Amilcar Cabral som 



sedan mördades av portugiserna. Men nu var det slut på allt 
detta: "nu skall vi aldrig mer bli utsugna". 

Sedan fick vi stalla frågor: 

Vilket arbete vill ni ha nar ni slutat skolan, nar ni blir vuxna? 

Sjukvårdare, för att bota sjuka, det finns så många sjuka. 
Jordbruksmaskinist, för då kan man arbeta fortare och 

producera mer. 
Pilot, för att kunna försvara landet, kasta bomber på 

fienden. 
Journalist, för då får man resa till många Iander. 
Lärare, för att undervisa folket. 
Radiotekniker, för att kunna få kontakt med andra 

Iander. 
Textilarbetare, för det finns inte tillräckligt med tyg och 

kläder i Guinea-Bissau. 
Läkare, för att bota Guinea-Bissaus folk men också 

människor från andra Iander (flicka). 
Sjuksköterska, för att bota sjuka (flicka). 
Lärare, för att lära mig saker själv och sedan lära 

andra. 

Hur tror ni livet kommer att vara i Kandjadja, nar ni blir 
vuxna? 

Jag tycker vi skall ha en bra vag, så att det blir en riktig 
stad har och vi kan ordna transporter till floden. 

Det bör byggas en stad här, för folket här kampade 
under befrielsekriget. Folket fick lida. Därför har de nu 
ratt att bo lika modernt och bekvämt som i Bissau. 

Vi diskuterar länge dessa och liknande frågor med eleverna och 
deras tre lärare. Så småningom avslutas denna skoldag med 
diktläsning och allsång. Tre elever laser upp var sin dikt 
utantill: den första handlar om att jorden måste odlas för att ge 
mat åt alla, den andra om att man måste kampa för att bli fri 
och den tredje om kamrat Arnilcar Cabral som kampade och 
mördades. 

Sedan kommer sångerna. Texterna ar från befrielsekampens 
dagar. Den första ar allvarlig, de två andra lite ironiskt 
skämtsamma och segervissa. Så har lyder de i grov Översättning 
från kreol: 



I. Ständigt framåt med folket 
vi skall alla gå framåt 
med flaggan med svarta stjärnan 
i hela Guinea och Kap Verde 
vårt parti skall segra 
flaggan har tre färger 
och en svart stjärna 
den ar symbol för vårt folk 
vår flagga skall segra 
leve PAIGC och friheten 

II. Vi ar afrikaner från Guinea 
vi är afrikaner från Guinea 
Salazar vill ta vårt land 
med sin stora klumpiga fot 
med sin stora fula mun 
Salazar vill ta vårt land 
han trampar på vårt land 
han trampar på vårt land 
men han har ingen chans 

III. Cabral far till Moskva 
Sekou Touré 
han är en riktig karl 
portugiserna 
begriper ingenting 
framåt nu 
för friheten 

Efteråt frågar jag Joäo om något av barnen i skolan någon- 
sin varit i Bissau. Han tror inte det. Men en del har nog 
varit i sektorhuvudstaden Mansaba eller regionhuvudstaden 
Farim. Och under kriget har flera av dem varit i Ziguinchor i 
Senegal. Vi frågar en liten pojke som står bredvid oss, vad han 
tanker på nar han hör sådana ord som "stad" eller "Bissau". 
Han bara ler, vågar inte svara. En litet äldre pojke som hört 
frågan svarar istället: "Det ar vackert, stora hus". 

Vid ett annat tillfälle resonerar vi med Tiburcio. Han tar bl a 
upp rekryteringsproblemet. Det ar ingen ide, säger han, att ge 
sig ut i byarna och rekrytera skolbarn. Men i början av varje 
skolår ordnar lärarna tillsammans med Malan och baskom- 
mittén ett stort möte för folket i sektionen. Man talar om när 
skolan skall börja och förklarar varför det ar nödvändigt att 
skicka barnen till skolan. Om det ar någon som vägrar skicka 
sina barn, kopplas sektionskommissarien in. Om någon vägrar 
absolut, då kan han straffas enligt lagen. Hur? Inte som förut 



på portugisernas tid, utan som straff får den tredskande utföra 
ett nyttigt arbete som behövs i byn. 

Han nämner också bristen både på laseböcker och skriv- 
böcker. Hur undervisar man barn som inte har penna och 
skrivbok? Man tar fram dem till svarta tavlan och skriver och 
förklarar på tavlan och i lärarnas skrivböcker. 

Vuxenalfabetisering ar en annan fråga som intresserar 
Tiburcio: 

De gamla, de vill inte. Men de medelålders kommer 
gärna, nar skördearbetet ar över. Problemet är bara att vi 
inte har någon elektricitet, så vi kan inte ordna kvalls- 
kurser. Därför har vi planerat vuxenundervisning på efter- 
middagarna med början klockan två. (Jämför aven med 
vad baskommitténs skolansvariga ledamot sa om samma 
problem: sid 36 f.) 

Ossumane säger bl a om sitt arbete, att han vill lära barnen 
nyttiga saker. Framför allt vill han att de skall bli allman- 
bildade och att de skall få god inblick i partiets program: 

Jag vill att barnen skall förstå vad vårt parti vill med vårt 
land. 

Några dagar senare ar det elev- och föräldramöte. Enligt 
Ossumane ar det ett viktigt syfte med mötet att få föräldrarnas 
fulla stöd för skolan. Därför ar de inbjudna att vara med och 
se och höra vad som händer. 

Mötet går av stapeln den 27 februari 1976. Det börjar på 
förmiddagen, vid 10-tiden. 

Ett femtiotal föräldrar ar närvarande, ungefär lika många 
kvinnor som män. Elevernas antal ar 120. Mötet leds av de tre 
lärarna och Malan tillsammans med baskommittén. Syftet ar att 
dela ut mitterminsomdömen till eleverna på ett sådant sätt att 
föräldrarna känner sig delaktiga och blir intresserade av att 
stalla upp för skolan. Sektionskommissarie Malan inleder med 
några korta ord. Sedan får varje elev, en och en, gå fram över 
den öppna mötesplatsen till Tiburcio. De får ta honom i hand 
och höra omdömet läsas upp för alla, högt och tydligt. 

Så här kan det låta (fingerade namn): 

Angelina, hon har arbetat bra, är snall och uppmärksam, 
klarar sig fint. 

Malan Touré, klarar sig inte så bra, men han uppför sig 
fint, är snall och hövlig. 

Sona Seidi, ganska olydig, men duktig i arbetet. 



Nandjou Sisse, inte särskilt hövlig och respektfull, men 
arbetar ganska bra. 

Mamadou Camara, klarar sig skapligt, men måste 
arbeta mer. 

Mouna Balde, hon pratar för mycket, olydig, men lär 
sig bra. 

Bala Sedi, mycket bra uppförande, klarar arbetet. 
Osv, osv ... för varje elev. 

De bästa får livliga applåder, stolta mammor dansar fram till 
lärarna, ackompanjeras av handklappningar och sång, dansar 
tillbaka med döttrarna vid handen. Fader går fram och tar i 
hand, lämnar ibland litet pengar som tecken på erkänsla. 
Högljudda skratt och handklappningar till barn som varit 
"busiga". Även de "mindre bra" får uppmuntrande ord och 
vanliga applåder på vägen. 

Nar "betygsutdelningen" så småningom ar slut, fortsätter 
mötet. Malan tar ordet igen, han uppmanar föräldrarna att 
skicka barnen till skolan varje dag, så att alla klarar sig, aven 
de som nu ligger dåligt till. Föräldrarna får inte hålla barnen 
hemma, detta ar mycket viktigt. 

Därefter talar läraren Joao. Malan Översätter hans ord till 
mandingaspråket: 

Ni föräldrar får inte vara stränga mot era barn, aven om 
de inte klarat sig så bra den har gången. Det ar två 
perioder kvar på skolåret. Det ar viktigt att ni hjälper era 
barn, ger dem ert stöd. Försök skaffa åtminstone en 
penna och en skrivbok. Det ar det viktigaste. Hur skall 
barnen kunna arbeta utan redskap? 

Vi skall arbeta och göra så gott vi kan i skolan. Men vi be- 
höver ert stöd.. . 

Sedan blir det föräldrarnas tur. De kommer fram, en och en, 
och håller små anföranden: 

Barnen måste arbeta med friskt mod, vi föräldrar ar 
mycket tacksamma för lärarnas insatser, barnen måste 
respektera lärarna och uppföra sig väl, vi ar verkligen 
glada över att vi har en skola i vår by, osv. .. 

En till synes stillsam kvinna säger så har: 

Anda sedan kampens början har jag velat att alla, alla, 
alla skall gå i skolan: man, kvinna, pojke, flicka. Om min 
son inte går, skall jag slå honom ... Om barnen inte för- 
står att de måste gå i skolan, måste man slå dem ... 

Samma tema kommer tillbaka hos många talare. En gammal 
man försäkrar t ex att hans son inte vågar stanna hemma, nar 



det blir skoldags, aven om han skulle vilja. En kvinna säger att 
hon skall slå sina barn "på käften", om de ar motsträviga. 
Denna uppfattning om basta sättet att få iväg barnen till skolan 
strider klart mot PAIGCs skolideologi. All aga ar förbjuden i 
Guinea-Bissaus skolor. Men det betyder inte att partiets upp- 
fattning ännu nått ut till alla medborgare. 

Bland de sista talarna kan vi lagga märke till läraren och 
skolföreståndaren Tiburcio. Han kritiserar offentligt den 
medlem av baskommittén som har ansvaret för skolfrågor. 
Enligt Tiburcio måste hon ta itu med den höga frånvaro- 
frekvensen. Han slutar så har: 

Vad jag vill ha sagt, det ar att på måndag börjar skolan 
igen. 

Till slut förenar sig alla närvarande i en lång rad leverop: 

Leve Kandjadja, leve Kandjadjas folk, leve alla flickor 
och pojkar i Kandjadjas skola, leve skolan, leve lärarna 
i Kandjadjas skola. .! 

I avsnittet om jordbruket mötte vi Lamine, den unge 
koranskolläraren. Hans skola konkurrerar inte med PAIGCs - 
varken i hans egna, i partiets eller i byinvånarnas ögon. 
Tvärtom är PAIGC noga med att inte såra folkets religiösa 
känslor. Hösten 1975 for t o m en grupp troende PAIGC- 
medlemmar på pilgrimsresa till Mecka i ett plan som partiet 
hade chartrat åt dem. Och i inläggen vid mötet i Kandjadja var 
det många föräldrar som betonade, att de sände sina söner 
både till koranskolan och till "européernas skola", som 
PAIGCs skola ännu kallas ibland av politiskt mindre skolade 
medborgare i det nya Guinea-Bissau. De som använder detta 
uttryck har noterat att man lär sig "europeiska" och 
"moderna" saker i PAIGCs skola och att undervisningsspråket 
ar portugisiska. Lamine själv gick som sagt i andra klass i 
byskolan 1976. "Han arbetar bra" var det mitterminsomdöme 
han fick av den jämnårige Tiburcio. Därmed förenar Lamine 
den traditionella och den moderna/revolutionara Iardoms- 
traditionen i Kandjadja. 

Det ar inte lätt att uttala sig entydigt om den nya skolan i 
Kandjadja. De tre lärarna är ambitiösa och politiskt medvetna. 
Deras undervisning förmedlar PAIGCs socialistiska utvecklings- 
ideologi till skolbarnen. Troligen ar skolan det mest revolutio- 



Den traditionella lärdomstraditionen lever vidare. Lamine (till höger) 
med en elev i koranskolan. Foto förf. 

nära inslaget i byns liv för närvarande. Men vi måste komma 
ihåg att skolan ensam aldrig kan bli någon effektiv spjutspets 
mot framtiden, lika litet i Guinea-Bissau som i Sverige. Den 
måste samverka med förändringar i samhällets grundläggande 
ekonomiska och sociala uppbyggnad. 

5, Hglso- och sjukvird 
Under våren 1975 gjorde, som redan nämnts i förra kapitlet, en 
grupp medicinskt och samhällsvetenskapligt skolade svenskar en 
hälsoundersökning på ungefär 1 400 slumpvis utvalda människor 
i 26 byar och en stad i regionen Oio. En stor del av de 
undersökta människorna bodde i mandingabyar i samma 
trakter som Kandjadja. De kunskapsrika resultaten av denna 
undersökning finns noggrant redovisade i en särskild rapport. 5 

Rent allmänt stämmer de förmodlingen bra på förhållandena i 



Kandjadja, aven om just denna by inte ingick i själva under- 
sökningen (däremot en annan by med samma namn). 

Enligt undersökningen i Oio ar hälsotillståndet ganska dåligt 
bland människorna i dessa trakter av Guinea-Bissau. De äter 
ensidigt, för litet protein, och antagligen också för litet rent 
kvantitativt. Barnen ammas för länge utan tillaggskost. Barna- 
dödligheten ar hög, siffrorna tyder på att ungefär halften av 
alla barn dör före fem års ålder. Malaria och tarm-, ögon- och 
bristsjukdomar ar mycket vanliga. Bara 14 procent av de 
undersökta människorna bedömdes som helt friska. Omkring 
halften hade sådana problem att det genast framgick att de 
borde komma under vård. Efter laboratorieundersökningar av 
olika prover bedömdes 82 procent ha behov av något slags be- 
handling. Visserligen var många av sjukdomstillstånden lindriga 
och ganska enkla att bota. Om de kunde komma under 
behandling, verkade det som om bara 4 procent av de 
undersökta var så sjuka att deras arbetsförmåga hotades på 
langre sikt. Men allmäntillståndet var otillfredsstallande.6 

Finns det någon organisation för att bekämpa dess problem i 
Kandjadja? Finns det någon förebyggande hälsovård? Har 
människorna möjlighet att få hjalp när de blir sjuka? 

I Morés, i samma sektor av regionen Oio som Kandjadja, 
finns ett lantsjukhus under uppbyggnad. Dit ar det cirka 20 
kilometer till fots, men betydligt langre med bil, och dar finns 
vissa möjligheter att få vård och medicin. Det finns också en 
sjukstuga med lakarassistent som föreståndare i sektorhuvud- 
staden Mansaba. Dit ar det ungefär lika långt som till Morés, men 
körvägen ar kortare. Sjukstugan i Mansaba kan raknas 
som ett litet sektionssjukhus eller som en ovanligt välutrustad 
posto sanitario bland de 60-100 som enligt den nationella 
halsoplanen skall finnas i hela landet. Sjukhuset i Morés skall 
bli ett slags mellanting mellan sektor- och regionsjukhus, med 
särskild inriktning på utbildning för sjuk-, mödra- och 
hälsovård, nar det så småningom blir helt färdigt. 

För människorna i Kandjadja verkade sjukhuset i Morés 
fungera som en realistisk vårdmöjlighet. Dit kunde man gå, om 
man var företagsam och verkligen behövde hjalp. I övrigt är 
Kandjadjas invånare hänvisade till den traditionella folk- 
medicinen och till sjuksköterskan i sektionen. 

Vad folkmedicinen beträffar, vet jag inte så mycket just om 
Kandjadja. Det finns många kloka gubbar på Guineas lands- 
bygd med omfattande praktisk kunskap. Det är inte ovanligt att 
de samarbetar med PAIGCs sjukvårdsarbetare, bl a genom att 



hänvisa svårare fall till den moderna vården. Aven i Kandjadja 
utnyttjar människorna de traditionella lakekonstutövarnas ned- 
ärvda kunskaper. 

Den moderna sjukvården representeras av sektionssköterskan 
Angelina Gomes, född 1956 i Cantchungo nordväst om Bissau, 
och hennes medhjälpare Binta Sissi, ett år yngre. Angelina kom 
i kontakt med PAIGC 1966, då hon följde sin storebror ut i 
skogen. Hon har fått all sin skolgång genom PAIGC, i de 
befriade områdena. Vintern 1976 följde hon undervisningen i 
tredje klass i Kandjadja, då hennes arbete medgav. Binta ar 
född på landsbygden i norr och har levt med PAIGC anda 
sedan hon var mycket liten. Angelina ar gift med en man som 
arbetar på fackföreningscentralen i Bissau. Hon har fött två 
barn. Ett har dött, men hennes fyramånaders dotter mår bra. 
Binta är ännu ogift. Hon och Angelina bor tillsammans i en 
hydda i Kandjadja. Sjukmottagningen äger rum i deras hydda 
på måndagar, onsdagar och fredagar. 

Angelina har fått viss medicinsk utbildning vid sjukhuset i 
Morés samt tidigare under kriget av en kubansk läkare vid 
fältsjukhuset i Sara, i de befriade områdena i norr. Hon raknar 
med att få komma tillbaka till Morés för vidare utbildning. Det 
mesta hon kan om sjukvård för närvarande anser hon sig ha 
lärt genom praktisk erfarenhet. 

Enligt Angelina ar det ingen idé att gå ut bland folket och 
söka upp de sjuka. De som behöver vård kommer av sig 
själva, menar hon. Detta stämmer dock inte med våra egna 
observationer i Kandjadja. Det verkade finnas många sjuka 
som inte självmant sökte sig till Angelinas mottagning. 

Det normala antalet vårdsökande en genomsnittlig mottag- 
ningsdag ar ungefär 20, säger Angelina. Den dag vi följer 
hennes verksamhet på förmiddagen, en onsdag, kommer det sex 
patienter före klockan 12. De har diarré, malaria, huvudvark 
med feber och sårskador. Behandlingen består av klorokin mot 
malaria, sulfa mot diarrén och rengöring och omläggning av 
sår. Något medel mot huvudvark med feber finns inte i förrådet 
för tillfället, inte ens aspirin. 

Sjukdomsbilden denna dag motsvarar den normala. Enligt 
Angelina är de vanligaste sjukdomarna bland de patienter som 
söker upp henne just diarré, malaria och huvudvark (hon 
använder termen "encefalit", dvs egentligen hjarninflam- 
mation) samt ögon- och öronsjukdomar. Detta stämmer 
också bra med den bild som hälsoundersökningen i Oio gav. 

Angelinas största problem i arbetet består i att hon inte har 



materiella resurser att ge nödvändig vård. Framför allt får hon 
inte de mediciner hon behöver, säger hon. Patienter med behov 
av medicin som inte finns i hennes förråd skickar Angelina till 
sjukhuset i Morés med en lapp dar hon antecknat sin diagnos. 
Om den sjuke inte kan gå själv? Då kan man skicka bud efter 
bil. Något samarbete med de traditionella medicinmännen vill 
Angelina inte ha. 

Angelinas framtidsplaner går ut på att fortsätta inom 
sjukvården. Hon tänker inte låta sig hindras av barn och man. 

Den slutsats vi kan dra av denna lilla rapport om hälso- och 
sjukvård i Kandjadja ar för det första att det inte tycktes finnas 
någon förebyggande hälsovård vintern 1976, förutom att 
Angelina gav viss mödra- och spädbarnsvård. För det andra 
kunde vi inte heller spåra någon uppsökande sjukvård, förutom 
att Mai Camara i baskommittén hjälpte en del sjuka till vård 
Cjamför sid 37). Vad som fanns var Angelinas mottagning 
tre dagar i veckan, dar man kunde få malariamedel, 
saromläggning, viss rådgivning, aspirin ibland och remiss till 
Morés. Detta är en väldig förbättring i jämförelse med 
portugisernas tid, men ändå helt otillräckligt i förhållande till 
behoven. Aven med de strängt begränsade materiella resurserna i 
Guinea-Bissau skulle det nog vara möjligt att satsa mer energiskt 
på förebyggande och uppsökande vård i samarbete med 
baskommittén och sektionskommissarien. 

6. Ett nytt rättsväsen 
1 förra kapitlet nämnde jag folkdomstolarna i sektionerna. De 
ar hörnstenar i det nyskapande rättssystem PAIGC håller på 
att utsträcka till hela landet ifrån de tidigare befriade 
områdena. En sådan sektionsdomstol finns i Kandjadja. Den 
hade inrättats av PAIGC redan 1968 och haft samma ledamöter 
sedan dess: tre män i 50-70-årsåldern varav den yngste, 
Mamadou Toure, är ordförande. 

Mamadou Touré hävdar, att anda sedan folkdomstolen 
inrättades har den inte haft ett enda fall att ta  ställning till 
formellt: 

I början tvekade folket att utnyttja sin domstol. I stallet 
fick de äldre tala de felande till ratta på det gamla viset. 
Efter självständigheten kom den regionale rättsansvarige 
till Kandjadja och förklarade att hädanefter måste rättvisa 
skipas av folkdomstolen. 



Men Mamadou menar, att själva domstolens existens avskräck- 
er folk från att stalla till bråk. Blir det ändå någon konflikt, 
kan den enklast lösas genom diskussioner och medling, utan att 
frågan tas upp till formellt beslut och dom: 

Det viktiga med vårt arbete i domstolen, det ar framtiden. 
Om folk fortsätter att visa respekt, då tror jag att vår by 
kommer att bli en bra by, utan bråk. Det ar vad jag har 
att saga. 

Under vår vistelse i byn fick vi en intressant illustration till hur 
rättssystemet fungerar. 

En morgon bröts den djupa friden under morgonsysslorna i 
byn av högljudda skrik och stor uppståndelse. Vi tittade ut ur 
vår hydda och såg hur en ung pojke med svårt blödande sår i 
midjan hjälptes iväg till Angelina för att få vård. 

Så småningom fick vi veta vad som hänt. Pojken, som var i 
12-årsåldern, hade blivit brutalt slagen av sin aldre bror. De 
hade arbetat tillsammans på jordnötsfaltet, då den yngre 
brodern sagt att han ville ha litet pengar för sitt arbete. Han 
hade ingen skjorta och ville köpa en i folkaffaren. Detta krav 
hade gjort den aldre så upprörd att han pryglat sin lillebror 
med en påk. Därför hade han satts i arrest, medan hans 
skadade bror blivit omsedd av Angelina. Efter samråd med 
Angelina hade de inflytelserika mannen i byn bestämt, att 
våldsmannen skulle hållas kvar i arresten tills vidare. Han 
skulle slappas så småningom, om hans lillebror blev bra. Men 
om påkslagen visade sig leda till bestående skada, t ex på 
pojkens njure, då skulle man förmodligen tvingas till det första 
formella sammanträdet med Kandjadjas folkdomstol för att 
döma den hardhänte uppfostraren. Först skulle saken dock 
diskuteras med "sektionen", dvs Malan, förklarade Mamadou 
Toure. 

Ett annat exempel under vår vistelse i byn på en konflikt som 
löstes utan verkliga domstolsförhandlingar gällde ett äktenskap. 
Hustrun hade begärt att äktenskapet skulle upplösas, då hon 
inte var nöjd med den behandling hon fick av sin man. Denna 
begäran resulterade i ett stort sammanträde utanför sektions- 
kommissarie Malans hydda. Närvarande förutom Malan själv 
och det akta paret var domstolens och baskommittens 
ledamöter samt några aldre man. Överläggningarna varade i ett 
par timmar. De slutade med att kvinnan övertalades att stanna 
hos sin man. 

De upplysningar och exempel jag nu anfört tyder på att den 
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lokala rättsskipningen i Kandjadja vilar i händerna på de 
traditionellt inflytelserika mannen i byn. Deras beslut kommer 
till under politiskt och ideologiskt inflytande av Malan. Därmed 
upprätthålls ordningen i byn. Det finns inga yttre tecken på att 
denna ordning inte skulle vara accepterad av invånarna. 

7. Några avslutande ord om Kandjadja 
Med sådant undersökningsmaterial som jag har från Guineas 
landsbygd - framför allt intervjuer och egna observationer - 
skulle det vara helt omöjligt att ge en statistiskt representativ 
bild av hur utvecklingspolitiken fungerar i praktiken. I stallet 
har jag skildrat förhållandena i en enda by, dar jag observerade 
och deltog i vardagslivet under två intensiva veckor i slutet av 
februari 1976. Jag har gjort likartade observationer i andra 
byar i andra delar av landet, liksom jag har tagit del av andra 
observatörers redogörelser. Jag känner till platser dar det 
politiska arbetet bedrivs effektivare an i Kandjadja och dar 
befolkningen ar mindre konservativ. Jag känner till platser, 
framför allt i Bissau och i öster, dar PAIGC har större 
svårigheter an i Kandjadja att nå ut med sin politik. 

Men den viktiga slutsats som vi kan dra av den beskrivna 



situationen i Kandjadja, den tror jag galler hela Guinea-Bissau: 
den guineanska revolutionen kommer inte att kunna föras 
vidare, så länge det ekonomiska och sociala livet på lands- 
bygden fortsätter i de gamla fårorna. Det lilla överskott som 
kan skapas på det sättet kommer inte att racka till den sam- 
hällsutveckling Guineas folk kräver efter befrielsekriget mot den 
portugisiska kolonialmakten. 

Det räcker inte med politiska massmöten, förbättrad varu- 
distribution, hederlig jordnötsinvagning, elementär sjukvård 
och en ambitiös, politiskt medveten grundskola. Allt detta är 
viktigt och nödvändigt. Men den svåraste uppgiften ar att 
organisera människornas arbete så att ett överskott uppstår som 
de sedan själva kan använda till att gemensamt höja sin egen 
levnadsnivå. Någon klar rörelse i den riktningen kunde ännu inte 
skönjas i Kandjadja. Men syftet med det har kapitlet har inte 
varit att stalla en prognos för denna by. Syftet har varit att 
konkretisera en abstrakt utvecklingsproblematik. 

Tradition och revolution, gammalt och nytt möts i Guinea-Bissau. Har 
en modern motor i en urholkad stock. Foto förf. 



VII. Är det folket som ar staten? 

Det var vid ett medborgarmöte i Kandjadja som Malan Sanda, 
sektionens politiske kommissarie, gjorde gällande att stats- 
makten redan gått över i folkmakt i Kandjadja. Staten hade 
blivit överflödig. Det ar ett mycket djärvt påstående. Kanske 
menade Malan inte heller att vi skulle ta honom bokstavligt 
efter teorin. Däremot menade han säkert att staten i 
Guinea-Bissau enligt hans uppfattning fungerar på folkets 
villkor, att landet inte kan styras mot folkets vilja och 
intressen. Han tog med andra ord upp en fråga av stor 
betydelse för karakteriseringen av den konkreta utvecklings- 
strategin i Guinea-Bissau. 

Ekonomisk utveckling kräver investeringar, oberoende av om 
utvecklingen tjänar folket eller inte. Investeringarna måste 
finansieras. En avgörande skillnad mellan olika utvecklings- 
strategier har därför att göra med olika satt att dra till sig och/eller 
inom landet ackumulera det kapital som behövs för att finansiera 
ekonomisk utveckling. En annan avgörande skillnad galler 
kontrollen över hur investeringarna görs. Dessa olika skillnader 
hänger i sin tur samman med vilka klassintressen och utvecklings- 
mål som regimen representerar. Vissa strategier tillgodoser bast 
privilegierade minoriteters intressen, andra det arbetande folkets 
intressen. 

Om vi vill karakterisera olika utvecklingsstrategier, ar det alltså 
viktigt att bl a veta varifrån resurserna kommer och hur investe- 
ringsbeslut och resursfördelning kontrolleras. Schematiskt kan 
vi tanka oss att den ekonomiska utvecklingen antingen finansieras 
utifrån med utländska investeringar, lån och bistånd eller inifrån 
med överskott från produktivt arbete inom landet. Kontrollen 
kan antingen utövas av de utländska intressen som skjuter till 
kapitalet, av inhemska minoriteter obundna av folkligt inflytande 
eller av en inhemsk statsmakt som i praktisk handling visar att den 
inte saknar förankring hos den breda majoriteten av bönder och 
arbetare. Följande enkla figur kanske underlättar förståelsen av 
resonemanget: 
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Figuren visar tänkbara kombinationsmöjligheter mellan de två 
viktiga inslag i en utvecklingsstrategi som vi nu diskuterat: å ena 
sidan utländsk och inhemsk utvecklingsfinansiering och å andra 
sidan olika typer och grader av kontroll över investeringsbeslut 
och resursfördelning. I det nedre vänstra hörnet finner vi rent 
nykoloniala strategier och i det övre högra strategier där inhemska 
naturtillgångar och folkets arbete utnyttjas under mer eller 
mindre folklig kontroll. I verkligheten finns naturligtvis många 
olika mellanformer, bl a sådana där nödvändigt kapital och 
kunnande tillförs utifrån men där folkets organiserade inflytande 
över statsmakten ändå ar tillräckligt starkt för att tillgodose vissa 
folkliga utvecklingsintressen. 

Som vi har sett i de föregående kapitlen, skulle utvecklings- 
strategin i Guinea-Bissau kunna placeras någonstans under och 
till höger om mitten i figuren, dvs folklig förankring trots starkt 
beroende av utländsk finansiering. Overskottet från produktivt 
arbete inom landet är ännu mycket begränsat. Det gäller då att 
ordna finansiering utifrån på politiskt någorlunda godtagbara 
villkor. I Guinea-Bissaus fall har detta inte varit helt omöjligt tills 
vidare, men det är självklart att det ensidiga beroendet skapar 
svåra avvägnings- och planeringsproblem. I längden kan det 
knappast förenas med fördjupat folkligt inflytande över utveck- 
lingspolitiken. 

Hur skall vi karakterisera den tillämpade utvecklingsstrategin 
i Guinea-Bissau? Ar det rimligt att kalla den socialistiskt 
orienterad? I en tankeväckande uppsats, som ännu inte 
publicerats då jag skriver detta slutkapitel, har den danske 
socialantropologen Peter Aaby diskuterat vad man konkret 
skulle kunna mena med socialistisk utveckling i det moderna 
Afrika. i Eftersom mitt eget synsätt ligger mycket nära Aabys 



och eftersom han dessutom konkretiserar sin framställning med 
erfarenheter från Guinea-Bissau som vi delvis gjort gemensamt, 
ar det naturligt för mig att jämföra utvecklingen i Guinea- 
Bissau med fem strukturella villkor som Aaby ställer upp för 
att samhallsutveckling i Afrika skall kunna kallas socialistisk. 
Själv skulle jag hellre vilja använda beteckningen socialistiskt 
orienterad: 

1. Staten skall stå under kontroll av ett revolutionärt parti, 
som kan kontrollera och gradvis avskaffa de klasser som 
tidigare sög ut folket. 

2. Produktionen och på längre sikt aven produktiviteten 
måste öka inom jordbruket. 

3 .  Till en början måste industrialiseringen inriktas på att 
åstadkomma ett dynamiskt samspel med jordbruket. 

4. Bistånd och eventuell samverkan med utländskt kapital 
måste kontrolleras av staten och underordnas den inhemska 
ackumulationens och teknologiska utvecklingens behov. 

5. Omvandlingen av bondesamhällets sociala struktur skall 
ske genom aktiv mobilisering eller åtminstone passivt accepte- 
rande från befolkningens sida. 

Det politiska villkoret i Aabys uppräkning - dvs det femte 
- ar på satt och vis överordnat de övriga, aven om Aaby inte 
själv uttrycker sig så. Men det ar folkets kontroll i sista hand 
som ar den minst osäkra garantin för att makten skall utövas i 
folkets intresse. Någon absolut garanti finns inte. Därmed ar vi 
tillbaka vid Malan Sandas tes. Ar det folket som ar staten i 
någon rimlig mening av orden? Och hur ar det med de fyra 
första villkoren i uppräkningen? Uppfylls de av utvecklingen i 
Guinea-Bissau? 

I likhet med Peter Aaby vill jag påstå att utvecklingen i Guinea- 
Bissau inte strider i grunden mot något av de fem uppräknade 
villkoren för socialistisk eller socialistiskt orienterad utveckling. 
Detta ar långt ifrån detsamma som att saga att alla villkoren 
skulle vara helt uppfyllda eller att det inte skulle finnas 
tendenser i motsatt riktning. Som framställningen i den har 
boken visar, ar villkoren inte helt uppfyllda och det finns 
tendenser i motsatt riktning. Men påståendet innebar 
att det finns en möjlighet till utveckling i socialistisk riktning, 
som ännu inte ar överspelad i den nuvarande utvecklings- 
strategin i Guinea-Bissau. Det ar mycket nog att våga saga 
detta, och jag vill betona just att jag talar om en möjlighet, inte 
om ett redan uppnått mål. 

Det beror inte enbart på vad som händer inom Guinea- 



Bissaus gränser, om möjligheten skall kunna tas till vara eller 
inte. Den internationella utvecklingen har mycket stor be- 
tydelse. Men eftersom de ekonomiska och politiska krafternas 
spel på den internationella och den nationella nivån griper så 
djupt in i varandra, ar det omöjligt att hålla dem isär på ett 
enkelt satt och påstå att den ena nivån ar viktigare an den 
andra. Inom Guinea-Bissau måste i varje fall det dagliga arbetet 
med produktion, politik och kultur gå vidare och organiseras allt 
battre, i nara kontakt med bönder och arbetare. 

Precis som i andra socialistiskt orienterade länder i tredje 
världen dar bönderna ar i majoritet och produktionen inom 
jordbruket är outvecklad, måste de nödvändiga tillgångarna 
skapas genom en höjning av den samhälleliga arbetsproduk- 
tiviteten, först inom jordbruket och sedan också inom en 
vaxande industrisektor som utvecklas i samverkan med jord- 
bruket. Folkets politiska organisation och mobilisering får 
därvid strategisk betydelse. 

Vad saken gäller i Guinea-Bissaus fall blixtbelyses i en liten 
tidningsnotis från februari 1977.' Den handlar om ett 
tredagars möte med de ansvariga inom stat och parti i regionen 
Oio och slutar med en uppräkning av de angelägnaste 
uppgifterna i regionen inför året 1977. Uppgifterna var: satta 
igång jordbrukskooperativ, stoppa svedjebrukens jordförstöring, 
få plåttak på alla folkaffarer, skapa en kommission för battre 
organisering av marknadshandeln, bilda partikommittéer på alla 
arbetsplatser. 

Vi kan inte veta hur det framtida svaret på frågan i 
kapitelrubriken kommer att bli. Det ar inte Ödesbestämt. Malan 
uttryckte sig tillspetsat, men han talade om en möjlighet i verklig- 
heten och inte om en subjektiv utopi. Svaret på frågan kommer 
att ges i konkret arbete av det slag som namns i tidningsnotisen 
- i Guinea-Bissau och många andra länder. 



Utveckling kräver hårt arbete av både vuxna och barn. Men det blir ändå 
tid till dans och lek. En kalebasskål i vatten fungerar bra som trumma. 
Foto förf. 



VIII. Källor, bakgrundsmaterial, 
arbetssätt och tack för medverkan 

Det ar en ganska vanlig men felaktig uppfattning att fotnoter 
skulle vara en onödig och "tråkig" akademisk formalitet. I 
själva verket ar källhänvisningar ofta alldeles nödvändiga, om 
läsarna sjalvständigt skall kunna ta  stallning till de uppgifter en 
författare serverar. Därför har jag tagit med en viss not- 
apparat också i den har boken, vars syfte ar både informativt 
och vetenskapligt, aven om jag undviker att mystifiera det 
vetenskapliga. För att tillmötesgå de läsare som vill ha en 
lättflytande uppställning av texten, ordnar jag noterna kapitel- 
vis och sätter dem sist i boken. 

De läsare som vill ha noggrann dokumentering av PAIGCs 
framväxt och utvecklingen i Guinea-Bissau före 1974-75 
hänvisar jag till min bok Guinea-Bissau. A study of political 
mobilization, Uppsala, Nordiska afrikainstitutet, 1974. Dar 
finns en mycket detaljerad materialredovisning. Min uppsats 
Conditions of development and actual development strategy in 
Guinea-Bissau, som presenterades i augusti 1976 vid ett semi- 
narium i Helsingfors om icke-kapitalistisk utveckling (ingår i 
boken Problems of socialist orientation in Afrika, red, Mai 
Palmberg, Nordiska Afrikainstitutet, hösten 1977) ar en förstudie 
till föreliggande bok. Uppsatsen finns också på norska i Interna- 
sjonalpolitik, nr 38, 1976; på finska i antologin utgiven av Jeremy 
Gould och Riitta Launonen Kehityksen kynnyksella, Helsingfors, 
Interkontin kirjoja 2, 1977; på tyska i Blatter des iz3w, nr 58, 
1976; på portugisiska i Boletim Cultural da Guiné-Bissau, nr 1, 
1977 (under utgivning). 

Merparten av det nya materialet för den har studien samlade 
jag in under en vistelse i Guinea-Bissau från slutet av januari 
till början av april 1976. Min viktigaste kalla ar fem fullskrivna 
anteckningsböcker på tvåhundra sidor vardera, dar jag syste- 
matiskt antecknat intervjusvar samt egna och andras observ- 
ationer. Intervjuerna på landsbygden gjorde jag med hjälp av 
en skicklig guineansk tolk. Det ar knappast meningsfullt att 
redovisa denna typ av material i fotnoter, men det bör ändå 
namnas att en lång rad intervjuer och egna observationer 
utförda under studiebesök över hela landet ligger bakom 
mycket av-framställningen i boken. 



Som framgår av de följande noterna, har No Pintcha varit en 
viktig kalla till kunskap om fakta och officiella synpunkter i 
Guinea-Bissau. No Pintcha ("Framåt" på kreol) ar landets 
enda tidning. Den publiceras av informationsministeriet och 
kommer ut tre gånger i veckan. Den ar en åtta- eller tolvsidig, 
ibland sextonsidig tidning med nyheter, reportage och ana- 
lyserande kommentarer. Som kalla till kunskap om fakta måste 
den naturligtvis, som alla tidningar, läsas med urskiljning. Som 
kalla till kunskap om officiella syn- och ståndpunkter ar den en 
ovärderlig primärkälla. 

På  grundval av min kunskap om landet och existerande do- 
kumentation har jag försökt ge en realistisk bild av den strategi 
för utveckling som kan urskiljas i Guinea-Bissaus fredstida ut- 
vecklingspolitik. Tillsammans med mina kommentarer i den 
löpande texten bör den följande notförteckningen ge läsaren en 
rimlig chans att själv ta stallning till de lämnade uppgifterna. 

Om jag började rakna upp namnen på alla de människor - 
officiella personer, vänner, kamrater - som på olika satt 
lämnat sina bidrag till den har boken, skulle listan bli mycket 
lång. För att slippa ifrån avvagningsproblem, avstår jag därför 
helt. Jag tror inte någon blir stött för det. Boken bygger till 
stor del på kunskap jag fått på platsen, i samtal med guineaner 
och i observation av den guineanska verkligheten. Denna kun- 
skap har sedan bearbetats i diskussion med mina reskamrater 
i Guinea-Bissau och arbetskamrater i Sverige. Jag tackar alla 
gemensamt. 

Birgitta Eklöf, som vistades i Kandjadja samtidigt som jag, har 
framställt ett bildband för TRUs rakning: En dag i en by i 
Guinea-Bissau. Detta band kan med fördel studeras tillsammans 
med min bok. Det kan beställas genom Informationsavdelningen, 
TRU, Fack, 182 71 Stocksund. 

Jette Bukh, Frederik Crone, Jens Erik Torp och Peter Aaby har 
skrivit en bok, Udviklingsstrategier i Vestafrika som bl a 
behandlar Guinea-Bissau. Den kommer ut hösten 1977 på 
Mellemfolkeligt Samvirke, Köpenhamn. Författarna och jag sam- 
arbetade delvis i Guinea-Bissau vintern 1976, och våra böcker 
kompletterar varandra. 

Fotografierna i boken har tagits av fotografen Par Domeij, 
Uppsala, som också vistades i Kandjadja i februari 1976, och av 
mig själv. Par Domeij har överfört mina färgdia till svartvitt. 

Till slut vill jag framföra ett tack till Nordiska afrikainstitutet 
för det stipendium som finansierade resan till Guinea-Bissau samt 
för gott publiceringssamarbete med institutet. 



Notförteckning 

Not till kapitel 2 
1. Den officiella tidningen No Pintcha, nr 272, 13.1.1977. 

Noter till kapitel 3 
1. Boletim Mensal de Comercio Externo, en stencilerad kontinuerlig rapport 

om utrikeshandeln som ges ut av planeringsministeriet, december 1976, tabell 1 
och 2, april-juni 1977. sid 15. 

2. Samrna kalla, juli 1975, tabell 1 och 2; december 1976, tabell 1 och 2; 
april-juni 1977, sid 15 samt tabell 1. 

3 .  Samma källa, juli 1975, tabell 5 och 6; december 1976, tabell 11; april-juni 
1977, tabell 6. Uppgifterna för 1968 ar hamtade från Anuurio Eslatistico, 
Provincias Ultramarinas, vol 2, 1969, Lissabon, Nationella institutet fiir 
statistik, 1971, sid 142 och 146. 

4. Boletim Mensal de Comercio Externo, december 1976, tabell 6; april-juni 
1977, tabell 5.2. 

5. Uppgifterna om importen ar hamtade ur samma kalla, juli 1976, december 
1976 och april-juni 1977, olika tabeller. 

6. Samma kalla. 
7. No Pintcha, nr 251, 18.11.1976. 
8. No Pintcha, nr 143, 29.2.1976, ar ett specialnummer om den nya valutan. 

Aven nr 144 och 145, 2 och 6.3.1976 innehåller mycket om detta ämne. 
.9 .  I en intervju i No Pintcha, nr 251, 18.1 1.1976, bekräftar planeringsminister 

Jasco Cabral bl a att konflikten med Portugal rörande de innefrysta valuta- 
tillgångarna nu fritt sin lösning. 

10. Intervju med Francisco Coutinho, generaldirektör för folkaffärerna, den 
7.2.1976; Boletim Mensal de Comercio Externo, december 1976, tabell 5; 
april-juni 1977, tabell 4.2; samt intervju med tjänsteman på planerings- 
ministeriet. 

11. Palavras de ordem gerais do camarada Amilcar Cabral aos responsaveis do 
partido, Novembro de I965 (allmänna forhållningsregler från kamrat Amilcar 
Cabral till de ansvariga inom partiet), PAIGC, 1969, sid 23. 

Noter till kapitel 4 
1. No Pintcha, nr 251 och 256, 18 och 30.1 1.1976. 
2. De politiska kommissariernas roll i sektionerna var bara ett av en lang rad 

politiska och organisatoriska problem som PAIGCs generalsekreterare Aristides 
Pereira tog upp i sin viktiga rapport till Conselho Superior da Luta (partiets 
högsta kampråd) i slutet av augusti 1976. Rapporten publicerades i No Pintcha, 
nr 220-223, 31 .8, 2, 4 och 7.9.1976. 

3. No Pintcha, nr 220, 31. 8. 1976. 



noter, sid 44-74 
4. No Pintcha, nr 236, 12.10.1976. 
5. No Pintcha, nr 220, 31.8.1976. 
6. Samma kalla. 
7. No Pintcha, nr 275, 20.1.1977. 
8. No Pintcha, nr 220, 31. 8. 1976. 
9. No Pintcha, nr 251 och 256, 18 och 30.1 1.1976. 
10. No Pintcha, nr 252, 20.11.1976. 
11. No Pintcha, nr 284, 10.2.1977. 
12. No Pintcha, nr 296, 10.3.1977. 
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intc matolja, daremotruin. Anledningen till detta ar förmodligen att matolja 
tillverkas inom landet av både jordnötter och palmkarnor, medan vin betraktas 
som lyxkonsumtionsvara. 

17. Statsrådets dekret citeras i samma nummer av No Pintcha. 
18. No Pintcha, nr 200 och 223, 15.7 och 7.9.1976. 
19. No Pintcha, nr 252, 20.11.1976. 
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40. No Pintcha, nr 239, 19.10.1976. 
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Noter till kapitel 6 
1. Summan av de levererade mängderna varierade dock kraftigt från dag till 

dag. Den 19 februari vägde föreståndaren t ex in hela 6 000 kg. Men jag har inte 
antecknat fördelningen p& olika leverantörer för denna mängd. 

2. En peso motsvarade cirka 16 öre vintern 1976. 
3. Intervju med informationsministeriets direktör, Alcibiades Tolentino, 

4.2.1976. 
4. Se not 24, kapitel 5. 
5. Halsa i Oio 1975. Svensk-guineanskt projekt innefattande en hälsounder- 

sökning, upprättande av ett lantsjukhus och undervisning i hälsovkrd, projekt- 
ledare Sven Aschberg, rapporten skriven av de sexton svenska deltagarna, 
Stockholm 1975 (stencil). 

6. Faktauppgifterna i detta stycke har jag hämtat från Hälsa i Oio, sid 
22-46. 

Noter till kapitel 7 
1. Peter Aaby, Staten Guinea-Bissau: afrikansk socialisme eller socialisme i 

Afrika?, opublicerad artikel, Köpenhamn 1977. 
2. Jämför t ex föijande citat ur Sven Ekberg, "Den vietnamesiska 

revolutionen, del 5. Allt för produktionen! Allt för det socialistiska upp- 
bygget!", Kommentar, nr 4, 1977, sid 25-31. Trots alla olikheter mellan 
Guinea-Bissau och Vietnam är den principiella problematiken mycket likartad. 
Citatet är från sid 29: 

Den politiska förutsättningen för en utveckling mot socialismen är... att 
bibehålla alliansen mellan arbetare och bönder. Resurser för att bygga 
ut den tunga industrin kan av detta skäl inte skapas på böndernas be- 
kostnad, genom hård beskattning eller en prispolitik som missgynnar 
bondebefolkningen. Dessa resurser maste skapas genom en ökning av 
produktiviteten i såväl jordbruket som industrin. En ökning av finan- 
siella resurser, förklarade Le Duan (Vietnamesiska kommunistpartiets 
sekreterare) inför kongressen (den fjärde partikongressen, november 
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av den sociala arbetsproduktiviteten". Denna politik syftar till en balan- 
serad utveckling av förhållandet mellan industri och jordbruk, mellan 
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och kollektiva egendomsformer. I Vietnam kommer alla dessa motsatt- 
ningar till uttryck på distriktets nivå ... 

3. No Pintcha, nr 281, 3.2.1977. 



Tabellbilaga 

Tabell A. Olika handekpartners andelar av Guinea-Bissalis 
utrikeshandel, uttryckta i procent av exportens och importens 
varde. Tabellen bygger på Boletim Mensal de Comercio Externo 
(stencil), Bissau, december 1976, tabell 11; april-juni 1977, 
tabell 6. 

Vo export Vo import 
jan-juni jan-juni 

1976 1977 1976 1977 

EFTA 
Portugal 
Sverige 

EG 
Osteuropa 

DDR 
Sovjetunionen 

Afrika 
Kap Verde 
Algeriet 
Egypten 
Gambia 
Nigeria 
Senegal 
Sydafrika 

Asien 
Indien 
Japan 
Kina 
Pakistan 

Kuba 
USA 

Procenttalen uträknade med decimal i syfte att fA fram skillnader och 
tendenser aven för de smA andelarna. 



Tabell B. Guinea-Bissaus viktigaste importvaror. Ungefärligt 
varde i svenska kronor samt procent av totala importen. 
Tabellen bygger på Boletim Mensal de Comercio Externo, 
december 1976, tabell 3 och 5; april-juni 1977, tabell 2 och 
4.2. 

1976 jan-juni 1977 
kr Vo kr Vo 

livsmedel 51639000 29 16405000 17 

textil (inkl jute- 
säckar), skor 

metallvaror, 
maskiner, 
reservdelar 

fordon med till- 
behor och 
reservdelar 

oljeprodukter 
(främst bensin 
och diesel) 

läkemedel 2 741 000 2 2 620 O00 3 

summa Vo 9 1 86 





I oktober 1974 tågade ledarna för den nationella befrielserörelsen 
PAIGC in i huvudstaden Bissau, sedan den siste portugisiske 
soldaten lämnat Guinea-Bissau efter mer an femhundra års 
kolonialvälde. Den väpnade kampen var vunnen. Glädjen var stor 
över fred och frihet. Men den fredliga kampen för utveckling 
hade nätt och jämt börjat. Statskassan var tom. Behoven trängde 
sig på överallt. Var skulle man börja? 

I den här boken skildras i två perspektiv den politiska 
organisationen och den konkreta utvecklingsstrategin i Guinea- 
Bissau under de första åren av fred och självständighet: dels 
genom en översikt av hela landet och dels genom en 
detaljskildring av Kandjadja, en vanlig by på landet i norra 
Guinea-Bissau. 

Efter elva års befrielsekrig styrs Guinea-Bissau idag av en 
radikal regim med social förankring i landsbygdsbefolkningens 
krav på ett bättre liv. Vilka ar förutsättningarna för en 
utvecklingsstrategi som tillgodoser dessa krav? Svaret blir att ett 
ekonomiskt överskott måste produceras inom landet och att 
folkets politiska organisering och mobilisering måste fortsatta. 

Boken vänder sig till alla som vill veta mer om Guinea-Bissau, 
ett afrikanskt land vars förbindelser med Sverige hela tiden 
utvecklas. Samtidigt är boken ett vetenskapligt bidrag till vår 
kunskap om förutsättningar för olika typer av utvecklings- 
stategier. 

Lars Rudebeck är docent i statskunskap vid Uppsala 
universitet. Han har skrivit många böcker och artiklar om ut- 
veckling och politik i tredje världen, bl a en studie av den politiska 
mobiliseringen i Guinea-Bissau under befrielsekampen. Han be- 
sökte de befriade områdena där 1970 och 1972. Större delen av det 
nya materialet för denna studie samlade han in under en vistelse i 
landet januari-april 1976. 
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