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Förord

Syftena med denna bok är två. Den är utarbetad
så att den kan användas i undervisningen i geo
grafi, historia och samhällskunskap i gymnasiet,
folkhögskolor och högskolor. Men dessutom kan
den tjäna som introduktion och uppslagsverk för
alla, som är intresserade av att veta mer om Af
rika.

Avsikten har varit att ge en rad konkreta upplys
ningar om historiska, geografiska, ekonomiska
och sociala förhållanden på ett överskådligt och
probleminriktat sätt. För den som vill läsa mer
finns en litteraturlista i slutet av boken.

Det säger sig självt, att en bok med ett omfång
som denna inte kan ge en uttömmande beskriv
ning av var och en av Afrikas 53 stater, eller av alla
de ämnen man skulle önska. Vi har försökt att väl
ja ut några väsentliga problemställningar för att
med deras hjälp försöka ge fylligast möjliga bild
av huvudtendenserna i den afrikanska utveck
lingen.

Boken är indelad i nio huvudavsnitt. För att un
derlätta dess användning som uppslagsverk tar
varje sida upp en avgränsad frågeställning inom
huvudavsnittets ram. Därigenom är det lätt att
med innehållsförteckningens hjälp snabbt hitta
de upplysningar man söker. Länderavsnitten i
slutet av boken ger några grundläggande fakta
om varje enskilt land i Afrika.

Detta är en helt uppdaterad och omarbetad ut
gåva av boken Afrika i kartor och siffror, som ut
gavs 1979 och i en något reviderad upplaga 1981.
Hela det statistiska materialet har nu uppdate
rats, texten har bearbetats och vissa avsnitt har
tillkommit, bl a om språk, religion och kulturella
förhållanden. Länderöversikten har gjorts fylli
gare.

Det är inte lätt att beskriva hela den afrikanska
kontinenten med siffror och kartor och några re
servationer är på sin plats. För det första är
många statistiska uppgifter osäkra. För det andra
är ofta uppgifterna för enskilda länder inte jämför
bara, då de ofta inte insamlats på samma sätt i
alla länder och då de kan täcka olika tidsperioder.
Ibland har vi tvingats förbigå intressanta siffer
uppgifter därför att liknande inte finns att tillgå för
alla afrikanska länder.

Över huvud taget är Afrika en statistiskt dåligt
belyst kontinent. I regel är de uppgifter som finns
insamlade, bearbetade och presenterade av lan
dets egna myndigheter. Ibland kan man anta att
det har varit frestande att visa upp siffror som för
skönar verkligheten. Det händer att olika källor
ger motstridiga uppgifter. Det finns t ex olika upp
sättningar statistik, som belyser läskunnigheten.
Detta problem har vi försökt lösa genom att jäm
föra en rad källor innan vi valt det slutgiltiga mate
rialet. Där man inte kan vara säker på att sifferma
terialet är exakt tror vi att det i alla fall belyser ut-

vecklingstendenserna och gör det möjligt att göra
jämförelser.

Vi har genomgående använt den senast till
gängliga statistiken. Det bör dock observeras att
insamling av statistik inte sker årligen och att det
ofta dröjer länge innan den publiceras. Senast till
gängliga statistik gäller därför ofta situationen för
ett par eller flera år sedan.

Ofta har vi använt material som Världsbanken
har sammanställt. Världsbankens verksamhet i
övrigt är ofta omstridd, men internationellt har
den gott rykte för sin insamling och bearbetning
av statistik, som ofta bygger på självständig in
samling av data på platsen. Andra viktiga källor är
FN-statistiken och olika översikter (källorna
nämns i slutet av boken).

Det finns speciella problem med statistiken om
Afrika. Ofta gäller statistiken endast Afrika söder
om Sahara, medan Nordafrika redovisas skilt el
ler som en del av Mellanöstern. Vi har i görligaste
mån försökt använda statistik, som täcker hela Af
rika. Dock har Sydafrika i regel inte tagits med.
Syftet har varit att ge en typisk bild av Afrika. Syd
afrika som är ett politiskt och ekonomiskt särfall
har behandlats i ett eget avsnitt. Regeln för övrig
statistik är att materialet omfattar också Sydafrika
endast där detta uttryckligen nämns.

Man kan naturligtvis ställa frågan om hur an
vändbara siffror över huvud taget är för att ge en
bild av Afrika. på nästa sida diskuterar vi vad stati
stiken belyser och inte belyser. För lärare, som vill
använda boken och även för andra som vill få en
inblick i Afrika rekommenderas att denna bok
kompletteras med annat material, framföralltlitte
raturläsning.

Flera personer har medverkat till denna boks
utformning. Tore Linne E, iksen och Britha Mikkel
sen ansvarade för den ursprungliga versionen.
Här har Eriksen ansvarat för utkast till revide
ringen av avsnitten om Afrikas historia och södra
Afrika, Mikkelsen för avsnitten om industri, ar
betsmarknad, klassförhållanden, kvinnans situa
tion och undertecknad för resten.

Tadesse Asmellah och Magnus Walan har
samlat en stor del av det statistiska materialet.
Uppläggning och text har diskuterats gemen
samt av Ellen Buch Hansen från Mellemfolkeligt
Samvirke, Britha Mikkelsen och undertecknad.
Vid Nordiska afrikainstitutet har Karin Andree,
Kjell Havnevik, Anders Hjort, Christer Krokfors,
Kirsten Holst Petersen och Arne Tostensen bidra
git med synpunkter och textunderlag.

Insamlingen av material för denna utgåva av
slutades i april 1986.

Mai Palmberg



Vad är utveckling?

Ett "utvecklat« land brukar definieras som ett land
med hög bruttonationalprodukt (BNP). Men
egentligen anger BNP endast det samlade värdet
av allt som produceras och säljs i form av tjänster
och varor. Det säger ingenting om i vilken mån be
folkningen får någon nytta och glädje av den eko
nomiska aktiviteten. Av tabell 1 får vi därför veta
att Afrika, utom Sydafrika, producerar och säljer
betydligt mindre än s k utvecklade kapitalistiska
länder. Men vi får veta ganska litet om hur folk har
det.

För att utröna om människorna får det bättre
har man konstruerat ett mått på levnadsstandar
den, "fysisk livskvalitet«, med 100 som högsta
värde. Det kommer man till genom att väga sam
man statistiska uppgifter på spädbarnsdödlighet,
förväntad livslängd och läskunnighet. Tabell 2 vi
sar att ett land som Tanzania med en låg BNP per
invånare ändå har ett högre mått på fysisk livs
kvalitet än t ex Nigeria och Algeriet. ITanzania har
man satsat hårt på läskunnighet och hälsokam
panjer, medan Algeriet och Nigeria får höga BNP
tal på grund av den olja landet säljer - något som
inte nödvändigtvis kommer hela befolkningen till
del.

Ett problem med all statistik som täcker hela
länder eller regioner är att man inte ser något av
den ojämna fördelning som kan finnas mellan
olika grupper eller regioner, eller mellan kvinnor
och män. Sydafrika är ett exempel på hur ge
nomsnittsstatistik blir missvisande, eftersom de
vita och de svarta har så olika villkor. Den relativt
stora gruppen vita som systemet har gett en rad
privilegier och total kontroll över landets rika re
surser gör att all landsomfattande statistik över
förhållandena blir skev. Trots att ca 100000 barn
dör årligen av undernäring och svält i de s k »hem
länderna« kan statistiken för Sydafrika som hel
het se bättre ut än den för t ex Tanzania, där jäm
likheten är mycket större.

Det finns också anledning att minnas vid läs
ning av denna bok att det finns mycket som måste
utelämnas i en framställning som denna för att
det inte går att mäta och illustrera i kartor och ta
beller över en hel kontinent. Hur skall man t ex
mäta värdet av solidariteten inom familjen och
släkten i bysamhället gentemot västerländska
städers främlingsskap och ensamhet? När vi ta
lar om »utvecklade« länder kan det vara bra att
tänka på att statistiken sällan kan utvisa om det är
fråga om en bra utveckling eller en skev so
cial/ekonomisk utveckling.

1. ElNP för ländergrupper och kontinenter,
1980
Dollar

Totalt miljarder Per invånare

Kapitalistiska industriländer 7672 9790

Planekonomier i Östeuropa 1699 4477

Planekonomier i Asien 305 313

Afrika 1) 335 762

Latinamerika 841 2282

Västasien 412 3122

Syd- och Östasien 517 400

1) Sydafrika ej inräknat. Sydafrika räknas till gruppen kapitalistiska in
dustriländer.

2. Fysisk livskvalitet och ElNP per invånare,
1982

Fysisk livskvalitet BNP per invånare, dollar

Sydafrika 67 2670

Tanzania 56 280

Libyen 53 8510

Lesolho 50 510

Algeriet 43 2350

Madagaskar 42 320

Mocambique 38 240

Nigeria 38 860

Rwanda 38 260

Benin 33 310

Etiopien 25 140

Niger 22 310

Tchad 20 80

Senegal 19 490

Burkina Fasa 18 210

Guinea 12 310

Sverige 99 14040

Danmark 97 12470

Finland 97 10870



Något om kartor

3. Mercators projektion, 1569

4. Peters projektion, 1974

Afrika utgör 1/4 av jordens samlade landareal
men på en vanlig världskarta är Afrika bara något
större än Europa. Figur 3 visar Afrika i den storlek
som de flesta är vana att se kontinenten.

Endast genom att använda en jordglob kan
man återge världsdelarnas storlek och placering
i förhållande till varandra på ett riktigt sätt. Alla
platta avbildningar medför förvrängningar. Den
vanliga världskartan - Mercator-kartan - är fram
ställd som en cylinder med sitt centrum vid ekva
torn. Den ger riktiga kompassriktningar, vilket var
till nytta under de stora sjöfararnas tid. Detta inne
bär emellertid att landområdena förstoras ju
längre bort från ekvatorn de ligger. Detta leder till
att tredje världen blir oproportionerligt liten,
medan industriländerna - Västeuropa och Nord
amerika - blåses upp.

Därigenom uppstår en felaktig världsbild. Nor
den, som är 1,3 milj km 2 ser t ex större ut än Ind
ien, fastän Indien är nästan tre gånger så stort
(3,2 milj km 2). Europa, som täcker 9,7 milj km 2 ser
större ut än Latinamerika med sina 17,8 milj km 2 .

Grönland ser ut att vara dubbelt så stort som Kina
trots att Kina i själva verket är fyra gånger större.

Den nya kartan - konstruerad av den tyske hi
storikern Arno Peters - har en matematiskt riktig
återgivning av jordytans storlek oavsett var på
klotet ett landområde befinner sig. Kartan har den
olägenheten att avstånden, speciellt öst-väst, är
något förvrängda. Men i gengäld blir inte områ
dena kring ekvatorn, dvs u-länderna, underdi
mensionerade på samma sätt som på den van
liga världskartan.

I den här boken använder vi den mest kända
kartan, Mercatorkartan, bl a därför att största de
len av det material vi bygger på har denna som ut
gångspunkt. Men man bör alltså hålla i minnet
hur den förvränger proportionerna och därmed
vidmakthåller en skev världsbild.



Historia
Afrikas tidiga historia

Förr betraktade många europeer den afrikanska
forntiden som en historielös period av stillastå
ende och barbari. Idag kan arkeologer, antropolo
ger och historiker teckna en helt annan bild. De
äldsta fynden efter människoliknande varelser 
mer än tre miljoner år gamla - har gjorts i Östaf
rika. För sextusen år sedan växte det i Egypten
fram en kultur byggd på plogbruk och med ord
nade samhällsförhållanden. Söder om Sahara
började järnåldern några århundraden före vår ti
deräkning, med de äldsta fynden från Västafrika.

Med nya redskap av järn blev det lättare att ut
vecklajordbruk och boskapsskötsel, och p g a be
folkningsökningen och den fasta bosättningen
blev Afrikas centrala, östra och södra delar tätare
befolkade under perioden 0-1500 e Kr. Under
denna period ägde stora folkvandringar rum. De
kallas »bantuexpansionen« efter ett afrikanskt
ord för "människa«. Omkring år 1000 nådde
denna expansion dagens Sydafrika.

Fast bosättning, arbetsdelning, överskottspro
duktion och handel skapade förutsättningar för
afrikanska statsbildningar. Förutom Kush- och
Axum-staterna före eller omkring vår tideräk
nings början fanns det flera välorganiserade sta
ter i Västafrika grundade på 700-talet (Ghana,
Mali, Songhai, Benin). I Centralafrika kom så
dana statsbildningar något senare, med Luba,
Lunda och Kongo som de mest kända. Längre sö
derut bär lämningarna av »det stora Zimbabwe«
vittne om ett större rike som existerade under
12-1300-talen. Detta rike upplöstes senare, Mo
nomotapa-riket dominerade denna del av Afrika
under de därpå följande seklerna.

Som helhet var Afrika glest befolkat och det var
inte så vanligt att det skapades starka stater med
utvecklad arbetsdelning och social ojämlikhet.
De flesta afrikaner bodde i små samhällen, där
folket ägde jorden gemensamt och den viktigaste
produktionen var mat för eget bruk.

7

1. Afrikanska stater
innan kolonialismen

1. Kush, 800 f. Kr. - 350 e. Kr.

2. Axum,1 00 - 700

3. Ghana,700 - 1200

4. Kanem/Bornu, 800 - 1200

5. HausaJFulani. 1000 - 1800

6. Mali, 1200 - 1500

7. Songhai. 1350 - 1600

8. Kongo, 1400 - 1600

9. Luba, 1400-1600

10. Munhu Mutapa, 1400 -1800

11. Lu nda, 1450 - 1700

12. Benin, 1500 - 1800

13. Bunyoro.1500-1900

14. Buganda. 1600 - 1900

15. Oyo. 1600 - 1850

16. Ashanti, 1650 - 1900

17. Dahomey, 1700 - 1900

18. Zulu, 1800 - 1830

13-fb-14



8 Handel över öken och hav

Handeln var inte något som började i Afrika i och
med förbindelserna med Europa på 1400-talet.
De många marknadsplatserna överallt på konti
nenten vittnar om att varuutbytet inom - och mel
lan - afrikanska samhällen har djupa rötter. Från
vår tideräknings början har t ex överskott på mat
varor bytts mot mera specialiserade produkter
som salt, tyger och redskap.

Genom fjärrhandeln över Sahara blev Väst
och Centralafrika indragna i en omfattande han
del med andra världsdelar. Karavanhandeln går
långt tillbaka i tiden, men den fick ett uppsving då
kamelen blev vanlig för tvåtusen år sedan. Figur
1 visar de viktigaste handelsvägarna. Guld och
elfenben var eftertraktade afrikanska varor. I ut
byte mot dessa kom salt, metallprodukter och si
den från Nordafrika, Europa och Asien. I synner
het saltet var viktigt för de afrikanska samhällen
som låg långt från kusten. Karavanhandeln orga
niserades för det mesta av nordafrikanska han
delsmän, men en del av överskottet tillföll västafri
kanska handelsfolk.

Även Östafrika drogs tidigt in i ett omfattande
handelsutbyte. Monsunvindarna gjorde det möj
ligt att segla österut med sommarvindarna, ända
bort till Kina, och att komma tillbaka när vinden
vände. En livlig handel hade ägt rum över Indiska
Oceanen under flera århundraden innan Vasco
da Gama »upptäckte« sjövägen till Indien år 1498.
Guld och elfenben från inlandet såldes i utbyte
mot bl a textilier, redskap och porslin. Stora städer
och handelscentra som Kilwa och Mombasa
hade sin storhetstid under arabiskt inflytande
fram till dess den portugisiska plundringen bör
jade omkring 1500.
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Alger

•

Salt

3. De viktigaste handelsvägarna
i Indiska Oceanen, ca år 1200
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2. De viktigaste karavanvägarna genom Sahara
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Slavhandeln 9

4. Slavhandeln
omkring år 1800
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Med slavhandeln över Atlanten inleddes en ny
period i Afrikas historia, med början på 1500-talet.
Till grund för slavhandeln låg behovet av arbets
kraft på plantager och i gruvor i de europeiska ko
lonierna i Amerika. Genom »triangelhandeln« (se
kartan) såldes europeiska färdigvaror till Afrika,
afrikanska slavar fraktades över Atlanten i euro
peiska skepp, och tobak, socker, bomull och an
dra billiga råvaror satte igång hjulen i den euro
peiska industrin.

Det är ovisst hur många som drabbades av den
atlantiska slavhandeln, men man brukar räkna
med att 10-12 miljoner afrikaner från Västafrika
såldes som slavar under åren 1500-1850. Siffran
blir betydligt högre om man även räknar med dem
som dog under transporten, i fångläger eller i alla

krig där fångar togs för att säljas som slavar. När
den atlantiska slavhandeln tvingades upphöra
under första hälften av förra seklet berodde det
både på att de ekonomiska behoven hade föränd
rats och att aktiva grupper i Västeuropa reste sig
i avsky mot den brutala handeln med människor.

I Östafrika hade slavhandel pågått länge, oftast
organiserad av arabiska köpmän, men först in på
1BOO-talet skedde en dramatisk ökning. Denna
del av Afrika förlorade kanske så mycket som 1,5
miljoner människor under loppet aven femtioårs
period. Många slavar fördes till plantager på Zan
zibar, medan andra såldes vidare till europeiska
kolonier i Indiska oceanen eller smugglades till
Amerika.



10 Europeiska upptäcktsfärder och mission
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5. Europeiska
upptäcktsresande

1. Bruce 1769-1773

2. Park 1795-1806

3. Caille 1827-1829

4. Livingstone 1841-1873

5. Barth 1850-1856

6. Speke, Burton och Gran11857-1863

7. Stanley 1971-1889

Med undantag av vissa kustområden och han
delsrutter var Afrika länge ett okänt område för
europeerna. Under senare hälften av 1700-talet
inleddes dock utforskningen av Afrikas inre på
allvar. på kartan finns några av de mest kända ex
peditionerna inritade, från det att James Bruce
utforskade delar av det etiopiska höglandet på
1760-talet till Henry M Stanleys välorganiserade
expeditioner genom Centralafrika mer än hundra
år senare. Stanley började kartlägga Nilen och
Kongo-floden. Han trädde också i den belgiske
kungens tjänst för att säkra stora landområden åt
honom.

Drivkrafterna bakom utforskningen av Afrikas
inre var äventyrslystnad, vetenskaplig nyfiken
het, missionsiver och förväntningar på naturrike
domar och handelsmöjligheter. Utforskningen bi
drog i hög grad till att väcka intresse för Afrika
både hos en bredare allmänhet och hos politiska
och ekonomiska intressegrupper. David Living
stone är kanske den mest kända upptäcktsresan
den. Han reste först till Sydafrika som missionär,
men bröt senare kontakten med missionssällska
pet. Livingstone kartlade floder och insjöar. Så
småningom blev han utnämnd till engelsk guver-

nör i Zambesiområdet och fick statligt stöd till
sina sista expeditioner. Hans stora dröm var att
göra de centrala delarna av Afrika tillgängliga för
missionärer, europeiska handelssällskap och ko
lonisatörer.

I samband med den geografiska utforskningen
och de första handelsexpeditionerna fick den
kristna missionsverksamheten ett uppsving. I
Egypten och Etiopien hade kristendomen rötter i
de första århundradena av vår tideräkning, och
portugisiska missionärer började sin verksamhet
i Afrika redan på 1480-talet. Det var dock först i
mitten av 1800-talet som kristendomen på allvar
trängde in i Afrika. Det definitiva genombrottet
kom i samband med koloniseringen och missio
nen fick ett starkt fäste i synnerhet genom under
visningssystemet.



Kapplöpningen om Afrika

Genom slavhandeln och handelsstationerna
längs kusten lades delar av Afrika så småningom
under europeisk kontroll. Tidigast skedde det på
sydspetsen, där holländska bönder (boerna)
hade slagit sig ned redan i mitten av 1600-talet. I
början av 1800-talet övertogs Kapkolonin av
Storbritannien.

Några årtionden senare inledde Frankrike sitt
långvariga ockupationskrig mot Algeriet. Portu
gal hade också en viss kontroll över delar av An
gola och Mo~ambique. Men »kapplöpningen om
Afrika" började inte på allvar förrän på 1870-talet,
efter det att missionärer, upptäcktsresande och
handelskompanier hade berett marken.

Koloniseringen ägde rum vid en tidpunkt då de
nya europeiska industristaterna befann sig i djup
ekonomisk kris och när de tävlade om råvaror,
marknader och militär dominans. Ar 1884 samla
des de till en konferens i Berlin, som slutade året
därpå med att merparten av Afrika styckades upp
på kartan. Därefter genomfördes själva kolonise
ringen bit för bit. Koloniernas gränser drogs ofta
tvärs igenom folkgrupper och samhällen som na
turligt hörde samman - och därmed lades grun
den till många av dagens konflikter.

De två kartorna visar hur snabbt uppdelningen
av Afrika skedde, från 1880 till 1914. Sistnämnda
år låg inte mindre än 93% av Afrika under euro
peisk kontroll. Kartan visar också den brittiska do
minansen i södra Afrika och i ett bälte söderut
från Egypten och den strategiska Suez-kanalen.
Den franska framryckningen gjordes med ut
gångspunkt från deras handelsintressen i Väst
och Nordafrika.

Koloniseringen mötte motstånd i många for
mer, men kolonialmakternas överlägsna vapen
fällde avgörandet. Inte så sällan samarbetade lo
kala ledare med kolonisatörerna. Efter det att det
första motståndet slagits ner följde omfattande
uppror i flera afrikanska länder. Mest kända är de
stora resningarna i Zimbabwe, Tanzania, Ma
rocko och Namibia under tioårsperioden 1895
1905.

6. Kolonier 1880

D Turkiska

D Portugisiska

D Brittiska

Franska

7. Kolonier 1914

D Tyska

D Italienska

D Brittiska

D Franska

~ Portugisiska

Spanska

mBelgiska

11
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8. Det koloniala järnvägsnätet i Västafrika, 1939

Conakry
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Då uppdelningen av Afrika var fullbordad satsade
de europeiska makterna på allvar på att utveckla
ett kolonialsystem, som kunde tjäna deras intres
sen. Detta betydde först och främst att mineraler
och råvaror från jordbruket hämtades från Afrika
och att kolonierna blev marknader för europeiska
industrivaror.

Järnvägar och vägar byggdes för att frakta rå
varorna till hamnstäderna varifrån de'skeppades
ut ur Afrika till de europeiska marknaderna. Ett ty
piskt exempel är järnvägsnätet i Västafrika (se
kartan). Någon industriverksamhet av betydelse
sattes inte igång och handelsbolag, banker etc
var uteslutande filialer till internationella bolag.
Även de politiska institutionerna byggdes upp ef
ter europeisk modell.

Mönstret för koloniseringen varierade i olika
delar av Afrika. I några områden ägde en direkt
kolonisering rum genom att europeiska nybyg
gare i stort antal slog sig ned och blev jordägare,
s k »settlers« (se karta 2). När europeerna ocku
perade jorden och tvingade bort lokaIbefolk
ningen slogs många förkoloniala samhällen sön
der. Männen tvingades sedan arbeta på de euro
peiska jordbruken och plantagerna. I södra Afrika
rekryterades hundratusentals afrikaner till arbete
i gruvorna.

I Västafrika var det vanligare med handelskolo
nier. Här behöll de afrikanska bönderna sin jord,
men fick odla kaffe, kakao och jordnötter åt ut-

ländska bolag.
I en tredje typ av kolonier hade privata bolag

ensamrätt, koncession, på handel, råvaruutvin
ning, administration och skatteindrivning. Så
dana koncessionsbolag verkade bl a iZaire, Zam
bia och Mocambique under koloniseringens för
sta decennier. I dessa områden genomfördes ko
loniseringen med speciellt hårdhänta metoder.

9. Länder med
stor europeisk
nybyggar
befolkning



En ny nationalism

Redan i början av 1900-talet växte en ideologi
fram, panafrikanismen, som förespråkade enhet
mellan alla svarta. Några av dess ledare var från
Västindien. En av dem var Marcus Garvey som i
Nordamerika försökte skapa en rörelse för de
svartas återvändande till Afrika. En annan ledare,
George Padmore arbetade på det politiska planet
för att skapa en allafrikansk rörelse och han spe
lade en stor roll vid den stora panafrikanska kon
ferens i Manchester 1945 där krav på självstän
dighet restes aven rad afrikanska nationalister.

Den politiska panafrikanismen fick starkt stöd
av Kwame Nkrumah, som blev Ghanas första pre
sident 1957. Nkrumah hoppades på ett Afrikas
förenta stater och såg politisk självständighet
som förutsättningen för en lösning av alla pro
blem. En militant nationalism uttrycktes av förfat
taren och psykiatern Frantz Fanon och av ledaren
för befrielserörelsen i Guinea-Bissau, Amiiear
Cabral. Fanons kritik av den framväxande afri
kanska borgerligheten med europeiska ideal och
hans syn på motstånd med våld som nödvändigt
för självmedvetandet har haft stort inflytande. I de
franska kolonierna fick ett kulturellt självmedve
tande sitt uttryck i den litterära rörelsen negri
tude, med Aime Cesaire och Leopold Senghor
(Senegals första president) som de främsta före
trädarna. De reagerade mot västerländska ideer
om den svarta rasens underlägsenhet och fram
höll Afrika och dess förflutna som kulturellt och
mänskligt överlägset det kalla och människo
fientliga teknologiska samhället i Europa. Även i
de portugisiska kolonierna växte en liknande lit·
teratur fram, men där var den framför allt en för
täckt politisk självständighetssträvan och många
av dess företrädare, t ex Agostinho Neto i Angola,
återfanns senare i den väpnade kampens led
ning.

Patrice Lumumba, som var Kongos (nuva
rande Zaire) första premiärminister har blivit en
symbol för den nya nationalism, som vill ena de
nya nationerna över etniska och andra gränser
och som avvisar västländernas förmynderi. Lu
mumba mördades 1961 av separatister som hade
stöd av gruvbolagen. Tanzanias första president
Julius Nyerere har för många framstått som den
mest konsekventa företrädaren för en »afrikansk
socialism", som förenar traditionella kollektiva
traditioner med strävan till skapandet aven mo
dern välfärdsstat.

Kampen i södra Afrika har skapat sina egna
symbolgestalter. Främst av dem är kanske Nel
son Mandela, ANCs ledare, som har suttit fängs
lad i Sydafrika sedan 1964.
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10. Några milstolpar i den afrikanska nationalismens historia

1900 Den första panafrikanska konferensen i London

1919 Panafrikansk kongress i Paris organiserad av Du Bois

1921 Panafrikansk kongress i London organiserad av Du Bois

1923 Panafrikansk kongress i Lissabon organiserad av Du Bois

1927 Panafrikansk kongress i New York organiserad av Du Bois

1945 Sjätte panafrikanska kongressen i Manchester, där självständighet för kolonierna i Afrika
krävdes för första gången

1952 .. De fria officerarnas rörelse.. tar över makten från britterna i Egypten

1954 Den radikala nationalisten Gamal Abdel Nasser blir Egyptens ledare

1955 Bandung-konferensen i Indonesien för 29 asiatiska och afrikanska stater (första steget i
alliansfria staternas rörelse) kräver avkolonisering

1956 Världskongress för svarta författare och konstnärer i Sorbonne, Paris

1957 Ghana blir självständigt under Kwame Nkrumahs ledning

1958 Guinea blir självständigt under Sekou Toures ledning

1958 Första kongressen för Afrikas självständiga stater genomförs i Ghanas huvudstad Accra

1960 Självständighetsvågen: Nigeria, Kongo (Zaire) samt en rad franska kolonier bl aSenegal
Kamerun. Gabon blir självständiga

1961 Väpnad kamp inleds i Angola

1961 Kongos första premiärminister, Patrice Lumumba, mördas

1962 Algeriet vinner sin självständighet

1963 Befrielserörelsen i Sydafrika, ANC, förbjuds och inleder väpnad kamp

1963 Organisationen för afrikansk enhet (OAU) bildas

1964 ANCs ledare Nelson Mandela fängslas

1974 Guinea-Bissau blir självständigt

1975 Angola och Mocambique blir självständiga

1980 Zimbabwe fritt
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11. Självständighetsvågen

D Självständiga stater

D Formellt självständiga stater med minoritetstyre

De flesta stater i Afrika är unga. 1950 var enbart
Liberia på västkusten, Egypten och Etiopien
självständiga stater (se kartan).

I flertalet afrikanska länder awecklades det for
mella kolonialväldet omkring 1960. Detta var ett
resultat både av de framväxande nationaliströrel
sernas kamp och de gamla kolonialmakternas
försvagning efter andra världskriget.

I områden med många europeer och stora ut
ländska intressen, som t ex Algeriet och Kenya,
uppnåddes självständigheten först efter uppror
och krig. I Algeriet dödades cirka en miljon afrika
ner mellan 1954 och 1961.

De portugisiska kolonierna - Angola, Mo~am
bique, Guinea-Bissau - måste genomgå en lång
varig gerillakamp innan befrielserörelserna seg
rade 1974f75. Ar 1980 blev också Zimbabwe - f d
Syd-Rhodesia - självständigt och de väpnade be
frielserörelserna bildade regering. Kampen fort
sätter för majoritetsstyre och oberoende i Sydaf
rika och Namibia (se bokens sista avsnitt).

Afrika har 53 självständiga stater och fler med
lemmar i FN än någon annan kontinent. 1984
upptogs Västsahara som medlem i OAU, men kri
get mellan Västsaharas folk och Marocko (som
gör anspråk på det fosfatrika territoriet) fortsätter.
Flera stater har erkänt Västsahara som en själv
ständig stat, men Västsahara är t ex ännu inte
(1985) medlem av FN.

I de flesta stater övertogs vid självständigheten
den politiska makten av nationalistpartier som
inte hade behövt utkämpa en långvarig väpnad
kamp för landets självständighet. De nya ledarna
hade ofta en ganska svag förankring bland bön
der och arbetare och kände sig inte pressade till
omfattande ekonomiska och sociala föränd
ringar. Den nya politiska ledningen och de afrika
ner som fått höga ämbeten i statsförvaltningen
har tillsammans med en liten men växande grupp
afrikanska affärsmän bildat en ny elit, som är
starkt påverkad av utländska intressen och väs
terländska ideal. Häri ligger en del av förklar
ingen till det fortsatta ekonomiska beroendet och
de sociala motsättningarna.

I de länder där nationaliströrelserna tvingades
till en lång väpnad kamp - i Algeriet, i de portugi
siska kolonierna och i Zimbabwe - var en stark
folklig förankring en förutsättning för framgång. I
synnerhet i dessa stater är det naturligt att de poli
tiska ledarna har satt som mål att ge invånarna
den skolgång, hälsovård och höjda levnadsstan
dard som kolonialismen förvägrade dem. Dessa
och en del andra stater strävar också efter större
ekonomiskt oberoende och en allsidigare utveck
ling av landet.



1. Afrikas befolkningsutveckling

2. Ärlig befolkningstillväxt,
1970-82

Folk och kultur
Afrikas befolkning

Ar 1985 bodde 443 miljoner människor i Afrika.
Det är 11 procent av världens befolkning. Vid mit
ten av 1600-talet var Afrikas andel ca. 20%, men
befolkningen minskade i antal under tiden 1650
till 1800 till följd av bl a slavhandeln och epide
mier.

Däremot har Afrika (tillsammans med Latin
amerika) haft den snabbaste befolkningstillväx
ten under det här århundradet - från en tillväxt på
ca 1% om året vid sekelskiftet till 3% årligen vid
mitten av 80-talet (se kartan). Om befolkningsök
ningen stannar vid nuvarande 3% per år, kommer
Afrikas befolkning att vara fördubblad år 2 000.

Den snabba folkökningen beror dels på de
höga födelsetalen, dels på att dödligheten har
sjunkit eftersom hälsotillståndet har förbättrats
sedan sekelskiftet. Fortfarande är emellertid
barnadödligheten stor, många barn dör j sjukdo
mar och av undernäring.

För staten är en växande befolkning ett pro
blem, men i småbondehushållet behövs många
barn som arbetskraft och som trygghet på ålder
domen.

Två huvudlinjer kan urskiljas i diskussionen
kring folkökningen. Den ena hävdar att den
snabba ökningen måste dämpas, och den metod
som anges är familjeplaneringsprogram inrik
tade på barnbegränsning. Den andra linjens före
språkare hävdar att först när de materiella villko
ren förändras kommer födelsetalen att sjunka.
Resursfördelning är ett nödvändigt medel för att
nå dit.

Idag har de flesta regeringar i Afrika tagit ställ
ning för någon form av familjeplanering. I prakti
ken är dock verksamheten svag och även där
stora resurser har satsats, såsom i Kenya och
Ghana, har födelsetalen inte påverkats. Kenya
har med nära 4% årlig befolkningstillväxt en
snabbare folkökning än de flesta länder i världen.

Sydafrika driver sedan en del år en aktiv famil
jeplaneringskampanj - delvis med hjälp av
tvångslagar - bland den svarta befolkningen. Det
är ett klart rasistiskt program vars syfte är att min
ska den svarta befolkningstillväxten - idag utgör
den svarta befolkningen ca 85% av landets invå
nare.

Miljoner invånare
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3. Befolkningstäthet

D Under 1 per km 2

D 1 - 10 per km 2

D 10 - 50 per km2

D Över 50 per km 2

<::> o
o

C?
o

4. Aldersfördelning för Kenya och Danmark

Afrika är på det hela taget en glest befolkad konti
nent. Genomsnittligt bor där 14 människor per
kvadratkilometer. För hela världen är genomsnit
tet ungefär dubbelt så stort.

Befolkningen är mycket ojämnt fördelad. Ilän
der som Botswana, Libyen, Mauretanien och Na
mibia, där stora områden utgörs av öken eller
halv0ken, bor det mindre än en människa per km~

Aandra sidan dinns det mycket tättbefolkade
områden i Nildeltat, på västra Medelhavskusten
och i kustområdet vid Guinea-bukten. Också på
höglandet i Rwanda och Burundi samt i östra de
larna av Sydafrika finns stora befolkningskon
centrationer. På kartan ser man att Etiopien härtill
de tätast befolkade länderna i Afrika och man kan
också se befolkningskoncentrationen i gruvom
rådena i södra Zaire och i nordöstra Sydafrika.

Cirka 45% av Afrikas invånare är under 15 år
medan motsvarande andel för Europa är ca 25%.
Figur 2 visar åldersfördelningen för Danmark och
Kenya. När så många är unga måste fler försörjas
och behovet av utbildning ökar.

Den stora andelen unga i Kenya och andra u
länder beror på att spädbarnsdödligheten har
minskat medan födelsetalen hållit sig höga. Figu
ren visar också att den genomsnittliga levnadsål
dern i Kenya är mycket lägre än i Danmark. Bara
några få procent är över 60 år.

Kenya 1979 Danmark 1981

Över 70 år I 2,0% I 9,5%

65-69 år I 1,2% I 4,8%

60-64 år I 1,4% I 5,0%

55-59 år I 1,8% I 5,6%

50-54 år I 2,4% I 5,4%

45-49 år I 2,9% I 5,3%

40-44 år I 3,5% I 5,7%

35-39 år I 4,0% I 7,0%

30-34 år I 5,3% I 8,1 %

25-30 år I 6,9% I 7,3%

20-24 år I 8,7% I 7,2%

15-19 år I 11,4 % I 7,6%

10-14 år I 13,5% I 7,7%

5-9 år I 16,3% I 7,0%

0-4 år I 18,5% I 6,3%

Under 15 år: 48,3 % Under 15 år: 21,0 %
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5. Genomsnittligt antal barn födda per kvinna

6. Andel hushåll med kvinnor som försörjare

Botswana 1981 45%

Burkina Faso 1975 5%

Etiopien 1970 12%

Ghana 1970 27%

Liberia 1974 14%

Madagaskar 1975 16%

Malawi 1972 29%

Mali 1976 15%

Mauritius 1972 19%

Rwanda 1978 25%

Sudan 1973 22%
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Togo 1970

Sudan 1971-73

Swaziland 1976

Tanzania 1973

Mauritius 1979

Mo(:ambique 1970

Nigeria 1971-73

Rwanda 1978

Senegal 1973-78

Seychellerna 1980

Sierra Leone 1974

Botswana 1971

Burundi 1970-71

Etiopien 1968-71

Gambia 1973

Ghana 1976-78

Kenya 1977

Liberia 1970-71

Madagaskar 1975

Malawi 1971-72

Familjen iAfrika kan bäst karakteriseras som stor
familj. Afrikanerna drar ingen skarp gräns mellan
kärnfamiljens medlemmar och övriga släktingar.
Ett typiskt hushåll består av föräldrar - ofta en en
samstående mamma, sex till sju barn, ett par av
föräldrarnas syskon och syskonbarn, samt mor
och farföräldrar. Ett hushåll omfattar ofta 12 till 15
medlemmar.

Alder är något man förknippar med erfarenhet
och auktoritet, de gamla ger dessutom barnen
trygghet. Hemarbete och barnpassning är mor
eller farmoderns viktigaste uppgift medan mam
man och de andra vuxna arbetar med jordbruket
eller bidrar på annat sätt till familjens uppehälle.
De gamla arbetar också, så länge de orkar.

Alla tilldelas sysslor från sex-sju års ålder. De
äldre barnen passar sina småsyskon. Både
flickor och pojkar hjälper till med att vakta boskap
och arbeta i jordbruket, hämta bränsle och vatten.
Men redan under barndomen börjar det arbets
delningsmönster som ålägger kvinnorna de
flesta förpliktelserna. Flickorna uppfostras att
tvätta och hålla rent efter sina bröder. Behovet av
arbetskraft i hushållet är stort och ofta hinner
flickorna inte gå i skolan. Pojköverskottet i skolan
förstärks på högre nivåer.

Genom detta könsrollsmönster förbereds
flickorna tidigt för rollen som familjeförsörjare.
Inte mindre än 22% av hushållen i Afrika har
kvinnliga försörjare (figur 6). I södra Afrika där
många män är migrantarbetare i gruvorna och
industrin i Sydafrika har upp till hälften av famil
jerna kvinnliga försörjare. Många män som lever
långa tider borta från hemmet har en andra fru i
staden.

Familjemönstret förändras i takt med urbanise
ringen. Man fly1tar ofta in till städerna till släkt
ingar som redan bor där. Men bostäder i staden är
dyra och levnadsomkostnaderna är högre än på
landet. Ett stadshushåll kan bestå av 10-12 perso
ner som måste dela på ett par rum.

Inom medelklassen utvecklas familjemönstret
mot den västerländska kärnfamiljen. Därmed för
svagas den traditionella afrikanska familjesolida
riteten.

7. Antal barn per kvinna med och utan skol
gång

Kenya Senegal Sudan

Utan skolgång 7,5 7,3 6,5

7 års skolgång eller mer 6,6 4,5 3,4
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Språkligt sett är Afrika ett av de mest samman
satta områdena i världen. Man har identifierat
över 1200 olika språk och 800 dialekter i Afrika.
Det finns några större språk, som vardera talas av
över 20 miljoner människor: swahili, arabiska,
oromo och hausa. Man räknar med att det finns
över 50 språk som talas av över en miljon afrika
ner vardera, antingen som första eller andra
språk. Den andra ytterligheten är en rad små
språk, som talas av några tusen eller några
hundra människor.

Den stora mångfalden språk kan hänföras till
två huvudgrupper som är släkt med varandra, vil
ket vittnar om en kulturell och historisk enhet.

Den ena huvudgruppen är de afra-asiatiska
språken. Den omfattar alla språk som talas i norra
och nordöstra Afrika, däribland arabiska. Dit hör
även hebreiska samt det gamla språk som tala
des i faraonernas Egypten.

Den andra stora gruppen omfattar 2/3 av alla
språk i Afrika söder om Sahara och kallas Niger
Kongos språkgrupp.

Utanför de båda stora språkgrupperna faller
några språk, som inte är släkt med några andra
språk, som t ex khoisan i sydvästra Afrika.

När gränserna mellan de olika kolonierna i Af
rika bestämdes av de europeiska kolonialmak
terna drogs gränserna godtyckligt med räta linjer.
Det togs betydligt större hänsyn till konkurrensen
mellan kolonialmakterna än till afrikanernas
språkliga och kulturella samhörighet.

På kontinentens fastland finns endast ett land
där så gott som alla har samma modersmål, So
malia. Men inte heller här sammanfaller språk
område och statsgräns, det finns somalitalande
även i grannländerna.

De många språken innebär problem i kommu
nikation och utbildning - det blir t ex dyrt och om
ständligt att göra skolböcker på elevernas språk.
Språkens mångfald har emellertid också en posi
tiv sida - flerspråkigheten och en bredare kultur
förståelse. Många afrikaner talar förutom sitt mo
dersmål landets officiella språk (t ex engelska,
franska, portugisiska), kanske ett grannspråk och
något etablerat umgängesspråk (lingua franca)
som arabiska eller swahili.

Hausa
Fula

Arabiska

Lingala Rwanda-
Rundl

Igbo

Arabiska

Berber-språk
"o tJ

8. De största
afrikanska språken
Språk som talas av fler än
10 miljoner människor

D Afro-asiatiska (hamitisk-semitiska)

D Nilotisk-sahariska

D Niger-Kongo

D Khoisan

D Malajo-polynesiska



Språkpolitik

Kolonialisterna förde med sig en nedlåtande atti
tyd till afrikanska språk och afrikansk kultur. Vis
serligen började missionssällskap översätta bi
beln till inhemska språk och tog därför i många
fall initiativet till att skapa skriftspråk, men all ut
bildning utöver den elementäraste skedde på ko
lonialmakternas språk. Genom språket spreds
också europeiska medelklassvärderingar och en
livsstil som fjärmade den utbildade eliten från
andra afrikaner.

De flesta länder har valt kolonialmaktens språk
som sitt officiella språk. Idag har 221änder i Afrika
franska som officiellt språk, 19 har engelska.
Franska används som handelsspråk och um
gängesspråk bland eliten också i Nordafrika, där
arabiskan är officiellt språk. Flera av de länder
som har engelska eller franska som officiellt
språk har också valt ett annat officiellt språk.

Portugisiska är det officiella språket i de f d por
tugisiska kolonierna Angola, Mocambique, Kap
Verde, Guinea-Bissau samt Säo Tome och Prin
cipe. Befrielserörelsen i Namibia, SWAPO, har
bestämt att det fria Namibias språk ska vara eng
elskan trots att en stor del av befolkningen idag ta
lar boernas språk afrikaans.

Idag försöker man på många håll ersätta de eu
ropeiska språken i skolor, administration och
massmedia med inhemska språk. Men det kan av
politiska skäl vara svårt att välja ett inhemskt
språk som officiellt språk om andra stora språk
grupper i landet kan känna sig förfördelade.

Swahili är ett av de språk som med tätare kom
munikationer blivit etablerat umgängesspråk, det
är numera officiellt språk i Kenya, Tanzania och
Uganda. Arabiska är Afrikas mest utbredda språk
och det används i skolor, massmedia och förvalt
ning i de nordafrikanska staterna, och i delar av
Västafrika. Det finns fler arabisktalande i Afrika
än någon .annanstans i världen, arabiska talas
även av många som inte har det som modersmål.

9. Afrikas officiella språk

D Franska

D Engelska

D Arabiska

D Portugisiska

D Spanska

• Land med minst
två officiella språk
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10. Några viktiga etniska
grupper i Afrika

Etniska grupper

Människor som hör till samma etniska grupp har
en värdegemenskap. Avgränsningar följer ofta
språkgränser. Det är dock svårt för att inte säga
omöjligt, att säga hur gränserna går. Det beror
förstås på att identitet och värderingar beror på
den enskildes situation och beslut.

Dessutom har »etnisk grupp« i visst språkbruk
fått ta över det gamla »stam«-begreppet från kolo
nialtiden. I Kenya flyttades befolkningen så att
varje distrikt skulle vara enhetligt. Man kallade
gruppen »stam« vilket antyder att man föreställde
sig en likartad social organisation. De koloniala
myndigheterna hade behov av klara grupper i
samhället av administrativa skäl, för att »härska
och söndra«. Sådana grupper finns på vissa håll.
men långt ifrån överallt. De stamenheter som
konstruerades hade därför föga innehåll utöver
kolonialmaktens behov av lag och ordning.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt om et
nicitet (dvs att man hör till, eller sägs höra till, en
viss etnisk grupp) är svårt att hantera i dagens
komplicerade politiska omständigheter. Etniska
motsättningar är en realitet, men de är svåra att
tala om öppet eftersom man så lätt associerar till
kolonialtidens stamtänkande.

För de nya staterna är det nödvändigt att skapa
en sammanhållning över hela territoriet, en ny
nationell identitet. Det finns betydligt fler etniska
grupper i Afrika än det finns stater, minst ett tu
sen. Men varje försök att göra en slutgiltig och de
taljerad indelning av Afrikas befolkning i olika et
niska grupper blir missvisande eftersom grän
serna flyter och gruppidentiteten förändras med
tiden och med flyttning, t ex till städerna.

Den koloniala bilden av »fientliga stammar« le
ver ofta kvar så att även afrikanska politiker själva
helst tom'r ner b0tydel5cn äV ulika etniska grup
per och stämplar allt tal om olika grupper som för
sök att så splittring. I stället framhåller man att i
nästan alla sammanhang där det talas om »etni
ska konflikter« är det andra faktorer än existensen
av olika grupper som skapat motsättningar: den
koloniala söndringspolitiken som missgynnat
vissa regioner, eller makthungriga politikers för
sök att manipulera fram ett stöd för en oklar poli
tik. Det står en strid om i vad mån motsättningar
skall tolkas i klasstermer och i vad mån de kan ut
tryckas i etniska termer.



Religion

Uppskattningsvis 100 miljoner afrikaner bekän
ner sig till islam och lika många till kristendomen.
Bland de kristna är ca 75 miljoner katoliker, 15-20
miljoner protestanter och 5-10 miljoner hör till
olika afrikanska kristna kyrkor. Nordafrika är det
enda område där en religion, islam, dominerar
klart över de andra.

De flesta afrikaner utövar vad man kallar »tradi
tionell religion«. Vad som avses med uttrycket är
föreställningar och riter, som i motsats till »världs
religionerna« inte är grundade på skrifter med en
namngiven profets eller lärares frälsningsbud
skap. Den traditionella religionen omfattar en livs
filosofi och världsåskådning som lever vidare ge
nom muntlig tradition. Gemensamt för de flesta
afrikanska traditionella religioner är föreställ
ningen om en skapare som människorna kan
komma i kontakt med genom olika andar.

Både islam och kristendomen har kommit till
Afrika utifrån. Från och med 600-talet har islam
spridits med handeln, från Nordafrika över Sa
hara, och det var det arabiska skriftspråket som
användes i de stora handelsrikena. I västra och
norra Afrika dominerar bland muslimerna MaIiki
skolan som accepterar traditionell rätt vad gäller
t ex arv och kvinnornas ställning. Islam spreds ti
digt även i Östafrika, dit den kom direkt från den
arabiska halvön. I Östafrika är islam begränsad
till kusttrakterna.

Kristendomen infördes redan på 100-talet i
form av den koptiska kyrkan, som ännu verkar i
norra Egypten (fra Alexandria) och Etiopien. På
1500- och 1600-talen introducerade portugiserna
katolicismen i Angola och Moyambique, där den
dock begränsades till kusten. Stor spridning fick
kristendomen i Afrika först med missionen, som
sammanföll med de koloniala erövringarna i slu
tet av 1800-talet. Missionsstationer anlades över
allt utom där islam härskade - ofta konkurrerade
olika samfund. 22 000 missionärer från Europa
och Nordamerika beräknas ha verkat i Afrika
1940. Idag är den siffran 36000. Det var missio
nen som stod för den lilla skolgång som afrika
nerna fick under kolonialtiden.

I kristendomen gjorde man skillnad mellan
svarta och vita; det var mycket sällsynt att svarta
blev präster. Som en reaktion har en rad afrikan
ska kyrkor växt fram, som har brutit med förmyn
darskapet och etablerat sig som självständiga
kyrkor.

11. Olika religioners dominans

D Lokala religioner

D Muslimer

D Kristna
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22 Masskultur

12. Radio- och tv-apparater
och antal boktitlar, 1965
och 1979

Radioapparater per 1 000 Inv.

1965 1979

Afrika 33 77

Världen 207 336

TV per 1 000 Inv.

1965 1979

Afrika 1.9 15

Europa 132 294

Publicerade boktitlar per år

Afrika

Världen

1965

7000

426000

1979

12000

689000

Det skrivna ordet har funnits i Afrika i århundra
den. De gamla egyptierna skrev hieroglyfer på
papyrusrullar och fr o m 900-talet var Kairo cent
rum för muslimska lärda. I städerna i Västafrikas
inre cirkulerade arabiska skrifter bland lärda, från
1600-talet och framåt.

Böcker började inte spridas förrän mot slutet av
1700-talet, då de första tryckpressarna togs i bruk
i Kapstaden och Kairo. De första böckerna som
trycktes i Afrika var bibeln, olika psalmböcker och
andra religiösa skrifter, skrivna antingen på mis
sionärernas språk eller översatta till afrikanska
språk.

Västerländsk bildning var en viktig del av mis
sionens uppgifter. Skolböcker trycktes för bruk i
Afrika, men deras innehåll var sällan anpassat till
den afrikanska verkligheten. Barn i Kenya fick t ex
lära sig tunnelbanesystemet i London.

Behovet av undervisningsmaterial har ökat i
och med de självständiga staternas försök att för
verkliga målsättningen skolutbildning åt alla.
Men fortfarande domineras skolboksproduktio
nen av utländska krafter, nu av brittiska och fran
ska transnationella bokförlag. I vissa länder, som
Tanzania, M09ambique och Zimbabwe, har man
medvetet försökt ersätta det europeiska perspek
tivet. En del afrikanska bokförläggare har börjat
ta upp konkurrensen, men än så länge är den afri
kanska bokproduktionen blygsam (se figur 12).

13. Andel importerade TV-program 1974

I varje afrikanskt land finns minst en dagstid
ning. I vissa länder, som t ex i Nigeria, för pressen
en livlig debatt. Men i de flesta länder spelar ra
dion en viktigare roll än pressen. Den är inte bero
ende av att mottagarna kan läsa och informatio
nen kan spridas över stora områden på kort tid.
Antalet radioapparater ger inte en rättvis bild av
radions betydelse. Varje radioapparat har många
lyssnare och folk lyssnar på radio i trakter dit inga
tidningar når.

De senaste åren har också televisionen fått en
viss spridning, men problemen här är dels tekni
ska - TV-sändningarna når inte långt - dels eko
nomiska då de flesta program importeras. Det
mesta som sänds är nordamerikanska, västeuro
peiska och ibland indiska dussinfilmer, och
samma kulturimperialism dominerar biograferna
i Afrika. Även video har fått spridning i Afrika, i
synnerhet i städernas medelklass.

Också på nyhetsförmedlingens område är Af
rika offer för kulturimperialism. Det är västerländ
ska nyhetsbyråer - som betonar elände och kata
strofer - som dominerar. Det har gjorts försök att
skapa egna nyhetsbyråer som ett led i strävan
dena mot en ny internationell informationsord
ning.

Canada

Frankrike

Ghana

Island

Singapore

Sovjetunionen

Uganda

USA

Zambia

34% •

9% 1
27% l

67% l
78% •

5% I
19% •

Il %

64% •
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6. Områden
hotade av
laterit·
bildning

D Laterit

D Tropisk rödjord
med risk för
lateritbildning

Do -wo
D 10-20°

D 20-30°

Döver300

4. Områden
drabbade av
torka

D
6-12 månaders
torka om året

(o)

lig nederbörd kan man skörda flera gånger om
året. Men i savannområden med lång torrperiod
och osäker nederbörd kan skörden lätt slå fel. I
dessa områden är boskapsskötsel den form av
lantbruk, som bäst är anpassad till de naturliga
förutsättningarna (se s 27).

Do -wo
D 10 - 20°

D 20- 30°

5. Naturlig
vegetation

D Öken

D Savann

D Skog

D Tropisk regnskog

D Medelhavsvegetation

1. Temperatur
i januari

3. Arlig
nederbörd

DUnder 25 cm

D25-50em

D50-100em

D 100-150em

D Över 150em

Det finns stora skillnader i klimatet i olika delar av
Afrika. Det illustreras i klimatdiagrammen här
bredvid. Durban och Casablanca ligger båda i s k
subtropiska trakter, d v s högtrycksområden på
bägge sidor av ekvatorn. Bilma ligger i ett öken
område, Khartoum är beläget i ett halvtropiskt sa
vannområde, Nairobi ligger i det tropiska savann
området där det finns två regn- och torrperioder
om året, medan Douala ligger i området med tro
pisk regnskog.

Utöver de stora skillnaderna mellan olika delar
av Afrika finns det stora variationer i regnmängd
från det ena året till det andra, när regnet faller
och var det faller.

Regnet är naturligtvis en förutsättning för god
skörd och det är oftast efterlängtat. I Botswana
har man t o m döpt sin myntenhet till "pula« som
betyder "regn«.

Men regn kan också vålla stor skada. Kraftigt
regn leder på många håll till erosion, d v s det sli
ter med sig delar av jordlagret. Man kan se stora
erosionsklyftor och sprickor som vittnar om detta.

Jorden kan också skadas genom långvarig ut
torkning. I grundvattnet finns olika aluminium
och järnföreningar som vid kraftig uttorkning ut
vecklas till en olöslig och stenhård skorpa, laterit.
Där laterit har bildats blir jorden nästan omöjlig att
odla (se figur 6).

Således är både nederbördsmängd och dess
fördelning över tid och rum av betydelse. En ökad
mängd nederbörd betyder inte nödvändigtvis
bättre förutsättningar för jordbruket. För att be
driva jordbruk med stabil avkastning är det nöd
vändigt att anpassa sig till de naturliga förutsätt
ningarna, t ex klimat och vegetation. I stort sett är
både klimat och naturlig vegetation gynnsamma
för ett ekologiskt anpassat jordbruk i Afrika.

Det råder höga temperaturer året om i de tropi
ska områdena och det finns ingen risk för natt
frost. Detsamma gäller också det subtropiska bäl
tet. Medeltemperaturer framgår av figur 1 och 2.

Det behövs emellertid en stor nederbörd efter
som så mycket avdunstar på grund av värmen. I
regnskogsområdet runt ekvatorn regnar det hela
året om. I Afrika i övrigt varierar nederbörds
mängden kraftigt mellan regntid och torrperiod.

Mer än halva Afrika har en torrtid som varar
mer än halva året, vilket ger en begränsad växt
period. på några ställen förekommer det flera
regntider och torrperioder.

Utom i regnskogsområdet råder det överallt
stor osäkerhet om hur mycket regn det skall
komma. Det är ett stort problem bl a i Sahelområ
det söder om Sahara (se s 35), men figur 4 visar
att torkan hotar också många andra delar av Af
rika.

I regnskogsområdet kan jorden odlas året om
och i savannområden med kort torrperiod och rik-
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Aprikoser 2400-2800

Apelsiner 4800

10

20

30

70

50

60

40

JFMAMJJASOND

.

I

10

20

30

H++-+++-++H+30

Medeltemperatur

H+H+H+-H-+-I 70

H-+-+-+-+-+-+-++-+-+-- 30

14+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-1 10

H--+-+-t-+-+-+-+-+-+-+-1 10

JFMAMJJASONO

H--+-+--+-+-+-+-+-+-I-+-1 70

JFMAMJJASOND

H-++-+-+-+-+-+-+-I+- 50

Durban 5 m.ö.h
c

10 20

20 40

30 H--+-+-t-+-+-+-+-+-I-+-1 60

30 60

20 H-+-+-t-+-!---r-+--ir+-+-1 40

Khartoum 380 m.ö.h.
ca cm

10 H--t-+-t-+-+-t-+-+-+-+-- 20

Douala 11 m.ö.h.
c·

JFMAMJJASOND

H-+-H-+-H-+-+-+-+-1 10

10 20

30 H++-+++-++-H+ 60

H-+-+-+-+-+-I-++-I-+-- 70

H--+-+-+-+-+-+-+-+-I-+-- 30

20 40

20 H--+:H-+-+-+-+-+-I-+-- 40

H--t-H-+-+-+-+-+-+-+-- 50

H--+-H-+-+-+-+-+-+-+-- 50

30 60

10 H--t-H-+-+-+-+-+-+-+-- 20

H--+-+-+-+-+-+-+-+-I-+-1 70

9. Olika växters varmebe
hov räknat i graddagar
1 graddag ; 1 dag med genom
snittstemperatur 1°

H-±-H+H-+-H+ 30

H-+-+-+-+-H-++-I-+-- 30

H-+-H+-+-+-+-+-+-+-1 50

H--+-+-t-+-+-t-+-+-+-+-1 10

JFMAMJJASOND

JFMAMJJASOND

H--t-H-t-H-+-+-+-+-- 70

14-+-+-+-+-+-+-++-1--+-1 10

30 H--t-H-t-H-+-+-+-+-1 60

10 14-+-+-+-+-+-+-++-1--+-1 20

Nairobi 1 798 m.ö.h.
c·

20 H-+-+-+-+-{-'l:-++-1-J.--.< 40

Casablanca 49 m.ö.h
c·

Bilma 355 m.ö.h

10. Hydrotermfigurer

D Genomsnittsnederbörd

Bomull 3650·4350

&8000 Vete 1350·1450

7.000 Hirs 1600·1800

Jordnötter 25·3500

Majs, mogna 2350·2750

Majs, gröna 1350·1750

Oliver 4800

Ris 2200·3400

Sojabönor 2050·3250

0,1

0,8

1,01,4

7. Fuktighetsindex
Det är inte nederbörden allena
som avgör om ett område är
torrt eller fuktigt. Ett mer precist
mått är fuklighetsindex, förhål
landet mellan nederbörden och
den potentiella avdunstningen,
d v s den avdunstning som
skulle försiggå om det fanns till
räckligt med vatten. Om neder
bördsmängden och den poten
tiella avdunstningen är lika stora
och fuktighetsindex alltså är
1,00 råder det balans. Med
fuktighetsindex under 1,00 är
det torrt och över 1,00 är det
överskott på nederbörd.

Biologisk väkstperiod uttryckt i
graddagar för dagar då genom
snittstemperaturen överstiger
10°.
1 dag med genomsnittstempera
tur 10° C ; 10 graddagar

8. Bioklima
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()
12. Områden hotade
av gräshoppor

D Normalt spridningsområde

O Invasionshotade områden

~~<?

11. ökensP';dn~1
D Egentlig öken ling \

D Stor risk tör ökenspridning

Alltmer av Afrikas jord odlas upp. På en del håll
sker det genom röjning av områden i de tropiska
regnskogarna, på andra håll på bekostnad av vilt
reservat och boskapsskötarnas betesmarker.

Drygt 6% av den afrikanska kontinentens yta
används idag till jordbruk. Det är mindre än i värl
den som helhet. Betesmarkerna har däremot en
större andel än genomsnittet i världen.

Det finns naturliga skäl till att relativt litet av Af
rikas jordareal är uppodlad. Öken och annan icke
produktiv mark utgör en stor del av landytan, un
gefär 44 procent. Kartan (figur 11) visar de stora
ökenområdena där knappt något jordbruk alls är
möjligt och de halvtorra (semiarida) områdena
söder om Sahara, på Afrikas horn och i sydvästra
delen av kontinenten där marken enbart lämpar
sig för bete, om den kan utnyttjas över huvud ta
get.

på liknande sätt som frosten kan förstöra skör
den i våra nordliga länder där det annars går att
odla marken finns det faror för det afrikanska
jordbruket där det bedrivs. I Östafrika och på Afri
kas horn (se figur 12) händer det att stora gräs
hoppssvärmar, som kan täcka flera kvadratkilo
meter, ödelägger växtligheten. Genom ett ut
vecklat varningssystem kan jordbruket skyddas
mot gräshoppornas härjningar.

Ett mindre känt hot mot det afrikanska jordbru
ket i vissa regioner (se figur 13) är quelafågeln,
»den fjäderklädda gräshoppan«. Den kan på kort
tid förstöra stora skördar när flockarna landar i sä
desfälten, bryter stråna och äter säden. Också
quelafågelns förflyttningar kan spåras så att var
ningar kan ges. Quelafågeln bekämpas med dy
namit och eldkastare, så svår är förstörelsen.

Även boskapsskötselns utbredning begränsas
idag inte bara av klimat och vegetation, utan även
aven insekt, som man inte har lyckats bekämpa,
tsetseflugan (se s 27).

14. Arealutnyttjande, 1982

Odlad areal 6%

Betesmarker 26%

Skog och savann 23%

Öken 20%

Övrigl 1) 25%

1) Indelningen i öken och övrigt är från
1976, då senare statislik inte gör denna
skillnad.

13. Quelafåglarnas
spridningsområde

O Kändakläckningsområden
tör quela

O Troliga
kläckningsområden tör quela



26 Olika odlingsformer

Under generationer har de afrikanska bönderna
utvecklat odlingsformer som motverkar en utarm
ning av jorden. Lätta redskap har använts för att
bearbeta jorden. på många håll utarmas jorden
snabbt om den ständigt uppodlas och där har
olika former av växelbruk tilllämpats, t ex så att
olika växter har växelvis odlats på sammajordlott.
En mycket vanlig och beprövad odlingsform är
odlingen av olika grödor samtidigt (s k intercrop
ping).

på många håll i Afrika förekommer fortfarande
svedjebruk. Man hugger ned och bränner vege
tationen och askan används som gödsel. Jorden
brukas sedan tills näringsinnehållet är förbrukat
varefter den får ligga i träda en längre period. Det
behövs stora arealer för denna odlingsmetod för
att jorden skall få tillräckligt lång vila. Alla dessa
odlingsformer har använts i det afrikanska själv
hushållsjordbruket sedan lång tid tillbaka. De
flesta afrikanska bönder tillämpar dessa be
prövade metoder och odlar flera olika grödor
samtidigt. Men ofta kombineras odlingen av livs
medel för eget bruk med odling för avsalu. Så
dana småbruk sysselsätter den största delen av
Afrikas befolkning.

Naturliga förutsättningar för permanent odling
på större områden utan att jorden får ligga i träda
finns bara på begränsade områden i Afrika, på
rika vulkanjordar eller i flodbäddar där jorden får
nya mineraler och näringsämnen med slam från
floden vid högvatten och översvämningar. Så
dana områden finns på Madagaskar, i södra
Uganda vid Viktoriasjön och i Nigeria vid Niger
flodens delta.

I de flesta afrikanska småbruk finns det mindre
jordplättar nära hemmet som odlas permanent
och gödslas genom intensiv kompostering och
naturlig gödsel från djur och människor.

Odling av avsalugrödor i stor skala har lett till
införande av intensivt jordbruk på olika håll i Af
rika (se s 31). Det tär hårt på jorden och risken för
sjukdomar är större när man inför nya typer av
grödor därför att de ofta inte är resistenta mot an
grepp från växter och djur i trakten. Vissa avsa
lugrödor, såsom sisal och te i Östafrika, odlas på
stora plantager. Andra, såsom kakao i Ghana och
kaffe i norra Angola, odlas av afrikanska bönder i
mindre skala.

Det ökade trycket på jorden, när allt mer jord
odlas upp, leder till att risken för utarmning och
erosion ökar. Odling för avsalu leder ofta till att
bönderna odlar bara en gröda i stället för flera
samtidigt som jorden får ligga i träda alltför korta
perioder.

Arbetskraft

o

Jord

16. Traditionella
jordbruksformer

Produktion

15. Fördelningen av jord, produktion och arbetskraft

D Småbruk D Storbruk

D Växelbruk

D Jordbruk med boskapsskötsel

D Boskapsskötsel



Husdjur och boskapsskötsel

I det afrikanska jordbruket spelar husdjur och bo
skapsskötselofta en stor roll. Det finns stora delar
av Afrika där jorden inte lämpar sig för annat än
bete, framför allt i savannområdena. Ide torra och
halvtorra områdena där man knappt kan odla är
kamelen ett viktigt husdjur. Två tredjedelar av
världens kameler finns i Afrika (se figur 17).

I savannområden med lång torrperiod låter
man kameler, nötboskap, getter och får beta den
naturliga vegetationen, som så kan omvandlas till
mjölk och kött som kan ätas av människan. Ofta
måste man då flytta med boskapen mellan områ
den som har bete och vatten under torrtiden och
regntiden. Där boskapsskötarna flyttar med bo
skapen talar man om nomadiserande boskaps
skötsel.

Under hand har många nomader tvingats ut till
områden där jorden inte ens lämpar sig för bete
någon längre tid. Så har skett iSaheiområdet,
Somalia, delar av Tanzania, Kenya och Bots
wana. Nomadernas livsform är hotad, bl a därför
att bofasta bönder på många håll utvidgar sina
jordbruk, ofta med en kombination av husdjurs
hållning och åkerbruk, in på nomadernas områ
den. På en del håll, t ex i Kenya, har myndighe
terna försökt tvinga nomaderna att bli bofasta,

19. Tsetseflugans
utbredning
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17. Afrikas andel av världens husdjur, 1983

Får 190milj. 17%

Getter 156 milj. 33%

Grisar 11 milj. 1%

Hästar 4 milj. 6%

Höns 650 milj. 9%

Kameler 13 milj. 74%

Nötboskap 14milj. 14%

18. Boskapsskötarnas andel av befolkningen
i Afrika

Burkina Fasa O,Bmilj. 15%

Kenya 1,5 milj. 12%

Libyen 0,3 milj. 14%

Mali 1,5milj. 30%

Mauretanien 1,5mili· 70%

Niger O,B milj. 20%

Somalia 1,7 milj. 70%

Sudan 3,9 milj. 22%

Tchad 1,Bmilj. 50%

Afrika totalt 17,2 milj. 5%

men det verkar vara en politik som har övergetts
på senare år.

Av världens boskapsskötande befolkning, pas
toraiister, bor 40 procent i Afrika. Figur 18 visar att
boskapsskötarna i vissa länder såsom Tchad, So
malia och Mauretanien utgör över hälften av be
folkningen. Antagligen är statistiken i underkant,
eftersom en del länder som boskapsskötare an
ger endast de som är nomader. Kartan på föregå
ende sida visar hur stora områden i Afrika som ut
nyttjas för boskapsskötsel. Även många bönder
håller boskap. Med mycket boskap kan en bonde
använda djuren till att odla mer jord. Det ger
också social status att ha djur som kan användas
som gåvor och brudvärde.

I många länder har stora boskapsrancher eta
blerats i närmast industriell skala. Sådana bo
skapsrancherfinns i Sydafrika, Zimbabwe, Kenya
och Botswana. Till en början riktade man in sig på
en europeisk marknad, men det var inte lätt att
sälja på grund av skyddstullar och konkurrens.
Idag exporteras kött från dessa rancher framför
allt till arabstaterna.

I stora delar av Afrika är det omöjligt att hålla
boskap på grund av tsetseflugan.



Jordfördel ng och social ojämlikhet

20. Jordfördelning, Kenya, 1970

Andel av brukad jord Andel av areal

Jordlösa eller mindre än 1 ha 27% 2%

1-10 ha 66% 30%

10-50 ha 7% 18%

Över 50 ha 0,3% 50%

21. Jordfördelning, Algeriet, 1974

Andel av brukad jord Andel av areal

Jordlösa eller mindre än 1 ha 37% 1%

1-10 ha 46% 29%

10-50 ha 15% 47%

Över 50 ha 2% 23%

Utvecklingen av ett exportjordbruk har bidragit till
stora förändringar i egendoms- och produktions
förhållandena på landsbygden. Medan det tidi
gare var vanligt att brukningsrätten till jorden er
hölls genom släkten har den privata egendoms
rätten i allt större utsträckning kommit att bli en
förutsättning för möjligheten att odla jorden. Ge
nom registrering förvandlas jorden till en vara
som kan köpas och säljas, med stor frihet till
privat förfoganderätt och spekulation.

Men långt ifrån alla har råd att köpa jord till sig
själva och sina barn. på många ställen, i synner
het där jorden är bördigast, råder det stor efterfrå
gan och stigande priser på jord. Många tvingas
ge upp sina liv som självständiga småbrukare
och de som inte blir lönearbetare hos mer välmå
ende bönder tvingas flytta in till städerna för att
söka sin utkomst.

Fördelningen av jorden är ett ytterst känsligt
politiskt problem. Det är typiskt att det just på
detta område är svårt att finna statistik. De två ta
bellerna härintill är de senaste vi kunnat finna
från dessa länder. Det finns anledning att tro att
jordfördelningen fortfarande är skev, åtminstone
för Kenyas del. Enligt officiella siffror från 1976-79
hade 67% av de jordbrukande hushållen inte ens
en hektar jord och det är för litet för att försörja en

22. Resultatet av den algeriska jordreformen, 1978
Hektar

Nationaliserad mark

Fördelad mark

Delaktiga bönder

Första fasen

1 224000

817000

52202

Andra fasen

510000

450000

38569

Totalt

1 734000

1 122000

90771

familj. De största jordegendomarna utgör mindre
än en halv procent av antalet jordbruk, men har
över hälften av jorden.

Även siffrorna för Algeriet visar stora sociala
skillnader. Algeriet hör emellertid till de länder i
Afrika som försökt genomföra en jordreform för
att fördela jorden rättvisare. Från 1972 till 1977 na
tionaliserades nästan 2 miljoner hektar land, och
1,2 miljoner hektar, d v s ca en sjättedel av den od
lade arealen, distribuerades till hundra tusen
bönder (se figur 22).

Den algeriska jordreformen planerades äga
rum i fyra olika stadier. Först skulle producentko
operativ skapas på statlig och kommunal mark
och på mark som blivit allmän mark som religiösa
donationer. I den andra fasen skulle större jord
egendomar delas upp och den mark fördelas,
som tillhörde jordägare som inte själva bodde på
och brukade jorden. I den tredje fasen skulle bo
skapsskötseln organiseras i kooperativ och i en
fjärde fas är det tänkt att skogsbefolkningen skall
mobiliseras. Den tredje fasen startades 1975 men
bara en liten del av boskapsskötarna gick med i
kooperativ och projektet avbröts.

Även i Etiopien har jordreformer genomförts. I
södra Etiopien där jorden hade tillhört stora gods
ägare ledde det till stora omvälvningar när de
forna arrendatorerna fick ta över jord. I Angola
och M09ambique där europeernas plantager
togs över av staten har försök gjorts att skapa
jordbrukskooperativ bland småbönderna. Både
här och i Tanzania har emellertid svårigheter
uppstått när myndigheterna har tvingat småbön
der att flytta samman.



23. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i det traditionella jordbruket

Kvinnans roll i jordbruket

I Afrika är det framför allt kvinnorna som odlar
livsmedelsgrödor. Kvinnornas ansvar för livsme
delsproduktionen ökar ännu mer då männen sö
ker arbete utanför det egna jordbruket - ofta långt
från hemmet i städer eller grannländer.

Mellan 60 och 80% av jordbruksarbetet utförs
av kvinnor (se figur 23 och 24). Männens och
kvinnornas jordlotter är vanligtvis åtskilda. Kvin
norna står själva för utgifterna för utsäde, konst
gödning och bekämpningsmedel. Männen utför
oftast det tunga arbetet med att röja marken och
plöja jorden. Kvinnor och barn planterar, sår, ren
sar och skördar. Skörden och inkomsten av det
som familjen inte konsumerar utan som säljs på
marknaden kontrolleras vanligtvis av kvinnorna.
Siffror från Västafrika visar att 80% av handeln
med avsalugrödor och fisk sköts av kvinnor.

Äganderätten till mark, också den som kvin
norna odlar, är nästan alltid männens. Annan

egendom av större värde, t ex boskap och red
skap, går till manliga arvingar.

Bland boskapsskötarna har männen vanligtvis
äganderätten till de större djuren, medan kvin
norna har hand om smådjuren.

Följden av att männen förfogar över de värde
fulla resurserna är att bara få kvinnor äger den
egendom som är nödvändig som garanti för att få
banklån. Några afrikanska kvinnogrupper, bl a i
Ghana, Kenya och Zimbabwe, arbetar nu för att
öka kvinnornas möjligheter att få lån för att inves
tera i mer ändamålsenliga produktionsmetoder
och arbetsbesparande teknologi. Man har insett
hur viktigt det är att rikta jordbruksundervis
ningen så att den också vänder sig till kvinnorna
och inte, som nu, bara till männen.
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24. En typisk arbetsdag för
en kvinna på landet i Af
rika

kl. 4.4S
Vaknar, tvättar sig, äter

kl. S.00-S.30
Går till åkern

kl. S.30-1S.00
Plöjer, rensar i åkern

Fälla skog, röja mark

Grovbearbetning av jorden

Plantera, så

Hacka, rensa

Skörda

Transportera hem skörden

Förbereda för lagring

Stöta, hacka, mala grödorna

Sälja grödorna

Beskära buskar och träd

Hämta vatten och bränsle

Sköta husdjur

Jaga

Sköta barn och gamla

Kvinnor Män

Is 9S% •

130% 70% •

ISO% SO% •

1 70 % 30% I
1 60 % 40% •

[80% 20%

180% 20%

190 % lOr
1 60 % 40% •

1
10 90% •

190% 10 •

ISO% SO% •

1
10 90% •

/9S% SI

kl. 1S.00-16.00
Samlar ved och går hem

kl. 16.00-17.30
Stöter och mal säd

kl. 17.30-18.30
Hämtar vatten ca 2 km bort

kl. 18.30-19.30
Tänder eld och lagar mat

kl. 19.30-20.30
Serverar mat till familjen

kl. 20.30-21.30
Tvättar barnen

kl. 21.30
Går till sängs



30 Jordbrukets roll i ekonomin

Afrika är framför allt en jordbrukskontinent. Som
tabell 25 visar är nästan två tredjedelar av alla
ekonomiskt aktiva sysselsatta i jordbruket, vilket
är mer än på någon annan kontinent. Det har inte
skett någon stor förändring i det avseendet sedan
1970.

Tabell 26 visar minskningen av andelen syssel
satta i jordbruket i ett antal afrikanska länder. Med
få undantag - Algeriet är det mest markanta - har
minskningen av jordbrukets roll för sysselsätt
ningen varit långsam. Man ser här också att Syd
afrika är det enda land som på grund av sin rela
tivt långtgående industrialisering har mindre än
en tredjedel sysselsatta i jordbruket (men alla
som saknar jobb och bor i bantustans är utanför
statistiken).

I alla länder står jordbruket för en betydligt
större andel av sysselsättningen än av den totala
produktionens värde. Detta är inte nödvändigtvis
ett tecken på jordbrukets låga produktivitet. En
stor del av jordbruket är självhushållning och un
dervärderas ofta i statistiken, som bygger på vad
som säljs på marknaden (det som produceras i
självhushåll uppskattar ekonomerna värdet på).

Dessutom har sedan länge det moderna kom
mersiella jordbru ket gynnats, där bara en liten del
av de aktiva i jordbruket är sysselsatta. Det fick de
bästa jordarna och statligt stöd ges främst till stor
skaliga kommersiella farmer och plantager.

Tidigare var det i huvudsak europeer som ägde
storbruk, men idag är det i allt högre grad välbe
ställda afrikaner som köper upp jord. Mer än hälf
ten av jordbruksproduktionen kommer från mo
derna storjordbruk. Dessa sysselsätter emeller
tid endast en femtedel av jordbrukarbefolk
ningen.

De små familjejordbruken producerar både för
eget bruk och för försäljning på hemma- och ex
portmarknaderna. Men även om de sysselsätter
merparten av jordbrukarbefolkningen och upptar
mer än hälften av jordbruksarealen, svarar de för
mindre än hälften av den samlade jordbrukspro
duktionen. Detta beror bl a på att man här använ
der sig av traditionella, arbetskrävande odlings
metoder. Ofta kan inte heller de små familjejord
bruken klara sig uteslutande med egen arbets
kraft, speciellt inte under jordbrukets bråda perio
der. Behovet täcks dels av den kringvandrande
arbetskraften, dels av den lokala befolkning som
har för små inkomster från sina egna jordbruk.
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25. Andelen av de ekonomiskt ak- 26. Sysselsatta i lantbruket i några
tiva som arbetar inom lantbruket, afrikanska länder 1965 och 1981
1970 och 1983 I procent av ekonomiskt aktiva

1970 1983 1965 1981

Afrika 72% 63% Rwanda 94 91

Asien 65% 56% Mali 93 73

Latinamerika 38% 30% Lesotho 92 60

Nordamerika 4% 2% Tanzania 88 83

Västeuropa 15 % 9% Kenya 84 78

Världen totalt 51 % 44% Sudan 84 78

Zaire 81 75

Liberia 78 70

Zambia 76 67

Zimbabwe 67 60

Algeriet 59 25

Egypten 56 50

Kongo 47 34

Sydafrika 32 30

Tunisien

27. lantbrukets roll i ekonomin i några afrikanska länder, 1981

C!Andel av ekonomiskt aktiva

c=J Andel av nationalprodukten 1)

O 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

1) Senast tillgängliga siffror Irån 1977-81

Zambia

Tanzania

Gabon

Ghana

Libyen

Elfenbenskusten

Egypten

Nigeria

Botswana

Etiopien

Niger

Rwanda



Kilo per ha

175

150
I---

125
t---

100
t---

75
I-- I--

50
t-- t-- t--

25
I-- I-- r-- I--

O I I

28. Användning av konstgödsel per ha uppodlad jord, 1980

30. Traktorer i bruk i Afrika,
1982

Intensivt jordbruk

Det kommersiella jordbruket bedrivs med impor
terad jordbruksteknik, där mekanisering och
konstgödsel spelar en stor roll. Detta intensiva
jordbruk är begränsat till plantager och storbruk
och till en del s k »progressiva« småbrukare, d v s
sådana som i huvudsak odlar för att sälja sina
grödor på marknaden.

Av figur 28 och 29 framgår att förbrukningen
och produktionen av konstgödsel är extremt låg i
Afrikajämfört med andra delar av världen. Den är
dessutom starkt koncentrerad till södra Afrika
(Sydafrika och Zimbabwe) och till norra Afrika.
Konstgödningen har ökat i många afrikanska sta
ter - dock inte alltid med önskat resultat. Proble
men har varit många, bl a dålig planering, valuta
problem som lett till svårigheter att importera kon
tinuerligt, transportsvårigheter m m.

Också antalet traktorer är mycket ojämnt förde
lat. Kapitalkrävande jordbruk, stora brukningsen
heter och moderna produktionsformer finns i syn
nerhet på de platser där de europeiska nybyg
garna slog sig ner. Nästan hälften av alla traktorer
i Afrika finns därför i Sydafrika (se figur 30). Trak
torer används också där man gjort försök med
jordbruksreformer som t ex i Algeriet och Tanza
nia. I delar av det tropiska Afrika är mekanise
ringen oekonomisk, ofta är jordens beskaffenhet
sådan att den inte tål de tunga maskinerna och
jordlotterna ofta så små att det inte lönar sig för
den enskilda bonden att skaffa maskiner.

Europa Kina Sovjetunionen Asien
Utom Kina

Latinamerika Afrika

31

Kap Verde 32

Burkina Faso 74

29. Världens produktion och konsumtion av
Niger 195konstgödsel, 1980·81

1 000 ton Ghana 3600

Produktion Konsumtion Etiopien 4250

Kapitalistiska i-länder 60969 48636 Kenya 6650

Socialistiska länder 49958 45507 Nigeria 9000

Afrika 929 1458 Zimbabwe 20700

U-länder totalt 13658 21973 Tunisien 36200

Världen totalt1) 124585 116116 Egypten 40000

l) Produktionen översliger konsumtionen. därför all en del konslgödsel Algeriet 45000
används i annan produktion eller går förlorad i transporten.

Sydafrika 181 400

Totalt 470876



32 Jordbruksproduktion för export

En stor del av den bästa jorden togs under koloni
altiden i bruk för odling av grödor, som sedan ex
porterades till marknaderna i Europa och Nord
amerika. Exportproduktionen har fortsatt också
efter självständigheten därför att den ger ut
ländsk valuta. 171änder får mer än hälften av sina
exportintäkter från exporten aven enda gröda.

De viktigaste exportgrödorna i Afrika är socker,
jordnötter, bomull, kaffe, kakao, tobak, te och
palmolja. Kartorna visar var de odlas. Andra vik
tiga exportgrödor är sisal från Östafrika, citrus
frukter från norra och sydligaste Afrika, gummi
från Liberia, Nigeria och Zaire och vin från Nord
afrika och Sydafrika.

Genom jordbruksexporten får producentlän
derna begärlig utlandsvaluta, men exportintäk
terna åstadkoms inte utan kostnad. Eftersom ex
portgrödorna vanligtvis odlas i intensivt jordbruk
är man beroende av import av konstgödsel, trak
torer och bekämpningsmedel. Dit går en ansen
lig del av exportintäkterna.

I många områden sker odlingen avexportgrö
dor på bekostnad av lokal livsmedelsproduktion.
Man är ofta beroende aven enda gröda, vilket kal
las monokultur. T ex i Mo(:ambique tvingades un
der kolonialtiden bönderna att odla bomull i stäl
let för mat. Svält drabbade stora områden.

Plantager är en vanlig form av stordrift inom ex
portjordbruket. Där utförs arbetet av anställda
lantarbetare, vars familjer förblir beroende aven
egen täppa för sin försörjning. Ofta anställer plan
tagerna arbetare endast säsongvis.

En stor del av exportproduktionen inom jord
bruket kontrolleras av stora transnationella bo
lag, som antingen äger själva plantagerna eller
köper upp produkterna och säljer dem på världs
marknaden. Sedan 1960-talet har dessa företag
inom jordbrukssektorn (agribusiness) börjat in
tressera sig för lyxprodukter för den europeiska
och nordamerikanska marknaden. I Kenya, Swa
ziland och Elfenbenskusten odlas ananas och i
Kenya, Burkina Faso och Senegal odlas grönsa
ker som avocado för att fraktas med flyg till butiks
kedjorna. I Kenya har företaget Brooke Bond,
som länge dominerat exporten av te därifrån, bör
jat satsa på odling av snittblommor för Väst
europa.

Dessa stora företag, såsom General Foods,
Unilever och Nestit!l, tjänar stora pengar på be
arbetningen och försäljningen av livsmedel.

De afrikanska producenterna har föga eller in
tet inflytande över inkomsterna från exportjord
bruket därför att priserna varierar kraftigt och
sätts efter industriländernas svängningar på
marknaden. Internationella kvoteringar för t ex
kaffe, socker och te gör att de afrikanska länderna
inte kan öka produktionen som de själva vill.
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D Kakao
865 milj. ton
55 % av världsproduktionen

•
Jordnötter
4 099 milj. ton
21 % av världsproduktionen

D Bomull
565 milj. ton
4 % av världsproduktionen

D Tobak
279 milj. ton
5 % av världsproduktionen

•
Palmolja
1 350 milj. ton
23 % av världsproduktionen

D Katte
1 188 milj. ton
21 % av världsproduktionen

D Socker
3944 milj. ton
4 % av världsproduktionen

•
Te
218 milj. ton
11 % av världsproduktionen

31. Afrikas vik1igaste exportgrödor, 1983



Fiske

I Afrika bedrivs insjö- och flodfiske samt ett bety
dande havsfiske. Av all fisk som fångas i världen
tas knappt 5% upp i Afrika. Det mesta hämtas
utanför väst- och sydvästkusten där fångsterna
har fyrdubblats under det senaste årtiondet. Fis
ket äger för det mesta rum från stora flottor som
kommer från industriländerna, i första hand Sov
jetunionen (som svarar för 2/3 av kustfisket), Spa
nien, Japan och Portugal. Det är i hög grad tal om
rovfiske, och många båtar betalar inte ens den
överenskomna avgiften för att få fiska.

på grund av detta rovfiske har Namibias fiske
fångst minskat från 761 milj ton 1975 till ungefär
en fjärdedel fem år senare. Trots den stora till
gången på fisk runt Afrikas kuster är de afrikan
ska staternas eget fiske ytterst blygsamt jämfört
med de stora fiskenationernas.

Idag satsar många afrikanska länder själva på
att förbättra fisketekniken, och de sluter kraftigt
upp bakom internationella krav på en ny havsrätt

och utvidgning av fiskegränserna. på så sätt hop
pas man kunna utnyttja sina egna resurser på ett
bättre sätt.

Det är bara en liten del av kustfångsterna som
levereras till de afrikanska länder, där det råder
ett skriande proteinbehov. Cirka 90% av den fisk
som hämtas upp utanför västkusten går till i
länderna, antingen i form av djupfryst fisk eller
som fiskmjöl till djurfoder.

Få afrikanska länder har idag en modern fiske
flotta, bortsett från Sydafrika som ensamt står för
cirka 30% av fångsterna i Afrika (se figuren). Det
vanligaste är fiske med traditionella metoder, och
flod- och insjöfisket betyder mest för den lokala
afrikanska befolkningen. Fisken säljs oftast tor
kad. Det är en billig konserveringsmetod som gör
att fisken kan fraktas över stora avstånd. Torkad
fisk kan därför ätas av folk som inte har pengar att
köpa den dyra färska eller djupfrysta fisken.
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32. Afrikas tio största fiskerinationer, 1975 och 1980
1 000 ton

Sydafrika
1

1975 600~
1980

Namibia

1

1975 760 ~
215 t1980

Nigeria
1

1975
465 \

1980 480

Senegal t1975 355 \
1980 360

Ghana
1

1975 ru1980 225

Marocko

1

1975 225 •
295 _

1980

Uganda
1

1975 185~
1980 225

Angola

Tchad

Egypten



34 Skogsbruk

Nordliga savannområdet -

Västafrika 425 1 512

Centralafrika 212 225

Östafrika 16 27

Södra Afrika 110 317

Totalt 787 2116

Import, milj. dollar

35. Export och import av
träprodukter, 1973 och
1981
Export, milj. dollar

1973 1981

34. Hur utnyttjas
skogsresurserna

Industri

Bränsle

Svedning

Sydafrika medräknat

Nordafrika 14

6%

31 %

63%

35

Många har nog en bild av Afrika som en kontinent
med tät urskog med stora träd. Men den »djungel«
som Rudyard Kipling och många barnboksförfat
tare efter honom utmålade som det typiska afri
kanska landskapet har inte mycket motsvarighet i
verkligheten. Den egentliga regnskogen täcker
bara en liten del av ytan (se kartan s 23-24). Som
framgår av kartan härintill är skogsresurserna
inte så stora och de är mycket ojämnt fördelade.

Om skog och busksavann läggs ihop utgör
detta cirka 1/5 av Afrikas areal. Men stora områ
den med tät skog finns endast i Väst- och CentraI
afrika, och det är bara härifrån det exporteras mer
virke än det importeras. Det skogfattiga Nord
afrika måste däremot importera allt sitt industri
timmer (se figur 35).

Awerkningen av skog för industriella ändamål
är mycket liten i Afrika. Bara ca 6% av den skog
som awerkas används industriellt (se figur 34).
En stor del används direkt i jordbruket där man id
kar svedjebruk. En stor del av det som awerkas
utnyttjas dels för tillverkning av träkol dels för att
värma och koka mat och vatten.

°0 tJ

En mycket ringa del av de trävaror, som säljs på
export, förädlas i Afrika - precis som fallet är med
de flesta råvaror från Afrika.

Det mesta av det trä som exporteras - främst
mahogny, teak och andra ädla träslag - säljs som
timmerstockar vilka i huvudsak används till möb
ler och faner i Västeuropa. Träförädlingsindustri
finns det nästan bara i Sydafrika, som svarar för
75% av pappersproduktionen och 95% av mas
saproduktionen i Afrika. Importen till Afrika består
både av timmer, träfiberplattor och papperspro
dukter, men Afrikas förbrukning av sådana varor
ligger långt under genomsnittet för världen.

Exporten av virke har mer än fördubblats de se
naste 10-15 åren. Om detta kan fortsätta beror på
många faktorer, bl a om en tillräcklig nyplantering
äger rum och om Afrika kan klara sig i konkurren
sen med Kanada, Sovjetunionen och Brasilien.
Flera utländska bolags jakt på ädelträ har i
många länder lett till en så våldsam rovdrift, att
man menar att skogsresurserna kommer att vara
förbrukade under loppet av de kommande tio
åren.

~lv%1
Östafrika

113 %1
Södra Afrika

DD

1 0/0

Nordafrika

33. Afrikas skogsresurser

D Areal med skog

D Areal med savann

~
Nordliga savannområden

1973 1981

Nordafrika 221 1 120

Nordliga savannområdet 7 21

Västafrika 44 272

Centralafrika 16 64

Östafrika 70 101

Södra Afrika 136 284

Totalt 494 1862



Torkan

Torka har drabbat olika regioner i Afrika och har
sedan 1970-talet lett till katastrofsituationer, som
blivit uppmärksammade. Som vi har sett är
nederbörden osäker på många håll i Afrika och
torkan har drabbat områden med mycket låg
nederbörd, där uteblivna regn får svåra följder.
Men torkan och katastrofsituationerna är inte i
första hand naturfenomen.

Den främsta orsaken till att torkan drabbat be
folkningen så hårt i vissa områden är överexploa
tering av marken. på en del håll har en regelrätt
skogsskövling lett till att öken och halvöken har
spritt sig. Mellan 1900 och 1965 beräknas unge
fär hälften av skogarna i tredje världen - ca en
miljard hektar - ha skövlats. En del har skövlats
för att ge plats för åkerbruk. När fler bosätter sig
i en trakt ökar också avverkning av skog för
bränsle. Man har därför startat projekt för att före
bygga katastrofer genom trädplantering. Men en
dast trädplantering löser inte problemet, det
krävs också samhällelig planering och befolk
ningens deltagande.

Ett av de områden, som först uppmärksamma
des för sin torka och svält, var Sahelområdet sö
der om Sahara. Under katastrofsituationen i bör
jan och mitten av sjuttiotalet var det främst no
madbefolkningen som drabbades. Minst hälften
av deras boskap - grundvalen för deras liv - dog
på några år.

Sahel, som på arabiska betyder »rand« är ett
växtgeografiskt specifikt område med spridd
buskvegetation, en kortgrässavann. Det man
vanligen kallar Sahel omfattar Kap Verde, Gam
bia, nästan hela Senegal och delar av Maure
tanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad.
Dessa stater kallas Sahel-staterna. Dessutom
hör norra Nigeria till Sahel-bältet. Men samma
typ av vegetation och samma risk för torka finns
även längre österut, i ett bälte genom Sudan och
Etiopien till norra Kenya och delar av Somalia.

Ett av de mest uppmärksammade katastrof
områdena är Etiopiens högland. Här dog över
100 000 människor av svält åren 1972-1975 och
oviljan att göra något åt situationen blev en avor
sakerna till kejsar Haile Selassies fall 1975. Ar
1984 uppmärksammades en ny katastrofsitua
tion i Etiopien av än större mått. Problemen för
värras av det krig som pågår i de norra delarna, i
Tigre och Eritrea.

Sudan drabbades också svårt 1984-85, men
var mindre uppmärksammat av massmedia.
Även här förvärras situationen av det krigstill
stånd som råder i stora delar av södra Sudan.

Torkan leder till omfattande folkförflyttningar
även om katastrofhjälp sätts in. Mat och förnö
denheter distribueras från centra dit de svältande
söker sig, och som så småningom växer ut till
stora flyktingläger.

36. Sahelområdet

D Sahelområdet
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36 Livsmedelskris

38. Livsmedelsproduktion per invånare för Afrika och världen, 1973-83

Index 1974·76 = 100

37. Livsmedelsproduktion
per invånare 1970-80

Om man ser på statistik över livsmedelsproduk
tionen i Afrika finner man att den under sextiotalet
höll jämna steg med befolkningstillväxten, men
att den sedan dess har sjunkit. Afrika är den enda
region i wärlden där livsmedelsproduktionen per
invånare har sjunkit de senaste 20 åren. Figur 38
visar att produktionen 1983 hade stigit sedan
1975, men att den inte hade stigit i takt med be
folkningsökningen. Kartan visar att ett tjugotal
länder hade en sjunkande livsmedelsproduktion
per invånare under 1970-talet, medan bara Li
byen och Elfenbenskusten kunde registrera en
ökning.

Detta är i sig oroväckande. Men problemen
med tillgången på mat är inte i första hand en be
folkningsfråga, utan en fråga om fördelning av till
gångarna och distribution. Vi har sett att kata
strofsituationer ofta har politiska orsaker och att
livsmedelsbrist och krigssituationer ofta följs åt.

En stor del av det som produceras kommer ald
rig fram till konsumenterna. Man räknar med att
ungefär en tredjedel av spannmålsproduktionen
i Afrika förstörs genom dålig lagring, bristfällig
distribution, växtsjukdomar och skadedjur. Allt
detta är inte enbart tekniska frågor, utan i hög
grad en fråga om samhällsorganisation och prio
ritering av knappa resurser.

Det finns två sätt att på det nationella planet
kortsiktigt försöka lösa livsmedelskrisen som
båda för med sig nya problem. Antingen måste
man köpa spannmål och andra livsmedel på
världsmarknaden (se nästa sida), eller också an
håller staten om livsmedelsbistånd.

Hälften av världens livsmedelsbistånd går till
Afrika, men många frågar sig om det inte stjälper
mer än det hjälper. Bönder i USA och Europa säl
jer sitt överskott till bistår,dsorganisationerna och
visst kan många munnar mättas i katastrofområ
den, om hjälpen kommer fram. Men risken är stor
att livsmedelsbiståndet hämmar det egna jord
brukets utveckling.•...

Afrika 1)

~---............--
105

100

D Sjunkande produktion

D Stigande produktion

D Oförändrad produktion

Världen

95

90

85

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1) Sydafrika ej medräknat
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1977-81

1967-71

39. Andelen av spannmål som importerades, 1967-71 och 19n-81

O Över80%

0 40 - 80 %

0 20 - 40 %

O Under20%

• Nettoexport

O Siffror finns inte

0 40 - 80 %

020-40%

O Under 20 %

• Nettoexport

O Siffror finns inte

Den stagnerande produktionen av livsmedel har
tvingat de afrikanska länderna att i allt högre grad
förlita sig på import av livsmedel, vilket kostar dyr
valuta. Afrika betalar idag mer för importen av
mat än för olja.

Kartorna visar hur importberoendet av spann
mål har ökat sedan 1967. För Afrika totalt ökade
importberoendet av spannmål från 9% under
femårsperioden 1967-71 till 20% perioden 1977
1981. Den stigande importen av livsmedel är oro
väckande då de flesta afrikanska länder har till
räckligt gynnsamma förutsättningar för att kunna
försörja befolkningen med livsmedel.

Kartorna visar att sju länder under åren 1967-71
exporterade mer än de behövde importera: Niger,
Kenya, Malawi, Angola, Zimbabwe, Lesotho och
Madagaskar. Under perioden 1977-81 kvarstod
enbart Zimbabwe som nettoexportör. (Det bör på
pekas att siffrorna bygger på stickprov, på basen
av vilka skörden har uppskattats. Sydafrika är ej
med.)

Figur 39 visar några länder där importbehovet
är stort - Sudan är här det land som sämst förmår
täcka landets behov av spannnmål.

Nu betyder inte ökad import av livsmedel nöd
vändigtvis att tillgången på mat har minskat. I ett
fåtal länder beror den ökade importen på att det
köps mer livsmedel för att det finns folk som har
mer pengar att röra sig med. I Libyen har impor
ten av livsmedel stigit samtidigt som det är en av
de två länder som har en ökad livsmedelsproduk
tion - förklaringen ligger i oljeinkomsterna.
Också i Nigeria och Niger har tillfälligt stigande
exportintäkter av olja respektive uran lett till en
ökad konsumtion.

På andra håll har tillgången på mat minskat
mer i städerna än på landsbygden, därför att bön
derna har börjat återgå till att odla mer för eget
bruk när de finner att de får för litet för sina pro
dukter eller när de konsumtionsvaror de vill ha
inte finns att köpa.

Dessutom finns det fall där en del av livs
medelsimporten beror på att kostvanorna har
ändrats. I Nigeria t ex föredrar många vetemjöl i
brödet och ris som basföda i stället för de livsme
del som produceras inom landet.



38 Den dagliga födan

Födan är det viktigaste för överlevnad. Kontrollen
över maten blir därför ett av de centrala proble
men i samhället.

Vi har sett på de föregående sidorna hur jord
bruket i Afrika har förändrats, framför allt genom
införandet av odling för avsalu. När avsalupro
duktionen ökar blir det inte bara mindre markyta
tillgänglig för livsmedelsproduktion, det blir
också mindre tid över att sköta odlingen av livs
medel för eget bruk. Under kolonialtiden favori
serades odling av exportgrödor genom insatser
finansierade med utländska lån, genom upp
köpssystemets utformning, jordbruksrådgiv
ningen och prispolitiken. Den prioriteringen har i
stort sett följts även under självständigheten.

Kartorna visar de vanligaste baslivsmedlens
utbredning i Afrika. De mest utbredda sädessla
gen är hirs, durra, majs och ris. Hirs och durra kla
rar sig bäst i områden som inte har mycket neder
börd och de innehåller mer protein och B-vita
miner än andra sädesslag. Majsen är särskilt ut
bredd i Östafrika och södra Afrika, med mer än 1/4
av världsdelens produktion enbart i Sydafrika.
Sydafrikas regering exporterar majs till grannlän
derna i södra Afrika och har försökt utnyttja deras
importberoende som påtryckningsmedel för att
få dem att upphöra med sitt stöd till den sydafri
kanska befrielserörelsen.

Av kartorna framgår dessutom att rotfrukter
som kassava (maniok) och jams i några områden
är viktigare än säd. Detta gäller i synnerhet i
Central- och Västafrika. Kassavan är proteinfat
tig, men motståndskraftig mot sjukdomar och
torka. Mogen kassava kan ligga kvar i jorden i
flera år och är därigenom lätt att lagra som reserv.
Kassava innehåller mest stärkelse och det
samma gäller bananen. Den vanligaste sorten är
mjölbananen, som användes både till gröt och
ölframställning.

I tider av minskad livsmedelsproduktion och
ökad inflyttning till städerna ställs regeringarna
inför stora problem. Ökad import leder till ökat be
roende och minskar valutareserverna. Livsme
delsbistånd är bara en lösning på kort sikt. Om
regeringarna har råd kan de höja producentpri
serna på basfödan så att bönderna odlar mer för
den lokala marknaden - om det finns varor för
dem att köpa på landsbygden. Men då stiger livs
medelspriserna i städerna, vilket kan leda till so
ciaioro. Där det finns livsmedelsbrist och en då
ligt fungerande distribution uppstår ofta stora
problem med svart marknad och hamstring.

Ris

D Viktig matväxt

40. Viktiga matväxter

D Basföda
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1. Afrikas andel av världens reserver och produktion av mineraler

n % av reserverna 1975

D % av produktionen 1983
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Den afrikanska kontinenten är rik på värdefulla
mineraler. Det är ett av skälen till att Afrika var av
så stort intresse för kolonialmakterna. Det förkla
rar också varför västländerna och de transnatio
nella bolagen lägger så stor vikt vid att bevara och
stärka sin kontroll över dessa resurser.

Figuren visar Afrikas andel av reserverna och
produktionen av 24 viktiga mineraler. på de två
följande sidorna visas hur de viktigaste mineral
fyndigheterna, som idag utvinns, fördelar sig på
olika länder i Afrika. Endast en liten del av minera
lerna förbrukas eller bearbetas i Afrika. Afrikas
andel av världshandeln med mineraler är därför
förhållandesvis stor. Inte minst bygger industrin i
Västeuropa och Japan på mineraler från Afrika,
t ex järnmalm, krom och koppar. USA saknar
både kobolt och krom och importerar en stor del
av dessa viktiga råvaror från Afrika.

Området från Sydafrika och norrut till Zambia
är speciellt rikt på mineraler och detta är en del av
förklaringen till att södra Afrika befinner sig i
brännpunkten i den internationella storpolitiken. I
det ockuperade Namibia finns det stora uranre
server, Zaire är rikt på bl a mangan, koppar och
uran och i Angola finns det både olja och diaman
ter. Sydafrika förser västvärlden med en stor del
av många strategiska mineraler och med prak
tiskt taget hela västvärldens guld.

Olja finns det mest av i Väst- och Nordafrika och
de utländska oljeintressena bidrog till att göra Ni
geria/Biafra-konflikten i slutet av 50-talet så kata
strofal. på samma sätt hänger Marockos ockupa
tion av Västsahara samman med de stora fosfat
rikedomarna i området.

1) Sydafrika medräknat
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2. Afrikas produktion av några viktiga mineraler, 1981

Bauxit
Afrika 11,8 milj. ton
15 % av världsprod.
Guinea 11 080000 ton
Sierra Leone 600 000 ton
Ghana 63 000 ton
Zimbabwe 8 000 ton

Fosfater
Afrika 34 milj. ton
25 % av världsprod.
Marocko 20 106000 tor
Tunisien 5 924 000 ton
Sydafrika 2 742 000 ton
Toga 2 081 000 ton
Senegal 1 249 000 ton

Järn
Afrika 27 milj. ton
7 % av världsprod.
Sydafrika 10,4 milj. ton
Liberia 8,8 milj. ton
Mauretanien 4,1 milj. ton
Algeriet 1,9 milj. ton
Egypten 1,0 milj. ton

Diamanter
Afrika 27 milj. karat
71 % av världsprod.

Sydafrika 9,5 milj. karat
Zaire 7,5 milj. karat
Botswana 4,9 milj. karat
Angola 1,4 milj. karat
Namibia 1,2 milj. karat
Ghana 1,0 milj. karat

Guld
Afrika 22 698 444 troy ounces
51 % av världsprod.
Sydafrika 21 9483101.0.
Ghana 3Ö3 000 1.0.
Zimbabwe 430 000 t.O.
Zaire 60 000 1.0.
Zambia 10 159 1.0.
Liberia 15 400 1.0.
Etiopien 140001.0.
Mali 130001.0.

Kobolt
Afrika 8 765 ton
43 % av världsprod.

Zaire 6 060 ton
Zambia 2 650 ton
Zimbabwe 55 ton



Koppar
Afrika 1 milj. ton.
12 % av världsprod.

Zaire 535 000 ton
Zambia 440 700 ton
Sydafrika 210 800 ton
Namibia 45 300 ton
Marocko 23 000 ton
Zimbabwe 20 900 ton
Botswana 20 300 ton

Kol
Afrika 138 milj. ton
5 % av världsprod.
Sydafrika 132,0 milj. ton
Zimbabwe 2,9 milj. ton
Marocko 1,0 milj. ton
Zambia 0,5 milj. ton
Mocambique 0,5 milj. ton

Olja
Afrika 228 milj. ton
8 % av världsprod.
Nigeria 71,2 milj. ton
Libyen 55,1 milj. ton
Algeriet 39,6 milj. ton
Egypten 32,5 milj. ton
Gabon 7,5 milj. ton
Angola 7,2 milj. ton
Tunisien 5,4 milj. lon

Krom
Afrika 2 milj. ton
41 % av världsprod.
Sydafrika 1 320 000 ton
Zimbabwe 252 000 ton
Madagaskar 41 000 ton
Sudan 14000 ton

Mangan
Afrika 5,5 milj. ton
22 % av världsprod.
Sydafrika 3 181 000 ton
Gabon 2 047 000 ton
Ghana 210 000 ton
Marocko 81 000 ton

Uran
Afrika 16000 ton
36 % av världsprod.
Sydafrika 6 700 ton
Niger 4 500 ton
Namibia 3 939 ton
Gabon 1 000 ton

41



42 Olja

5. Oljeproduktionens fördelning på 6. Oljans andel av den totala impor-
länder, 1981 ten, 1981
Milj. ton

Etiopien 20%
Algeriet 40 18%

Kamerun 12%
Angola 7 3%

Kenya 9%
Egypten 32 15%

Marocko 20%
Gabon 8 3%

Niger 17%
Kongo 4 2%

Sudan 14%
Libyen 55 25%

Tanzania 18%
Nigeria 71 32%

Togo 20%
Tunisien 5 2%

Tunisien 12%
Totalt 222 100 %

Zambia 6%

4. Råoljans andel av Afrikas exportinkomster, 1970-801)

3. Afrikas valutainkomster från olja 1970-80

50 miljarder dollar

En tiondedel av världens olja kommer från Afrika.
Oljeutvinningen har vuxit snabbt på tjugo år och
i takt med det har Afrikas inkomster från oljan ökat
dramatiskt (figur 3).

Över hälften av Afrikas exportintäkter kommer
idag från oljan (figur 4). Men utvinningen av olja
är koncentrerad till ett fåtal länder och därför ger
oljeinkomsterna en skev bild av verkligheten (se
vidare om Afrikas export, s. 55).

De största oljeproducenterna är Nigeria, Li
byen, Algeriet och Egypten (figur 5). Även för An
gola och Gabon är oljan viktig - den står för mer
än 80% av exportintäkterna.

Samtidigt som inkomsterna 'från exporten har
ökat har oljeländerna också fått en dyrare import.
En del av importen består av utrustning för utvin
ning och transport av oljan. Rika oljestater som
Nigeria och Algeriet har fått ta lån och de har varit
tvungna att revidera sina optimistiSka utveck
lingsplaner som byggde på föreställningen att
oljan var en aldrig sinande tillgång.

Oljeutvinningen är dåligt integrerad i ekonomin
i övrigt och illustrerar därför underutvecklingens
struktur. Det mesta av oljan exporteras som rå
olja. Afrika har bara några procent av världens
raffinaderi kapacitet. I vissa länder, som Egypten,
Nigeria och Marocko håller man på att bygga upp
en oljebaserad industri t ex för framställning av
konstfiber och konstgödsel. Enbart utvinningen
av råolja ger få arbetstillfällen. T ex i Angolas pro
vins Cabinda, där Gulf utvinner olja ur havsbott
nen, är bara ett par hundra personer anställda i
den verksamhet som ger mer än hälften av lan
dets exportinkomster.

Vissa länder har försökt få kontroll över oljebo
lagens verksamhet. I Nigeria äger staten 55% av
aktierna, i Libyen 70%, medan det i Algeriet är ett
helstatligt bolag som dominerar. Alla dessa tre
stater och Gabon hör till oljeproducenternas or
ganisation OPEC.

De stigande oljepriserna har ökat de få oljelän
dernas inkomster medan de oljefattiga länderna
drabbas av stora kostnader för den olja de måste
importera (tabell 6).

I början av 1986 sjönk oljepriserna drastiskt.
Om denna trend håller i sig påverkas naturligtvis
även de afrikanska ländernas ekonomi.

De flesta afrikanska länder saknar olja. Men i
många länder där olja ännu inte har utvunnits le
tar utländska oljebolag efter olja, både utanför
kusten och på land.

80

8079

79

78

7877

77

76

76

75

7574

74

73

73

72

7271

711970

1970

o

50%

20

30%

20%

10%

70%

40%

60%

80%

o

40

30

10
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Afrika exporterar sina rikedomar

Många afrikanska stater är beroende av mineraI
produktionen, både för den utländska valutan
och för skatteintäkterna. Av kartan framgår vilka
afrikanska länder som får mer än hälften av sina
exportinkomster från olja, koppar, guld eller an
dra mineraler.

Inte minst p g a prisökningen på olja, uran och
fosfater svarar gruv- och oljesektorerna nu för 1/5
av Afrikas samlade bruttonationalprodukt. 1960
var motsvarande andel knappt 1/20. När det gäl
ler sysselsättningen är bidraget däremot mycket
blygsamt. Allt som allt är knappast mer än 1 mil
jon sysselsatta inom denna sektor (Sydafrika ej
medräknat).

Oljeutvinningen är i hög grad mekaniserad och
ger få arbetstillfällen, medan t ex kopparutvin
ningen i Zaire och Zambia och guld- och diamant
industrin i Sydafrika har skapat stora gruvsam
hällen. Även om gruvarbetarna får mer betalt än
lantarbetarna i samma länder lever de ofta i hårt
bevakade och trista barackområden, sällan till-

7. Länder där mineraler1)

utgör över hälften
av exporten

1) Olja medräknat

sammans med sina familjer.
För de oljeproducerande länderna har mineraI

förekomsterna inneburit en kraftig inkomstök
ning. Men länder som är beroende av mineraler
med instabila eller sjunkande priser befinner sig
i ekonomisk kris, t ex Zambia och Zaire som båda
är starkt beroende av kopparexport.

Många svårigheter är förknippade med mine
ralutvinningen. Utöver problemen med instabila
priser samt ständigt dyrare produktionsutrust
ning och transporter, befinner sig många rege
ringar i en svag förhandlingsposition gentemot
de stora transnationella bolagen. De afrikanska
staterna har inte så stora möjligheter att be
stämma över priser, teknologi eller sysselsättning
vid utvinningen av råvarorna. Detta gäller också
de länder som helt eller delvis har nationaliserat
mineralutvinningen. Dessutom fruktar man att
resurserna på många håll kommer att vara ut
tömda innan de afrikanska länderna själva kan ut
nyttja dem i sin egen utveckling.
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måste lokalbefolkningen tvångsförflyttas. Sjuk
domar som t ex "flodblindhet«, trakom och bilhar
zia har brett ut sig i samband med uppdämningar.
Assuan-dammen i Egypten är ett välkänt exempel
på detta.

I södra Afrika har dessutom kraftverksbyggen
blivit politiska stridsfrågor där apartheidekono
min försökt täcka sitt stora energibehov genom
dammbyggen i närliggande länder. I M09am
bique inleddes Cahora Sassa-projektet under ko
lonialtiden och blev färdigt strax före självständig
heten. Det levererar fortfarande elkraft till Sydaf
rika, ca 10% av landets behov. I södra Angola på
börjades Cunene-projektet med sydafrikanskt
kapital för att ge elkraft till gruvindustrin i det av
Sydafrika ockuperade Namibia. Sydafrikas inva
sion av Angola har emellertid stoppat projektet.

9. Vattenkraft, utbyggd kapacitet, 1975 och
1981

1975 1981

Algeriet 300MW 500 MW

Angola 400MW 400MW

Egypten 2400 MW 2600 MW

Elfenbenskusten 200MW 800MW

Vatten är en av förutsättningarna för allt mänsk- Etiopien 200MW 200MW

ligt och samhälleligt liv. I Afrika är vatten ofta ett Gabon 100MW
problem. Det finns områden med så liten tillgång

Ghana 900MW 800MWpå vatten att det är omöjligt att odla marken. Aan-
dra sidan finns också i Afrika de största outnytt- Kamerun 200MW 300MW

jade vattenresurserna i världen.
Kenya 400 MW

I mitten av 70-talet beräknades Afrika ha över
en femtedel av världens vattenkraftsreserver, Kongo 100MW

men ännu 1981 stod kontinenten för bara 2% av Liberia 100MW
världsproduktionen. För Europa var siffrorna 7

Malawi 100MWrespektive 28% och för Nordamerika 15 respek-
tive 34%. Marocko 400MW 500MW

Vattenkraften har dock börjat utnyttjas som
Mocambique 100MW 1500 MW

energikälla allt mer också i Afrika. I synnerhet de
länder som inte har olja eller kol vill gärna undvika Nigeria 300MW 800MW

de stora kostnaderna för importen och utnyttja Sudan 100MW
egna resurser istället.

Sydafrika 200MW 600 MWSedan självständigheten har stora kraftprojekt
genomförts i bl a Egypten, Nigeria, Ghana, Zaire Tanzania 200MW

och Zambia (se kartan). Oftast har syftet varit att
Uganda 200MW 200MW

producera billig elkraft, men en del dammbyggen
har också utnyttjats för konstbevattning. Zaire 1200 MW 1700 MW

Utbyggnaden av stora dammar och kraftverk är Zambia 800MW 1500 MW
många gånger kontroversiell. Ofta leder det till att

Zimbabwe 700MW 700MWden ekologiska balansen rubbas och inte sällan

8. Större dammprojekt

Grandes ChUles,\,

MI. Colfee
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12. Brännvedens roll i energiförsörjningen
Milj. m3

11. Energiförbrukning per invånare, 1975 och
1980
Kilo kolekvivalenter

1975 19BO

Nordamerika 10 BBB 10620

Västeuropa 4023 4666

Socialistiska länder
i Europa och Asien 2075 3095

Latinamerika 1055 1 16B

Mellanöstern 994 1094

Asien 1) 545 341

Afrika 393 202

1) Utom socialistiska länder.

l) Olika energikällor har olika energiinne
håll. För all kunna uppskalla den tolala
energiförbrukningen används som mått
.kolekvivalenter•. 1 kilo kolekvivalenter
t ex motsvarar 0,7 oljeekvivalenler eller
7 000 kilokalorier.

Sydafrika 2694

Algeriet 1429

Egypten 516

Zambia 373

Senegal 195

Elfenbenskusten 155

Kenya 129

Ghana 117

Mocambique 91

Sierra Leone B7

Zaire 74

Tanzania 55

Niger 44

Burkina Faso 2B

Mali 27

Uganda 23

10. Energiförbrukning per
invånare, 1981
Kilo kolekvivalenter 1)

Afrika svarar för ca 5,5% av världens energipro
duktion. Det är litet mer än 1965, då bara 4% av
energiproduktionen i världen var afrikansk. Men
det är bara 2,4% av världens energiproduktion,
som förbrukas i Afrika, och då är det relativt indu
strialiserade Sydafrika medräknat. Sydafrika för
brukar ensamt mer energi än alla andra länder i
Afrika tillsammans.

Tabell 13 visar den industriella energiproduk
tionens sammansättning. Det mesta av Afrikas
olja och kol exporteras och vattenkraften är föga
utbyggd, utom i Egypten och Sydafrika.

För en tredjedel av världens befolkning är
emellertid skogen den enda energikällan för mat
lagning och uppvärmning. I hela världen går 45%
av det trävirke som tillvaratas till ved, i tredje värl·
den är det så mycket som 85%. Tabell 4 visar hur
stor del av energibehovet som i Afrika täcks av
brännved.

Stigande oljepriser har också inneburit höjda
priser på fotogen, vilket har lett till ökad vedeld·
ning. Följden blir att trycket på skogsresurserna
ökar och att en större del av arbetsdagen går åt till
att samla bränsle längre bort än tidigare. Detta
drabbar i synnerhet kvinnorna. När vedbrist rå
der går det ut över hygienen och hälsan bl a där
för att man inte kan koka vattnet.

Det pågår en del experiment med alternativa
energikällor i Afrika. Klimatförhållandena lämpar
sig väl för solenergi och man experimenterar med
sådan energi i många länder. Dessutom pågår
försök med att utnyttja jordvärme och vågenergi.
Även vindkraftverk är i bruk på flera håll.

11 %

92%

63%

BO%

Olla 65%

272

796

145

353Afrika

l-länder total!

Asien

Latinamerika

13. Den industriella
energiproduktionens
sammansättning
Sydafrika medräknat
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Industri
Afrikas industriutveckling

1. Världens industriproduktion, 2. Industriproduktionens tillväxt per
1982 år, 1960-80

20%
f---

15%
r---

10%
f--

5%- - - -
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3. Industrins andel av nationalprodukten, 1960-80

IAfrika
==___IAndra u-länder

80

Alla afrikanska stater har insett att det är nödvän
digt att utveckla industrin, bl a för att kunna mo
dernisera lantbruket. Men förutsättningarna för
industrins framväxt i Afrika skiljer sig avsevärt
från Europas. I Europa kom industrialiseringen
igång ungefär samtidigt som stora förändringar
skedde inom jordbruket. Överskottsarbetskraft
från landsbygden kunde sugas upp i industrin
och industrialiseringen ledde även till nya pro
duktionsmetoder inom jordbruket.

I Afrika började man på allvar investera i indu
strin först efter andra världskriget. Men ännu idag
finns det få kopplingar mellan lantbruk och indu
stri. Industriproduktionen är i första hand inriktad
på lättare konsumtionsvaror.

Afrika är den minst industrialiserade kontinen
ten i tredje världen. Ar 1982 var Afrikas andel av
världens industriproduktion en procent (figur 1). I
allmänhet påbörjades industriutvecklingen se
nare i Afrika än i Latinamerika och Asien. En för
klaring är att kolonialmakterna behövde hämta
råvaror från Afrika och exportera sina industriva
ror dit. Industrialiseringen har därför gått lång
sammare i Afrika än i andra delar av tredje värl
den även om den politiska självständighetsvågen
kring 1960 innebar en skjuts framåt.

Figur 2 visar att tillväxttakten för industrin i Af
rika ligger på samma nivå som, eller något högre
än tillväxten i andra u-länder. Men detta kan ge en
falsk bild av expansion om man inte minns att ut
gångspunkten är en mycket liten industrisektor,
vilket figur 3 visar.

Industrialiseringen mötte snart stora problem i
Afrika. De nya industrierna var beroende av im
port av råvaror och halvfabrikat. För att skydda de
nya industrierna infördes importbegränsningar
på konkurrerande varor och industrierna fick
skattelättnader. Varorna på den begränsade in
hemska marknaden blev dyra medan kvaliteten
ofta var tvivelaktig.

Tillväxten inom industrin föll efter 1965. Den ök
ning som registrerades efter 1975 (figur 2) är
också långt ifrån representativ för hela Afrika.
Den beror på att de oljeexporterande länderna
plötsligt fick ett överskott att investera i industrin.
Industriproduktionen är alltså mycket ojämnt för
delad på kontinenten. Fyra länder - Egypten, Ni
geria, Algeriet och Marocko - står ensamma för
54% av Afrikas industriproduktion medan 23 län
der hade mindre än 1% vardera (1982). Inte
mindre än 13 länder har haft en sjunkande andel
industriproduktion sedan mitten av 70-talet. Det
gäller bl a Zaire där industriproduktionen föll från
8 till 2% av bruttonationalprodukten mellan 1970
och 1980. Det gäller även Uganda som hade en
nedgång från 7 till 4%. Skillnaderna vad gäller
graden av industrialisering har ökat under de se
naste tio åren.

19801978

1980

1976

Afrika Andra u-länder

1960-65 8,5% 7,0%

1965-70 7,3% 7,8%

1970-75 5,5% 7,7%

1975-80 6,3% 6,0%

1974

1970

19721970

1960

60

1968

70

120

90

100

110

4. Industriproduktionen i Afrika 1968-80
1975 = 100

Latinamerika 6 %

Socialistiska länder 26 %

Afrika 1 %

Västasien 1 %

Kapitalistiska i-länder 63 %

Syd- och Ostasien 3 %



6. Industriarbetarnas antal och andel av befolkningen, 1979/80

Industrins roll i ekonomin

Tillverkningsindustrin bidrar med mer än 15% av
bruttonationalprodukten endast i åtta länder i Af
rika (se figur 5). I statistiken ligger Sydafrika med
23% i täten. Sydafrikas industri gynnar dock
framför allt den vita minoriteten. En stor del av
industrin i Sydafrika är vapenindustri.

Flera länder i Nordafrika är också relativt högt
industrialiserade medan t ex ett resursrikt land
som Zaire har en industri som står för bara 2% av
BNP.

Efter självständigheten satsade många afri
kanska stater på att omforma fattiga jordbruks
samhällen till moderna industristater. De gjorde
mycket för att locka till sig utländska investeringar
och gav utländska bolag mycket förmånliga vill
kor, t ex billiga lån, skattefrihet, gratis mark och
tillstånd att fritt föra ut sina vinster. Fortfarande
spelar utländskt kapital en dominerande roll i Afri
kas industri. Få afrikanska stater har en större in
hemsk grupp privata industriägare, men på
många håll har staten däremot investerat i en rad
stora industriprojekt. Den politiska ledningen och
statsbyråkratin får därmed en viktig ekonomisk
roll.

I ett land som Algeriet har staten varii den driv
ande kraften bakom ett omfattande industrialise
ringsprogram som inleddes i början av 1970-talet.

Då industrin utgör en så liten del av ekonomin
är det förstås också ett begänsat antal personer
som har sin utkomst som industriarbetare. Ande
len industriarbetare i de flesta afrikanska länder
ligger på bara några få promille och antalet varie
rar mycket från land till land, som figur 6 visar.

Industriarbetarnas andel av befolkningen be
ror inte bara på industrialiseringsgraden, utan
också på vilken typ av industri som dominerar. En
del industrier, framför allt lätt industri som textil
fabriker, är arbetskraftsintensiva, medan andra
industrier, t ex maskinindustri och annan tung
industri kräver mindre arbetskraft. De är relativt
kapitalintensiva. Ett exempel är svenska indu
strins dotterbolag i Sydafrika som tillverkar gruv
utrustning.

5. Industrins bidrag till
nationalprodukten, 1981

OUnder5%

05-10%

010-15%

O Över 15%

O Uppgift saknas

Under 5 per 1 000 Inv.

Angola

Etiopien

Gambia

Mauretanien

Nigeria

Tanzania

5-10 per 1 000 Inv.

Algeriet

Elfenbenskusten

Gabon

Kenya

Marocko

84500

51200

1000

2000

148600

48700

125800

36800

4800

75100

140500

10-25 per 1 000 Inv.

Centralafr. Rep.

Egypten

Mocambique

Swaziland

Zambia

Zimbabwe

Över 25 per 1 000 Inv.

Sydafrika

47

6000

653600

88700

5900

48900

122300

1 125000



50 Industrins framtidsperspektiv

14% I 1966-76 I 1981 I
12%

10%

8%
.-------

6%
f------

4% - f------

2% - f------

o

12. IndustrinsI) bidrag till national- 13. Industriprodukters andel av ex-
produkten, 1960 och 1983 porten, 1962 och 1978

1960 1983 1962 1978

Algeriet 8% 13% Angola 7%

Burkina Faso 9% 12 % 2) Burkina Faso 7% 5%

Centrala!r. Rep. 4% 6%2) Kamerun 4% 4%

Egypten 20% 32 % 2) Centrala!r. Rep. 21 % 38%

EI!enbenskusten 7% 13% Elfenbenskusten 1% 7%

Etiopien 6% 11 % Etiopien 2% 1%

Ghana 10% 4% Ghana 4% 5%

Kenya 9% 12% Kenya 13%

Kongo 10% 5%2) Kongo 9% 15%

Mali 5% 6%2) Lesotho 36%

Marocko 16% 17% Madagaskar 5% 7%

Mauretanien 3% 7% 2) Mali 2% 1%

Niger 4% 8%2) Mauretanien 55% 4%

Nigeria 5% 5% Mocambique 3%

Senegal 12 % 17% Niger 4% 35%

Sydafrika 21 % 23% 2) Nigeria 8% 1%

Tanzania 5% 9% Senegal 4% 7%

Tchad 4% 11 %2) Sierra Leone 44%

Tunisien 8% 14% Somalia 2% 1%

Uganda 9% 4%2) Tanzania 14% 6%

Zaire 13 % 2% Tchad 3% 4%

Zambia 4% 19% Zaire 10% 8%

Zimbabwe 17% 21 % Zambia 4%

l) Tillverkningsindusfri Zimbabwe 13%
2) 1981

1) Afrika söder om Sahara. Sydafrika är inte medräknaf i 1966-76

11. Industriproduktionens tillväxt per år, 1966-76 och 1981 1974 enades u-länderna om en rad gemen
samma målsättningar på vägen mot en ny ekono
misk världsordning. Ett av målen var att u
länderna tillsammans skulle stå för 25% av värl
dens samlade industriproduktion år 2 000. Man
har beräknat att Afrikas industritillväxt måste vara
10% per år för att kontinenten ska nå sin del av
målet som är 2% av världsproduktionen.

Idag är det knappast någon som tror att Afrika
kommer att klara detta. Även om industrins bety
delse relativt sett har ökat i de flesta afrikanska
länder (figur 11) har det sedan slutet av 1970-talet
varit mycket litet industriexpansion. FNs ekono
miska kommission för Afrika, ECA, anser att en så
stor industritillväxt kan uppnås bara om det sker
omfattande strukturella förändringar i staternas
industripolitik.

Några afrikanska stater har velat ta efter de
sydostasiatiska ländernas framgångar och försö
ker med lån och bistånd från utlandet öka indu
striexporten. Ett land som Elfenbenskusten har
lyckats ganska bra med sin konfektionsexport.
Genomgående är det dock svårt för de afrikanska
länderna att konkurrera på världsmarknaden. Af
rikas andel av världens industriexport sjönk till
1/2% under 70-talet. Som figur 12 visar utgjorde
industriprodukterna en mycket begränsad del av
den samlade exporten i flertalet afrikanska länder
under 197B.

Ar 19BO antog de afrikanska staterna den s k
Lagos-deklarationen, som signalerar en ny in
ställning till frågan om hur Afrikas industriutveck
ling skall befrämjas. Här betonas kopplingen mel
lan jordbruk och industriutveckling. Jordbruket
skall spela den största rollen i ekonomin. Det skall
både tillfredsställa invånarnas grundläggande
behov och ge ett överskott, ::.om kan användas för
investering i industri. Industrins uppgift skall vara
att stötta jordbruket.

Ökade inkomster på landsbygden skall stimu
lera efterfrågan på enkla mekaniserade jord
bruksredskap, snickeriredskap, byggnadsmate
riaioch konsumtionsvaror. De afrikanska staterna
ska uppmuntras att utveckla ideer om småindu
striprojekt som kan tillverka varor och bearbeta
de lokala resurserna. Det finns också utrymme
för stora industriprojekt, i synnerhet sådana som
har god kopplingseffekt och som förutsätter regi
onalt samarbete. UNIDO och OAU har döpt
BO-talet till »Afrikas industrialiseringsdecen
nium«. Vid decenniets mitt ser det ännu inte ut
som om Afrika har kommit igenom den kris i indu
strialiseringssträvandena, som drabbade de fles
ta afrikanska länder vid mitten och slutet av
1970-talet.

Afrika1)ÖstasienEuropa

16%
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1. Olika sektorers bidrag till BNP, 1960, 1975 och 19821)
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2. Ekonomiskt aktiva i olika
sektorer i Afrika söder om
Sahara, 1960 och 1980

rande intar. Numera betonar man jordbrukets roll
som basen för en utveckling, som skall leda till en
mer självständig och integrerad ekonomi.

Ar 1960 stod lantbruket för 47% av bruttonatio
nalprodukten. Den andelen har gått ned till unge
fär en tredjedel. Men trots att industri, handel och
annan service nu står för en större del av produk
tionen har inte sysselsättningen påverkats i
samma grad. Över hälften av befolkningen lever
fortfarande av traditionellt lantbruk och totalt är
närmare tre fjärdedelar av den ekonomiskt aktiva
befolkningen sysselsatta i lantbruket (se figur 2).

Tillsammans med andra stater i tredje världen
har de afrikanska länderna krävt »en ny ekono
misk världsordning«. De vill ha förändringar i han
delsmönstret, avskrivning på skulder, bättre by
tesförhållanden för sina produkter och de vill min
ska de utländska bolagens inflytande över ekono
min. Det har varit lättare att få stöd för dessa tan
kar hos de industrialiserade kapitalistiska sta
terna i utfästelser än i handling. De senaste årens
nord-syd dialog har inte resulterat i någon fram
gång för u-ländernas krav.

När man talar om Afrika som en världsdel med en
splittrad ekonomi avses att ekonomins olika delar
är föga knutna till varandra. Jordbruksprodukter
och mineraler exporteras fortfarande utan att be
arbetas. Förädlingen sker ofta i industriländerna.
Om förädlingen utfördes i de afrikanska länderna
själva så skulle de kunna få mer överskott från ut
vinningen av sina råvaror.

Också den relativt blygsamma industriutveck
lingen har få kopplingar till den inhemska ekono
min och är beroende av import av maskiner, halv
fabrikat och transportmedel utifrån. Det som pro
duceras går sällan till jordbruket och landsbygds
befolkningen utan till den marknad, som en del
av stadsbefolkningen utgör.

Även när industrin kan använda inhemska rå
varor händer det i många fall att man importerar
insatsvarorna för produktionen. T ex importerar
Angolas plastindustri oljebaserade råvaror från
Europa, trots att Angola själv är ett oljeproduce
rande land.

Som helhet kännetecknas Afrikas ekonomi av
den dominerande plats som jordbruket fortfa-

Lantbruk Gruvhantering Industri2) Handel Annan service

1) Sydafrika medräknat
2) Tillverkningsindustri



52 Minst utvecklade och hårdast drabbade länder

Under sextiotalet myntades begreppet --u
länder«, ibland kallade "utvecklingsländer« eller
,)underutvecklade länder«. I FN-statistiken inde
lades världens länder i tre kategorier, u-länder,
industrialiserade marknadsekonomier och cen
tralplanerade länder. Numera används i interna
tionella sammenhang ofta andra indelningsgrun
der och i internationell statistik förekommer säl
lan u-länderna som en enhetlig grupp.

Världsbanken uppdelar numera i sin statistik u
länderna i låg, medel- och höginkomstiänder ef
ter BNP per invånare, och skiljer dessutom mel
lan oljeimporterande och oljeexporterande län
der. De nya principerna för statistiken är i linje
med Världsbankens proklamerade politik att
satsa på de allra fattigaste.

I början av 1970-talet började UNCTAD i samma
anda tala om "de minst utvecklade länderna«
("the least developed countries«, förkortat LDC).
Det var länder som det senaste decenniet knappt
hade haft någon ekonomisk tillväxt och som hade
låg nationalinkomst, låg utbildningsnivå och liten
industriproduktion. Deras BNP per invånare är ca

3. Minst utvecklade
och hårdast drabbade
länder i Afrika

D Minst utvecklade

D Hårdast drabbade

D Minst utvecklade och hårdast drabbade

1/3 av genomsnittet för u-länderna och bara 1/5
av de oljeexporterande ländernas. Tillsammans
har "de minst utvecklade länderna« omkring 350
milj invånare. Totalt räknas 36 stater i världen till
denna grupp; av dem ligger 26 i Afrika.

FAO som har till uppgift att följa utvecklingen
vad gäller livsmedelssituationen i världen har ut
pekat ett antal länder som "hårdast drabbade« av
försämrade bytesförhållanden, torka och svält.
Dessa länder behöver enligt FAO katastrofbi
stånd omedelbart. Förutom de länder, som ingick
i FAOs lista på hårdast drabbade länder i Afrika i
början av 1985 (se kartan) påpekar FAO att läget
är kritiskt också i Angola och Marocko.

Alla dessa nya kategorier har emellertid en all
varlig begränsning. Den nya indelningen vill peka
på skillnaderna mellan fattiga och mindre fattiga.
Men begrepp som "minst utvecklade« och "hår
dast drabbade« säger ingenting om de inre för
hållandena i ett land, om hur de knappa tillgång
arna är fördelade, eller om det finns en regim som
arbetar på att lösa problemen.
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Nordamerika 15%
1970 1975

Europa 38%
Råolja 3925 19300

Japan 8%
Koppar 1473 1250

Kapitalistiska j·länder 63%
Kaffe 328 1200

Planekonomier j Europa och Asien 9%
Kakao 696 1 150

Asien 18%
Fosfat 162 1 150

Sydamerika 6%
Bomull 780 1000

Afrika 4%
Trä 256 560

U·länder 28%
Järnmalm 299 560

Socker 153 480

Jordnötter 230 270

Diamanter 270 260

Tobak 82 230

Palmolja 124 190

Citrusfrukter 125 180

Vin 198 150

Te 84 135

Gummi 85 100

Sisal 44 95

Olivolja 23 90

Ris 92 80

Totalt 9927 28430

4. Exportens sammansättning i Afrika, 1965 och 1980

6. De 20 viktigaste exportvarorna,
1970 och 1975
Milj. dollar

IndustrivarorOlja och bränsle

5. Världens samlade export fördelad
på ländergrupper, 1981

MineralerJordbruksprodukterLivsmedel

Mönstret i Afrikas utrikeshandel är ett klart uttryck
för att världsdelens plats i "den internationella ar
betsfördelningen« fortfarande är den som leve
rantör av mineraler och råvaror från jordbruket,
medan behovet av kapitalvaror som maskiner
och färdiga konsumtionsvaror måste täckas med
import. Figur 4 visar att mer än två tredjedelar av
Västeuropas export består av industrivaror,
medan Afrikas export till bara 4% består av indu
strivaror.

Vid självständigheten kring 1960 kom ungefär
två tredjedelar av Afrikas exportinkomster från
jordbruksprodukter och livsmedel, men den an
delen har sjunkit drastiskt i och med att oljeex
porten har vuxit. Man bör dock komma ihåg att
förändringen gäller ett fåtal länder som på grund
av oljans värde förändrar hela Afrikas statistik.
Oljans roll i exporten har också ökat kraftigt i för
hållande till andra mineraler. Medan oljan 1960
tjänade in dubbelt så mycket som kopparn var
oljeintäkterna femton gånger högre 1975.

Ser man på världens samlade export (figur 5)
slås man av att u-ländernas andel är så låg. De
ras andel av världshandeln har faktiskt sjunkit se
dan 1950-talet. Huvuddelen av världshandeln be
står av export och import av högt utvecklade pro
dukter mellan industriländerna. Till och med när
det gäller råvaror sker ungefär hälften av världs
handeln mellan industriländerna. 1981 uppgick
Afrikas andel av världshandeln till knappa 4%.

Även om Afrikas export alltså är en ringa del av
hela världshandeln spelar den för de flesta afri
kanska länder en mycket stor roll i deras ekonomi.

Figur 6 visar Afrikas tjugo viktigaste exportva
ror som tillsammans svarar för 85% av hela ex
porten från Afrika. Bland dessa viktigaste export
produkter finns inga industrivaror.



7. Tredje världens bytesförhållande, 19n-83
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Det skeva bytesförhållandet

••••..~
-.... Exportörer av

-... industriprodukter-...-...
-..... Råvaruexporterande

••• länder

••••• ••••••••••
LåginkomstIänder

Ett av de problem som diskuterats mest när det
gäller u-ländernas plats i världsekonomin är ••det
skeva bytesförhållandet«. Det innebär att pri
serna på det u-länderna kan sälja, såsom minera
ler och jordbruksprodukter, ökar långsammare
än priserna på färdigvaror. Genom att jämföra pri
serna på export- och importvaror över en tidspe
riod kan man se hur bytesförhållandet försämras
till Afrikas nackdel.

Under efterkrigstiden försämrades bytesför
hållandet stadigt för de råvaruexporterande län
derna. Men 1974 steg plötsligt priserna på olja
drastiskt och även en del andra råvaror kunde
säljas till högre pris. För framför allt oljeländerna
innebar detta stora vinster - i Afrika fick Nigeria,
Gabon, Algeriet och Libyen plötsligt stora export
vinster. Men andra länder, som måste importera
olja, drabbades i motsvarande grad av den kraf
tiga prisstegringen samtidigt som industripro
dukter, spannmål och andra varor från de indu
strialiserade länderna också steg i pris.

De oljeexporterande ländernas bytesförhål
lande har följaktligen förbättrats avsevärt, medan
de övriga får betydligt mindre import för sin export
än tidigare. Alla fem länder i tabell 8 som har fått
ett bättre bytesförhållande är oljeländer.

Figur 9 visar hur mycket mer ett land som
M09ambique måste betala med exportvaror för
det de måste importera. Liknande exempel
kunde ges för andra länder, som inte exporterar
olja, och som därför har drabbats av det försäm
rade bytesförhållandet.

60

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

8. Export- och importprisernas ut- 9. Hur mycket kostar importen
veckling i några afrikanska länder Mo~ambique?

1970-1981 Så mycket bomull kostar 1 lastbil

1975 = 100 1975 5,3 ton

Export Import 1981 12,9 ton

1970 1981 1970 1981

Algeriet 21 251 21 177 Så mycket kasju-nötter kostar 1 lastbil

Egypten 54 231 20 225 1975 3,5 ton

Etiopien 51 156 58 249 1981 4,5 ton

Tanzania 70 152 41 147
Så mycket socker kostar 1 lon råolja

Zaire 90 77 59 74
1975 174 kg

Zambia 124 136 51 113
1981 639 kg

Kenya 47 178 45 199

Libyen 35 229 16 437

Nigeria 15 253 18 273



Handelsmönstret 55

40

46

Afrika söder om Sahara

Nordafrika

Export

Afrika söder om Sahara 36

Sydafrika 17

10. Den största exportva·
rans andel av exporten,
1980

Nordafrika 30

Import

Algeriet, olja 82%

Angola, olja 65%

Burundi, kaffe 87%

Etiopien, kaffe 64%

Ghana, kakao 74%

Liberia, järnmalm 52%

Libyen, olja 100%

Malawi, tobak 46%

Marocko, fosfater 31 %

Mauritius, socker 78%

Nigeria, olja 95%

Rwanda, kaffe 58%

Sierra Leone, diamanter 63%

Somalia, levande djur 77%

Sudan, bomull 41 %

Tchad, bomull 46%

Togo, fosfater 40%

Uganda, kaffe 97%

Zambia, koppar 87%

12. Afrikas import och ex
port fördelad på regioner,
1980
Miljarder dollar

AnnatIndustrivaror

övriga länderna i Afrika söder om Sahara. De fem
nordafrikanska staterna Algeriet, Libyen, Ma
rocko, Tunisien och Egypten har nästan lika stor
utrikeshandel som Afrika söder om Sahara med
sina drygt 40 stater. Sydafrikas stora handel visar
också att apartheidregimen inte är isolerad.

Priserna på många råvaror sätts inte av produ
centländerna själva utan bestäms av tillgång och
efterfrågan på världsmarknaden. Därför kan pri
serna variera kraftigt och det blir svårt för export
länderna att planera på lång sikt. Det har beräk
nats att u-länderna tillsammans får cirka 30 mil
jarder dollar om året för sina råvaror medan kon
sumenterna i vår del av världen köper dem för
cirka 200 miljarder. Detta innebär att det är i trans
port, bearbetning och marknadsföring som de
stora förtjänsterna ligger. De afrikanska bön
derna som producerar t ex kaffe och bananer får
bara en bråkdel av det pris varorna betingar för i
ländernas konsumenter (se figur 13).

Olja och bränsleMineralerJordbruksprodukterLivsmedel
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11 Importens sammansättning i Afrika 1965 och 1980

Den koloniala ekonomin byggdes upp för att förse
de industrialiserade länderna med råvaror. Inte i
någon världsdel är beroendet aven eller några få
exportvaror fortfarande så stort som just i Afrika.
Figur 10 visar hur stor del av valutainkomsterna
som kommer från export aven enda vara i de län
der som har den mest ensidiga ekonomin.

Medan Afrika nästan inte exporterar några in
dustrivaror alls består mer än 2/3 av världsdelens
import av industriprodukter, maskiner, transport
utrustning och militärt materiel. Detta visar klart
Afrikas plats i världsekonomin. Figur 11 ger en
översikt över importens sammansättning.

De senaste femton åren har en importersät
tande industri utvecklats i många afrikanska län
der för produktion av sådana varor som cement,
bildäck, radioapparater. Detta har lett till en för
ändring av importstrukturen. 1960 utgjordes im
porten till 42% av konsumtionsvaror och till 30%
av kapitalvaror, nu är siffrorna ombytta.

Figur 12 visar hur Afrikas export och import är
fördelad på Nordafrika, Sydafrika och på de

Sydafrika 11

13. Producentens andel av
försäljningspriset

Bananer 6%

Kaffe 4%

Te 9-12%



Afrikas handelspartner

Andel av exporten Andel av importen

Kapitalistiska i-länder 84% 78%

Socialistiska länder 3% 3%

Latinamerika 6% 3%

Mellanöstern 2% 8%

Asien 2% 5%

Afrika l ) 3% 4%

1) Sydafrika ej medräknat under Afrika, men under kapitalistiska i-länder

14. Afrikas export och import fördelad på ländergrupper
Arsgenomsnitt för 1965-1980

15. De viktigaste handelspartnerna för några länder

Om vi ser på vilka länder Afrika handlar mest med
är det tydligt att starka handelsband fortfarande
råder med de tidigare kolonialmakterna. Efter
1960 har handel och ekonomiskt beroende utvid
gats till att omfatta även andra industriländer, i för
sta hand USA, Västtyskiand och Japan.

Totalt går idag mer än 4/5 av Afrikas handel 
både export och import - till USA och Västeu
ropa, medan ytterst små andelar går till Östeu
ropa eller andra delar av den tredje världen, Detta
handelsmönster är bl a ett resultat av att en stor
del av handeln fortfarande styrs av utländska bo
lag, bl a genom transnationella företag som äger
eller kontrollerar driften av gruvor, plantager, osv.
Det finns också ett valutasamarbete som leder till
fortsatt bindning - bl a har många tidigare franska
kolonier franc som valuta. Genom utvecklings
hjälp och lån som bara kan användas till köp av
varor i »givarlandet" bevaras också det traditio
nella handelsmönstret. En del industriinveste
ringar är förbundna med bestämmelser om att
man inte skall exportera till andra u-länder.

Jämfört med Asien och Latinamerika känne
tecknas Afrikas handel aven större inriktning på
de kapitalistiska i-länderna. Det beror bl a på att
Afrika har så låg industriproduktion, vilket medför
att handeln mellan de afrikanska länderna är så
begränsad. Mindre än 4% av exporten går till an
dra afrikanska länder, medan nästan 20% av ex
porten både i Latinamerika och i Asien går till län
der inom den egna kontinenten.

Handeln med socialistiska länder är en ringa
del av hela handeln också i de länder, som för en
mot västländerna kritisk politik. Detta visas i figur
15. Endast Etiopien har ett större handelsbyte
med Sovjetunionen varifrån en femtedel av im
porten kommer. Angolas största handelspartner
är USA, Västeuropa och Bahamas (där oljebola
get Gulf är registrerat). Moyambique har en bety
dande handel med Sydafrika. Detta är exempel
på ett nedärvt handelsmönster, som det har varit
svårt att bryta.
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8%

72%

11%
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36%
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Västeuropa

USA

Japan

Tanzania 1981

Import

Export
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Indonesien

Hong Kong
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Lome·ländernas andel Viktigaste leverantörer bland
av EGs import afrikanska Lome·stater

Kaffe 39% Elfenbenskusten, Kamerun,
Zaire, Uganda, Kenya

Vegetabilisk olja 22% Senegal, Elfenbenskusten,
Nigeria

Bananer 19% Elfenbenskusten, Kamerun,
Somalia

Kakao 81 % Elfenbenskusten, Ghana,
Kamerun, Nigeria

Te 35% Kenya, Malawi, Tanzania,
Mauritius, Rwanda

Socker 87% Mauritius, Swaziland

Västeuropa och Afrika

Över femtio procent av Afrikas export går till Väst
europa. Det koloniala handelsmönstret lever fort
farande kvar och stärks av de privilegier, som be
viljas de stater som är associerade med Euro
peiska Gemenskapen (EG) genom de s k Lome
avtalen.

Det första Lome-avtalet slöts 1975 mellan EG
och 53 u-länder, varav 42 afrikanska. När det
tredje femårsavtalet trädde i kraft i mars 1985 blev
Mocambique medlem och Angola anslöt sig i maj
1985. Tillsammans är de associerade staterna 66
och kallas ACP-staterna (African, Carribean, Pa
cific).

ACP-staterna kan sälja de flesta av sina pro
dukter tullfritt på EG-marknaden, dock inte de
jordbruksprodukter som täcks av EGs egen ge
mensamma jordbrukspolitik. Det innebär att tull
murar reses för många bearbetade varor. När
Spanien och Portugal upptas som medlemmar i
EG är de afrikanska länderna rädda för att expor
ten av citrusfrukter, tobak och grönsaker kan be
gränsas.

När Lome-avtalet först slöts hälsades speciellt
ett prisstabiliseringsprogram för exportprodukter
som en ny giv i relationerna mellan u-länder och
industrialiserade länder. Det nya systemet, STA
BEX, syftade till stabilisering av priserna på pro
dukter, vars export ACP-Iänderna var beroende
av och som drabbades av starka prissvängningar.
50 produkter faller under STABEX, men de flesta
är obearbetade jordbruksprodukter. Kompensa
tionen för prisfall ges i form av lån, för de fattigas
te länderna som gåvor. Trots STABEX-avtalet har
ACP-Iändernas andel av importen till EG sjunkit,
däremot har EGs export till ACP-Iänderna ökat.

ACP-Iänderna har inte lyckats få vare sig bear
betade produkter eller metaller med i STABEX
systemet. Inte heller har EG gått med på att index
reglera STABEX-kompensationerna så att de föl
jer prisutvecklingen på EGs industrivaror.

För metallernas del finns ett annat avtal, SYS
MIN, som ger medel för att upprätthålla produk
tionen av koppar, mangan, fosfater, bauxit, tenn
och järnmalm i länder där denna export står för
minst 20% av valutaintäkterna. I Afrika är det
främst Zaire och Zambia som kunnat dra nytta av
SYSMIN.

Lome-avtalet omfattar också den europeiska
utvecklingsfonden på 6,3 miljarder dollar för
1985-1990. Lome-avtalet ger medlemmarna för
delar, men det har inte ändrat det ekonomiska
mönstret och risken finns att det kan minska de
afrikanska staternas intresse av att öka sitt in
terna ekonomiska samarbete.

...
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16. Lomeavtalets afrikanska
medlemmar

17. Några viktiga STABEX-produkter
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58 Skuldfällan

dukten. Vissa länder får använda en fjärdedel
och mer av sina exportintäkter till amorteringar
och räntor.

Man kunde kanske tro att det är de fattigaste
länderna som har mest skulder. Men de största lå
nen beviljas de länder, som har stora mineral
eller oljefyndigheter eller dem som har ett strate
giskt läge. Därför finner vi att länder som Nigeria,
Egypten, Algeriet och Zaire har tagit de största lå
nen.

Det behöver naturligtvis inte vara en nackdel
att låna om pengarna kan placeras så att det le
der till utveckling på lång sikt. Men en stor del av
lånen går till att betala tillbaka gamla lån. Dess
utom används i många länder en stor del av ut
landsvalutan till att importera lyxvaror till en mino
ritet, eller till import av militärutrustning. En alltför
liten del går till produktiva investeringar.

18. U-ländernas bistånd och skuldbörda
Miljarder dollar

83,8 102,0 109,0

37,5 37.5 33.8

198219811980

449,3 504.2 555.6

Återbetalning av skuld1)

1) Inkl. räntor

Bistånd totalt

Utlandsskuld

De afrikanska ländernas beroende av den kapita
listiska världsekonomin leder till vad som har kal
lats "skuldfällan«. Statsinkomsterna växer inte
lika snabbt som utgifterna. Skillnaden mellan vad
länderna tjänar in i utlandsvaluta och vad de mås
te betala för importen blir allt större. på kort sikt lö
ses problemen genom att staten tar lån. Men om
inte lånen används till produktiva investeringar
skapar lånen nya problem. För att betala tillbaka
lånen och räntorna måste exportintäkterna öka.
Det är svårt för ett land att t ex försöka befrämja
livsmedelsproduktion för hemmamarknaden i
stället för exportgrödor när alla exportintäkter
som kan uppnås behövs.

De afrikanska ländernas upplåning har ökat
mångdubbelt sedan 1970 (se figur 18). Ekonomer
har beräknat att ungefär hälften av skuldökning
en 1982 berodde på fallande priser på exportva
rorna. De försämrade bytesförhållandena leder
alltså till ökad skuldbörda.

Det berättigade i kravet "trade not aid« (handel,
inte bistånd) illustreras av figur 19, som visar att u
länderna 1982 behövde mer än tre gånger så
mycket utlandsvaluta för att betala av på skul
derna än de fick i bistånd.

Översikten i figur 19 visar att förhållandena va
rierar från land till land, men att det överlag har
blivit en starkt växande skuldbörda, både i skul
dernas storlek och i deras andel av nationalpro-

19. Några afrikanska länders 1970 och 1982
Miljoner dollar

Räntor och amorteringar
Statsskuld Andel av BNP som andel av exporten

1970 1982 1970 1982 1970 1982

Algeriet 937 13897 19% 32% 3% 25%

Egypten 1644 15466 24% 52% 29% 20%

Elfenbenskusten 256 4816 18% 74% 7% 37%

Etiopien 169 875 9% 20% 11% 9%

Kenya 316 2359 20% 39% 5% 20%

Malawi 122 4087 43% 48% 7% 23%

Nigeria 480 6085 5% 9% 4% 9%

Somalia 77 944 25% 78% 2% 7%

Tanzania 248 1659 19% 32% 5% 5%

Tchad 32 189 12% 60% 4% 0%

Tunisien 541 3472 38% 42% 17% 15%

Zaire 411 4087 18% 78% 4%

Zambia 623 2381 37% 66% 6% 17%

Zimbabwe 233 1221 16% 19% 4% 9%
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20. Utlandsskulden i Afrika söder om Sahara
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21. Utlandsskuldens sammansättning i
Afrika söder om Sahara, 1972 och 1982
Miljoner dollar

Ser man närmare på utlandsskuldens samman
sättning (figur 21) ser man att det som ökat snab
bast är multilaterala lån (lån från internationella
institutioner) och statsgaranterade privata lån.
Banker och andra finansinstitutioner stod tör över
15 miljarder av dessa lån 1982. Enbart i länderna
söder om Sahara hade skulderna ökat till 48 mil
jarder dollar år 1982 (figur 20).

Banker ger inte lån utan att vinna på sin verk
samhet. När råvarupriserna, i synnerhet på olja
men också på andra varor, gick upp i mitten av
1970-talet lånade banker i väst ivrigt till de råvaru
producerande länderna, som sågs som pålitliga
gäldenärer. Man har beräknat att de privata ban
kerna under åren 1976-1982 hade inkomster på
mer än 100% av vad de lånat ut i tredje världen.
Den vinsten fick u-länderna betala med räntor
och amorteringar.

När skuldbördan blir så svår att staten riskerar
gå i bankrutt kommer Internationella Valutafon
den (IMF) in. TilllMF hör alla västländer och USA
har störst inflytande. Tillsammans med några an
dra institutioner hör IMF till den s k Världsbanks
gruppen. För att få förmånliga långfristiga lån,
som Världsbanken kan bevilja, måste ett land
först höra tillIMF.

IMF kan bevilja s k standby-krediter till länder i
finansiella svårigheter. Men inte utan att ställa vill
kor. Ett land som söker lån från IMF undersöks av
en IMF-delegation, som sedan förhandlar om vill
koren. Den modell, som uppställs brukar in
rymma följande krav:

• Liberalisering av valutarestriktioner och hä
vande av importrestriktioner.

• Devalvering av valutan. Detta kan stimulera
exporten genom ökade inkomster till bönder, som
odlar exportgrödor, men det sänker reallönerna
för städernas befolkning och tör lönearbetare, då
alla importerade varor blir dyrare.

• Ett anti-inflationsprogram med kontroll av
bankkrediter, högre ränta; kontroll av statsutgif
terna, ökade skatter och avgifter, avskaffande av
alla subventioner på t ex livsmedel; lönekontroll;
avskaffande av prisreglering.

Om IMF anser att riktlinjerna inte har följts så
kan standby-krediten dras in och nya, oftast hår
dare förhandlingar följer. Det har ofta konstaterats
att IMF i praktiken behandlar olika regeringar
olika. I Afrika har t ex Tanzania fått hårdare villkor
än Zaire. Lån till Sydafrika 1982 och 1984 har
väckt hård kritik. IMF har betecknats som >,den
viktigaste övernationella regeringen i världen«.
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23. Samlat bistånd från OECD, OPEC och Östeuropa till vissa
afrikanska länder
Arsgenomsnitt 1977-81

Dollar Milj. Andel Andel av
per inv. dollar av BNP importen

Burkina Faso 31 214 16% 64%

Egypten 59 2454 13% 28%

Etiopien 8 227 7% 29%

Ghana 16 190 5% 19%

Kamerun 34 289 4% 23%

Kenya 33 541 8% 22%

Madagaskar 47 412 13% 58%

Malawi 27 170 11 % 43%

Mali 37 242 18%

Marocko 60 1223 7% 28%

Nigeria 20 1 501 1% 15%

Rwanda 32 154 13% 69%

Senegal 80 449 16% 52%

Sudan 32 586 6% 39%

Tanzania 47 840 17% 70%

Uganda 12 154 4% 15%

Zaire 22 628 20% 19%

22. Bistånd till Afrika från OECD, OPEC,
Östeuropa och multilateralt bistånd, 1977-81

4 miljarder dollar

60 Bistånd

OECD OPEC Östeuropa Mullilaterall

Bakom ett ord som bistånd (eller utvecklings
hjälp) gömmer sig många slags motiv och former
för överföring av pengar, varor och fackfolk. Detta
gör det svårt att upprätta en pålitlig statistik. I
översikter över biståndet räknas t ex lån med om
de ges på fördelaktigare villkor än de rent kom
mersiella. Men de skall likväl betalas tilbaka. Hu
vuddelen av biståndet är likaså bundet till inköp
av varor och tjänster från »givarlandet«, något
som oftast ställer sig betydligt dyrare än om peng
arna kunde användas fritt. Siffror säger inte hel
ler något om huruvida medlen används till ut
veckling, eller om de snarare har som effekt att
underlätta en kommersiell framstöt eller bevara
utländsk kontroll och orättvisa makförhållanden.
Allt detta gör det svårt att jämföra biståndet från
olika länder och organisationer.

Någon statistik över det som går tillbaka till in
dustriländerna, t ex i form av räntor, vinster, betal
ning för teknologi, ojämlika bytesförhållanden i
världshandeln, prismanipulationer, etc, finns inte
heller. Troligen överstiger detta klart biståndsbe
loppen.

Största delen av biståndet till Afrika kommer
från västländerna, de s k OECD-Iänderna (se fi
gur 22). Det är också de som betalar merparten
av biståndet via internationella organisationer så
som FN och Världsbanken, det s k multilaterala
biståndet. Oljeproducenternas organisation
OPEC har på några år blivit en viktig bistånds
källa. Över hälften av OPEC-biståndet går till
Egypten, som därför är det land i Afrika som får
mest bistånd per invånare (se figur 23).

Biståndet från de socialistiska staterna är inte
stort. Endast 1/5 av deras bistånd går till Afrika
för OECD är andelen 1/3. Bistånd från socialistis
ka stater ges i synnerhet i form av personaIbi
stånd, d v s experter i olika samhällssektorer.

Till dessa olika former av bistånd kommer
också militärhjälpen, som från socialistiska län
der är relativt stor till bl a Etiopien, Angola och
Mocambique. I USA räknas militärt bistånd in i
den vanliga biståndsbudgeten, vilket får USA att
framstå som en större biståndsgivare än det är.

Man har på senaste tiden börjat tala om bistån
dets kris. Bara några få länder, däribland Holland,
Norge och Sverige, kom mer ens i närheten av det
uppställda målet, 1% bistånd av BNP. Det sam
lade biståndet har hållit sig på ungefär samma
nivå sedan 1982, vilket med inflationen betyder
minskat bistånd. I en världsbanksrapport 1983
konstaterades att t ex en mycket liten del av deras
bistånd tilllandsbygdsutveckling når de fattigas
te bönderna och de jordlösa.



Nordiskt bis,tänld till

Nästan hälften av det nordiska biståndet till u
länder går via FN, Världsbanken, regionala bank
er och andra multilaterala organisationer. Av den
hälft som går direkt från ett land till ett mottagar
land, det bilaterala biståndet, går nästan hälften
till Afrika. Botswana, Kenya, Mocambique, Tanza
nia, Zambia och Zimbabwe är de viktigaste sam
arbetsländerna tör de nordiska ländernas bi
stånd (se tabell 24). Dessutom är det svenska bi
ståndet till Angola, Guinea-Bissau, Kap Verde
och Etiopien inte obetydligt.

Biståndet till de afrikanska länderna är fördelat
på många olika områden, men viktigast är bistån
det till jordbruk, sjukvård, utbildning och vatten
försörjning.

I motsats till många andra västländers bistånd
består det nordiska biståndet till största delen av
gåvor. Ett undantag är Danmark, där statslån
upptar halva biståndsbudgeten. Statslånen ges
till en rad afrikanska länder, och de viktigaste lån
tagarna är Egypten, Kenya, Tanzania och Zim
babwe. De nordiska ländernas bistånd är jämfö
relsesvis fördelaktigt för mottagarna också därför
att endast en mindre del är bundet bistånd, som
måste användas tör uppköp i »givarlandet«.
Denna del ökar dock.

En stor del av det nordiska biståndet går till
södra Afrika. En tredjedel av det västliga bistån
det till de nio SADCC-Iänderna kommer från de
nordiska länderna (tabell 25) och i vissa länder,
som Angola, Moyambique, Tanzania och Zam
bia, är den nordiska andelen ännu högre.

Genom det s k Sorsa-initiativet framfört av den
finländske statsministern Kalevi Sorsa 1984 kan
den nordiska inriktningen på södra Afrika bli
ännu mer markant. Sorsa-initiativet föreslår ett
omfattande nordiskt ekonomiskt samarbete med
SADCC-Iänderna med ökat bistånd, industrisam
arbete och handel.

Till det nordiska biståndet till södra Afrika bör
man också räkna det humanitära stödet till befri
elserörelserna. Sverige har t o m 1983/84 gett 1,3
miljarder kronor i humanitärt bistånd till befrielse
rörelserna i södra Afrika. Det nordiska biståndet
till befrielserörelserna har varit både ekonomiskt
och politiskt viktigt. Även många frivilliga organi
sationer stöder SWAPOs och ANCs verksamhet.

Men det finns en dubbelhet i de nordiska rela
tionerna till södra Afrika. Samtidigt som frigörel
sen från apartheid befrämjas bedriver de nordi
ska länderna stor handel med Sydafrika (figur
26).

24. Nordiskt bilateralt bistånd till afrikanska länder, 1984
Milj. kronor

Sverige1) Danmark2) Norge3) Finland4)

Angola 105 11 O O

Botswana 80 134 66 O

Egypten O 2 4 497

Etiopien 100 O O O

Guinea Bissau 65 2 O O

Kap Verde 45 O O O

Kenya 130 134 173 42

Lesotho 25 17 25 O

Malawi O 13 O O

M09ambique 255 60 126 O

Sudan O 6 26 O

Swaziland 5 O O O

Tanzania 460 205 390 152

Uganda O O O

Zambia 175 26 134 O

Zimbabwe 125 61 88 90

Totalt 1570 672 1034 781

1) SIDA Anslagsframställning 85/86 (med regeringens justeringar) 1 Juli - 31 Juni.
2) DANIDA. 1984 (Projektbislånd; statslån ej medräknade).
3) NORAD .Översikt över norska offentliga medel till utvecklingshjälp 1983. huvudsamarbelständer och ·andra land
1 Jan - 31 Dec.
4) FINIDA 1 Jan - 31 Dec.

25. Bilateralt västligt bistånd till 26. Handeln mellan nordiska länder
södra Afrika, 1983 och södra Afrika, 1980·82
Milj. dollar

SADCC-Iänder Sydafrika
Västligt bistånd Därav nordiskt

bistånd Danmark

Angola 44,6 39% Import 15 190

Botswana 74,5 27% Exporl 39 60

Lesotho 58,3 12% Exportöverskott 24 -130

Malawi 56,3 12% Finland

M09ambique 161,5 45% Import 31 25

Swaziland 20,6 4% Export 46 70

Tanzania 436,5 41 % Exportöverskott 15 45

Zambia 179,6 35% Norge

Zimbabwe 183,9 16% Import 11 35

Totalt 1215,8 32% Export 24 52

Exportöverskott 13 17

Sverige

Import 48 55

Export 120 160

Exportöverskott 72 105
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27. Kapitalflöde, privat utländskt kapital, 1983
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kapitalistiska länderna till dotterbolag i liknande
länder, som när Volvo producerar bilar i USA. Ut
ländska investeringar till tredje världen går till ett
fåtal länder med oljeutvinning, gruvor och indu
strier. I Afrika är Zaire, Liberia och Nigeria bland
de största mottagarna (se tabell 27). I Angola har
nya oljekällor lett till stora investeringar.

Det land i Afrika, som är populärast bland ut
ländska investerare är dock Sydafrika (tabell 28).
Sydafrika och det av Sydafrika ockuperade Nami
bia (som ingår i Sydafrikas statistik) har strategi
ska metaller och kan locka med billig och under
tryckt arbetskraft. Även Sverige har investerat i
Sydafrika, där bl a ASEA, SKF, Atlas Copco,
Sandvik och Saab-Scania verkar.

För de flesta afrikanska länder är det inte lätt att
hitta alternativ till utländska bolag för att tillför
säkra sig kapital för nya investeringar. Det är
också ofta de utländska bolagen, som har patent
på ny teknologi. Det inhemska sparandet är litet
och där det finns en förmögen överklass går de
ras pengar till konsumtion snarare än till spa
rande, som kan utnyttjas för investeringar.

De flesta länder tävlar därför om utländska bo
lags gunst genom att ge dem skattelättnader, ga
rantera billig arbetskraft och lova att de får ta ut
sina vinster ur landet. Samtidigt är det klart att i
synnerhet de stora transnationella bolagens
verksamhet i tredje världen också ökar risken för
inblandning i politiken och minskar den natio
nella kontrollen över ekonomin.

De utländska investeringarna görs ofta i sekto
rer med dyrbar teknologi men få arbetsplatser.
Ingen vet heller hur mycket av pengarna som fly
ter tillbaka till de länder varifrån investeringarna
kom, i form av vinster, räntor, royalties, avgifter för
patent m m. Bland de stora investerarna i tredje
världen är USA det enda land som regelbundet
publicerar siffror som belyser detta återflöde från
tredje världen. 1981 var vinsterna från utlandsin
vesteringar 32 miljarder dollar. 13 miljarder åter
investerades i bolagen utomlands, resten togs till
USA. Dessutom drog USA-bolagen tillbaka inve
sterade medel till en summa, som översteg nya
investeringar.

Man bör minnas att de flesta utländska investe
ringar görs av bolag i de högt industrialiserade

28. Privata utländska investeringar i Syd
afrika, 1983
Milj. dollar

EG-Iänderna

Övriga Europa

Nord- och Sydamerika

1693

51

1035



Transnationella bolag

De största utländska investeringarna i Afrika sker
inom olje- och gruvindustrin. Alla ledande oljebo
lag är engagerade i letning, utvinning och försälj
ning av olja, och produktionen har ökat kraftigt
sedan 1960. Många afrikanska stater försöker
stärka den nationella kontrollen över olje- och
gruvbolag och därmed öka statsinkomsterna och
få bestämmanderätt över hur vinsterna används,
så att mer investeras i landet. Men även där sta
ten har nationaliserat företag eller övertagit aktie
majoriteten kvarstår beroendet av utländskt kapi
tal och utländsk teknologi och marknadsföring.

Utländska bolag har stort inflytande även inom
områden där deras makt inte vilar på exklusivt
teknologiskt kunnande, utan på en marknadsap
parat som byggdes upp redan under kolonialis
mens första decennier. Två sådana bolag med in
tressen i en lång rad afrikanska länder är Unilever
och Lonrho.

Unilever byggdes upp i slutet av 1800-talet. Det
var det första företag som använde växtfetter,
framför allt palmolja, i tvålproduktion. Tvålar be
hövdes i de nedsmutsade industriorterna i Euro
pa och snart förslog inte de plantager på 300 000
hektar som hade anlagts i Belgiska Kongo
(Zaire). på 1920-talet köptes ytterligare plantager
upp i Västafrika, i synnerhet i Nigeria och Ghana.

Unilever har sedan dess utvidgat sin verksam
het och är idag världens största livsmedelsföre
tag med stor tillverkning av margarin, djupfryst
mat, glass m m. Tillverkningen av tvål och tvätt
medel har fortsatt, men idag är den främsta rå
varan sojabönor från USA. I Afrika har Unilever
även en stor försäljning av importerade Unilever
produkter. Bolaget har också intressen i bl a
transportsektorn. Moderbolagen finns i London
och Rotterdam. 1984 köpte Unilever företaget
Brooke Bond som har te- och kaffeplantager bl a
i Östafrika.

Ett annat viktigt och omtalat bolag är Lonrho
med sitt ursprung i London och Rhodesia. Unge
fär 3/4 av dess vinst hämtas från Afrika, medan
verksamheten där står för ca 1/2 av bolagets om
sättning. Sedan »Tiny« Rowland blev verkstäl
lande direktör 1962 har Lonrho köpt upp en rad
företag och försäljningsorganisationer. Rowland
odlar flitigt kontakterna med afrikanska ledare,
men fick 1978 se sina tillgångar i Tanzania natio
naliserade på grund av Lonrhos stöd till apartheid
och lan Smiths minoritetsstyre i Zimbabwe.

29. Länder där Lonrho och
Unilever verkar

~Lonrho

~Unilever

30. Lonrhos vinst fördelad på regioner, 1980

Öst- och Centralafrika 46 milj. pund 33%

Västafrika 21 milj. pund 15 %

Sydafrika 38 milj. pund 28%

Storbritannien 33 milj. pund 24%

Vinst totalt 120 milj. pund 100%
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66 Folkhälsan

5. Bilharzians
utbredning

o

4. Malarians
utbredning

3. Antal invånare per lä-
kare, 1960 och 1980

1960 1980

Botswana 22250 9840

Etiopien 100470 58490

Guinea 33770 17110

Kenya 10690 7890

Malawi 32250 40950

Mocambique 20390 39110

Nigeria 73710 12550

Somalia 36570 14290

Sudan 33230 8930

Tanzania 18220 17 560

Togo 47060 18100

Uganda 15050 26810

Zimbabwe 4790 6580

Ett vanligt mått på sjukvårdens utbyggnad är an
talet invånare per läkare. Av figur 3 ser vi att det
finns stora skillnader mellan länderna och att lä
get t o m har försämrats på vissa håll. I Mo~ambi
que och Zimbabwe flyttade en hel del vita läkare
bort vid självständigheten; de var mer måna om
sina privilegier än om afrikaners behov av sjuk
vård.

Jämfört med t ex de nordiska länderna, där det
finns mindre än tusen personer per läkare, avslöj
ar läkarstatistiken stora problem i Afrika. Men den
ger kanske inte en bild av det väsentligaste i
hälsovården. De flesta läkare arbetar i städerna
där de stora sjukhusen finns. För att nå befolk
ningen på landsbygden satsar många länder allt
mer på små hälsostationer i byarna. Världshälso
organisationen WHO stöder denna satsning på
primärhälsovård och påpekar att en hälsoarbe
tare kostar tusen gånger mindre att utbilda än en
läkare och kan ofta betydligt effektivare befrämja
hälsa.

Den största utmaningen ligger iförebyggandet
av sjukdomar, det som kallas preventiv hälsovård.
Man genomför kampanjer för att bygga latriner
och vaccinera folk och man förklarar varför det är
viktigt att koka vattnet.

Läkemedelsfirmorna i väst har profiterat på u
länderna. De exporterar medicin utan att befolk
ningen får ordentlig vägledning om hur den skall
användas även då det är fråga om farliga läkeme-

del. Det finns också flera exempel på att medici
ner, som har dragits in från marknaden i i-länder
na för att de har farliga biverkningar, säljs i u-län
derna.

I många länder består över hälften av hälso
budgeten av importerade mediciner och läkeme
delsfirmorna konkurrerar med varandra med ett
otal olika preparat. Världshälsoorganisationen
WHO har nu upprättat en lista på de 200 medici
ner som skall räcka för att täcka behoven. Tropis
ka sjukdomar är ett stort problem i Afrika. Ännu
har man inte fått bukt med malarian. Den är en fe
bersjukdom vars smitta överförs av mygg som
finns överallt utom i de torraste områdena. En an
nan svår sjukdom är bilharzian. Den orsakas av
en parasit som lever i stillastående vatten och när
den tränger in i kroppen ger den upphov till svåra
inflammationer, blodbrist och trötthet.
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6. Barnadödligheten, 1950·80

Antal barn per 1 000 födda
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7. Förväntad livslängd

Södra Afrika

D35-45år

D45-55år

D Över 55 år

D Upplysningar saknas

Nordafrika

Östafrika

Västafrika

Centralafrika

Medellivslängden i Afrika har ökat med ungefär
10 år sedan de flesta länder blev självständiga
kring 1960. Det beror dels på bättre hälsoförhål
landen över huvud taget, dels på att färre barn
dör när de är små.

Barnadödligheten minskade snabbt från 1950
till 1970 (se figur 6). Ar 1980 antog FNs generalför
samling som målsättning att barnadödligheten
till år 2000 skulle minskas till 50 eller lägre av
1000 födda. Men senare har befolkningsexperter
tvingats konstatera att den målsättningen inte
kommer att nås om inte drastiska förändringar
sker. Barnadödligheten har inte minskat i samma
takt de senaste tio åren som tidigare.

Ett problem i Afrika är att det har blivit allt vanli
gare att uppföda barn med flaska. De företag,
som säljer modersmjölksersättning har ankla
gats för att cyniskt jaga vinster på bekostnad av
kvinnors och barns hälsa. Många mödrar har inte
råd att köpa så mycket vällingpulver, som barnen
skulle behöva för sin näring och det är svårt att
hålla den nödvändiga hygienen där det inte finns
rent vatten. Allt detta gör att modersmjölksersätt
ningen skadar i stället för att underlätta och
många spädbarn dör. Som motvikt försöker man
föra kampanjer för att mödrarna skall amma
själva så länge som möjligt, eftersom moders
mjölken ger ett överlägset immunitetsskydd och
fullgod näring.

En av de vanligaste dödsorsakerna hos späd
barn är diarra. Undersökningar har visat att 37%
av all barnadödlighet i Guinea-Bissaus huvud
stad Bissau och 49% i Tunisiens huvudstad Tunis
beror på diarra.

För att minska dödligheten lär man mödrarna
ge barnen en blandning av vatten, salt och socker
när de blir sjuka, eftersom det motverkar vatten
förlusten och kan rädda många barn till livet.

Den trots allt höga barnadödligheten är förkla
ringen till att medellivslängden i Afrika fortfa
rande är så låg (se kartan). Men redan nu har man
börjat uppmärksamma behovet av åldringsvård i
Afrika. I det traditionella bysamhället hade de
äldre sin givna plats och togs om hand av hela
släkten och byn. Med urbaniseringen kommer en
tendens även i Afrika till kärnfamiljer och små
hushåll. Idag är 25 miljoner afrikaner över 50 år,
på 45 år blir de 100 miljoner.
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8. Andel flickor och pojkar under utbildning, 1960 och 1980

70% 1980

9. Andel av befolkningen
över 15 år som kan läsa
och skriva, 1980

Benin 28%

Burkina Faso 5%

Lesolho 52%

Mali 10%

Mocambique 33%

Niger 10%

Senegal 10%

Sierra Leone 15%

Somalia 60%

Sudan 32%

Tanzania 79%

Tunisien 62%

Zaire 55%

Zambia 44%

Zimbabwe 69%
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Under de senaste tjugo åren har andelen afrikan
ska barn som går i skola ökat dramatiskt. Det är
kanske ett av de mest påtagliga och genomgri
pande resultaten av självständigheten.

Ökningen har framför allt skett på primärskole
nivån. Men också i åldersgruppen 12-17 finns be
tydligt fler barn i skolan än tidigare. Utbildning ef
ter tonåren får bara en tiondedel. Figur 8 visar att
det överlag är färre flickor än pojkar som får ut
bildning och att skillnaderna ökar ju äldre barnen
blir. Det finns dock stora skillnader mellan olika
länder.

I en del länder som Mocambique, Guinea-Bis
sau, Angola, Etiopien och Somaiia har man ge
nomfört stora alfabetiseringskampanjer för att så
många som möjligt. även bland de vuxna, skall få
lära sig läsa och skriva. Också där kampanjerna
har varit framgångsrika har det inte alltid gett
långvariga resultat eftersom det sällan finns
böcker att läsa. Bristen på böcker och skoimate
riei är över huvudtaget ett av de stora problemen
i Afrikas skolor, liksom bristen på lärare.

Det har också varit ett stort problem att dagens
utbildningssystem utformades under kolonialti
den. Skolsystemet som de självständiga staterna

ärvde hade som mål en examen av europeiskt
snitt. Skoleleverna läste ämnen som geografi,
välskrivning och historia, och ofta handlade tex
ten om europeiska förhållanden. Skolan lärde
inte ut praktiska ämnen. på sina håll i Afrika försö
ker man nu införa ett skolsystem som är bättre an
passat till afrikansk verklighet. Man skriver nya
böcker där Afrika sätts i centrum och man varvar
jordbruksarbete med den teoretiska undervis
ningen.

Trots att den högre utbildningen också har ex
panderat råder det stor brist på utbildade yrkesar
betare, tekniker och ingenjörer. Dels beror det på
traditionen sedan kolonialtiden att hellre läsa juri
dik eller humaniora än tekniska och naturveten
skapliga ämnen. Dels beror det också på att
många med högre utbildning lockas till de indu
strialiserade länderna. Denna s k »hjärnflykt«
(brain drain) av utbildade afrikaner äger i synner
het rum från Nordafrika till Frankrike. Västtysk
land och Schweiz. på senare år har också en
ström av utbildade afrikaner gått från Egypten,
Sudan och andra arabisktalande länder till Sau
diarabien och andra oljeländer med snabb eko
nomisk tillväxt.
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18%

D Lantbruk
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I) Där silfrör funnits tillgångliga från något
senare år har dessa använts.

Benin 3%

Botswana 19%

Burundi 2%

Elfenbenskusten 12%

Gabon 53%

Gambia 7%

Kamerun 8%

Kenya 16%

Liberia 18%

Malawi 14%

Mauritius 15%

Sierra Leone 5%

Swaziland 29%

Zambia 18%

Zimbabwe 40%

11. Löntagarnas andel av
arbetsstyrkan, 19791)

Största delen av de förvärvsarbetande i Afrika är
s k självständiga näringsidkare. Detta står i kon
trast till industriländerna, där de flesta förvärvsar
betande är löntagare. Andelen lönearbetare vari
erar i Afrika från land till land (se figur 11), men går
sällan upp till mer än en femtedel.

Lantbruket står för den största delen av syssel
sättningen i Afrika, även om andelen sjunker (fi
gur 10). Både industri och servicesektor har en
stigande andel sysselsatta. För servicesektorns
del beror det främst på att den offentliga sektorn
har expanderat sedan självständigheten.

I Afrika som helhet är arbetslösheten ett allt all
varligare problem. Hur många som kan få arbete
och vilket slags arbete som står till buds beror på
jordfördelningen och produktionsmönstret. Lant
bruket kan ofta inte suga upp mer arbetskraft och
många, i synnerhet unga människor, stöts ut och
söker sig till städerna.

Konkurrensen om de relativt få arbetsplatserna
i etablerad industri och inom servicesektorn i stä
derna är redan stor. Upp till halva befolkningen i
många afrikanska länder kan därför vara arbets
lösa.

Många faller i statistiken under rubriken »dold
arbetslöshet« eller »undersysselsättning«, d v s
de arbetar mindre än en full arbetsdag i de jobb
de får under kortare eller längre perioder.

Svårigheterna att få stadigt arbete lockar
många att försöka med egen verksamhet i den
s k informella sektorn. Ensamma eller med några
få anställda utför de cykel- och bilreparationer,
producerar köksföremål, möbler och kläder, säl
jer färdiglagad mat och hembryggt öl eller sprit till
facila priser. Omkostnaderna hålls nere genom
att man återanvänder material, har långa arbets
dagar och betalar arbetskraft så lågt som möjligt.
på det sättet kan den informella sektorn ge sys
selsättning till långt fler än den formella sektorn.

I den formella sektorn är arbetsförhållandena
vanligtvis reglerade i avtal mellan arbetsmarkna
dens parter. De flesta afrikanska stater har en offi
ciell minimilön. Men fackföreningsrörelsen är
ofta svag och många löneanställda får försäm
rade arbetsvillkor i takt med att arbetslösheten
ökar. Förhållandena är särskilt svåra i Sydafrika
med 4 miljoner arbetslösa. Först på 1980-talet har
afrikanska arbetare fått organisera sig i fackför
eningar med förhandlingsrätt. Men apartheid
systemet upprätthåller fortsättningsvis en rasis
tiskt uppdelad arbetsmarknad.

10. Arbetsstyrkans fördelning på sektorer
i Afrika söder om Sahara

1980

1970

1960



14. Kvinnliga industriarbetares genomsnittslön som andel av männens,
1960-82

Lantbruk Industri Service Totalt

1960 35% 17% 29% 33%

1970 35% 20% 32% 33%

1980 34% 20% 32% 32%

13. Den kvinnliga arbetsstyrkan fördelad på sektorer, 1960-80

Lantbruk Industri Service Totalt

1960 84% 4% 12% 100%

1970 79% 6% 15% 100%

1980 74% 8% 18% 100%

12. Kvinnornas andel av arbetsstyrkan i olika sektorer, 1960-80
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Egypten

Kenya

Tanzania

1960

52%

71 %

Kvinnor

1970

70%

79%

1975

68%

66%

70%

arbete

1980

63%

63%

79%

1982

76%

Den statistik över sysselsättningen som finns ger
en mycket missvisande bild av kvinnornas ar
betsbörda. Enligt Internationella arbetsorganisa
tionen (ILO) utgör kvinnorna bara 32% av den
registrerade arbetsstyrkan i Afrika.

Afrikanska kvinnor använder en stor del av sin
tid till så kallat »osynligt« arbete, som inte registre
ras. I synnerhet i jordbruket där kvinnorna utför
det stora arbetet som obetald arbetskraft, under
värderas deras insats. Men också i marknads
handel, säsongsarbete och hemindustri ligger
stora mängder osynligt arbete. Därtill kommer ar
betet i och omkring hemmet, ett arbete som är
särskilt tidskrävande i Afrika där bara hämtning
av bränsle och vatten i genomsnitt tar 2,5 timmar
aven landsbygdskvinnas dag.

Kvinnornas andel i den registrerade arbetsstyr
kan har varit nästan oförändrad under de senaste
20 åren - drygt 20% (figur 12). Under samma pe
riod har en viss förskjutning skett från jordbruks
arbete mot service och industri. Men nästan 3/4
av den kvinnliga arbetsstyrkan finner man fortfa
rande i jordbruket (figur 13).

I de afrikanska låginkomstiänderna är denna
andel betydligt större - 87%. I mellaninkomstlän
derna finner en långt större del av kvinnorna sin
utkomst i servicesektorn, i synnerhet i kontorsyr
ken, och i någon mån inom industrin.

Afrikanska länder awiker inte från det globala
mönstret där kvinnorna är starkt underrepresen
terade i ledarställning och i arbeten som kräver
lång utbildning. Kvinnornas lönenivå ligger
också väsentligt under männens, trots att det
finns variationer mellan länderna och trots att det
på vissa ställen, t ex i Kenya, har skett förbättring
ar i kvinnornas relativa lönenivå (figur 14). I Tan
zania är kvinnornas löneandel betydligt högre än
i Egypten. I gengäld har de tanzaniska kvinnorna
upplevt en kraftig reallöneminskning på 5-7% per
år sedan början av 1970-talet.

I det säsongsbundna arbetet och i hemarbetet
som är så många afrikanska kvinnors lott, är in
komsterna mycket låga i förhållande till arbetsin
satsen.



Migrantarbetare

15. Migrationsströmmar
över nationsgränser

D Områden som levererar arbetskraft

D,Områden som tar emot arbetskraf1

Det finns migrantarbetare av olika slag, de som
flyttar bort för längre tid för att arbeta som gästar
betare i annat land och de som regelbundet läm
nar sitt jordbruk för att arbeta som lönearbetare
en tid av året. Arbetsmigration, som är vanlig på
många håll i Afrika, har gett upphov till ett speci
ellt klassförhållande. Dessa migrantarbetare är
varken bönder eller arbetare utan har en fot i
båda produktionssystemen.

Migration av arbetskraft har sina rötter i koloni
altiden. När plantager anlades och gruvor öppna
des behövdes stora mängder arbetskraft. Men
gruv- och plantageägarna ville inte ge permanent
bosättning åt afrikanerna. Männen kunde under
betalas när deras familjer stannade hemma och
sörjde för familjens livsmedelsproduktion. Kolo
niaimyndigheterna var dessutom rädda för att
alltför många proletariserade afrikaner i städerna
skulle kunna resultera i härdar av missnöje och
radikalism.

Vissa områden utvecklades därför till arbets
kraftsreservat. De blev underutvecklade och
präglades av social upplösning och försu.mmad
jordbruksproduktion.

Migrationsströmmarna över nationsgränserna
är av fyra huvudslag i Afrika. I Sydafrika har be
hovet av arbetskraft till gruvorna alltid täckts till
stor del från grannländerna, i synnerhet Mocam
bique, Lesotho och Botswana. I början av lO-talet
kom 4/5 av gruvarbetarna från grannländer, idag
är andelen lägre därför att gruvägarna har börjat
använda bantustanområdena som arbetskrafts
reserver. 200 000 eller 40% av gruvarbetarna

kommer idag (1985) från grannländer, medan
Sydafrika totalt beräknas ha 1,5 miljoner utländ
ska arbetare. Sydafrikas regering hotar sända
hem dem om omvärlden inleder sanktioner. För
grannländerna betyder migrantarbetarna valuta
inkomster och arbetstillfällen, som de kanske inte
själva kan erbjuda.

Den andra formen av arbetsmigration går från
de fattiga inlandstrakterna till ekonomiska centra
i kustområdena i Väst- och Östafrika. De sä
songsanställda i Ghanas kakaoproduktion t ex
kommer från inlandet och i Elfenbenskusten be
räknas det finnas en miljon gästarbetare från
främst Burkina Faso.

En tredje form av arbetsmigration är den från
Afrika till Västeuropa. Det är framför allt männi
skor från de f d franska kolonierna i Afrika som
flyttar till EG-Iänderna. När dåliga tider drabbar
EG-Iänderna är det oftast de som först får spar
ken. Slutligen flyttar idag många från Nordafrika
till de rika arabländerna, som Saudiarabien och
Förenade arabemiraten.
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72 Städernas tillväxt
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18. Storstäder i Afrika

Oakar

Som helhet är Afrika den minst urbaniserade
världsdelen. Fram till slutet av förra seklet levde
95% av Afrikas invånare i byar eller spridda bo
sättningar och livnärde sig på självhushållsjord
bruk. Något mer än 1/5 bor idag i städerna, men
ökningen är snabb (se tabell 16). Stadsbefolk
ningen växer med i genomsnitt 7% om året och
de flesta flyttar till de stora städerna, framför allt
huvudstäderna. De stora städerna i Afrika beräk
nas få sin folkmängd fördubblad inom loppet av
tio år.

Afrikas städer har tillkommit under historiens
gång för att tjäna olika syften. En stor del av stä
derna har sitt ursprung i europeiska handelspos
ter, administrativa centra och gruvcentra. Iden ty
pen av städer finns vanligen en stadskärna med
alla bekvämligheter. Där bodde europeerna
medan de flesta afrikaner var hänvisade till ille
gala kåkstäder utan vatten, vägar och avlopp.
Fortfarande bor många av städernas afrikaner i
sådana slumområden. Myndigheterna har insett
att strömmen till städerna inte går att stoppa trots
att många möts av arbetslöshet. Därför försöker
man på vissa håll hjälpa sluminvånarna t ex ge
nom att bidra med plåttak.

Bland de traditionella städerna finns flera som
har fungerat som slutpunkter eller rastplatser på
karavanrutter genom Sahara. på Östafrikas kust
finns gamla handelsstäder, som grundades som
arabiska hamnar långt innan europeerna kom.
En del av dem ligger idag i ruiner, andra fungerar
fortfarande som handelscentra, t ex Beira i
Mocambique och Mombasa i Kenya.

I Nildalen finns städer som kan räkna sina anor
många århundraden, t o m årtusenden tillbaka,
som Kairo och Omdurman.

I tropiska Afrika däremot finns få »inhemska«
städer som har skapats utan inflytande utifrån.
Exempel på sådana städer är Ibadan och Lagos i
Nigeria. Här bodde redan före koloniseringen
flera tiotusentals afrikaner som dock var bero
ende av jordbruk i städernas omgivningar. Några
få gamla städer grundades ursprungligen som
centra i militärt starka statsbildningar, t ex Kam
pala och Addis Abeba.

De mest urbaniserade länderna i Afrika idag
(tabell 17) är dels länder i Nordafrika med stora
städer sedan gammalt. dels länder där gruvdrif
ten dominerar ekonomin.

Algeriet 41 %

Botswana 16%

Burundi 4%

Egypten 44%

Elfenbenskusten 32%

Etiopien 12%

Kap Verde 20%

Kenya 13%

Kongo 48%

lesotho 5%

Liberia 29%

Libyen 60%

Malawi 8%

Marocko 35%

Sudan 18%

Sydafrika 53%

Tanzania 13%

Tunisien 52%

Västsahara 43%

Zaire· 22%

Zambia 43%

17. Stadsbefolkningens
andel av den totala
befolkningen1)

1) SiHrorna är senast tillgängliga, varie
rande från 1973 till 1980



Flyktingar

Sverige är känt för att vara ett »Iiberalt« flykting
land, men i själva verket är det bara 0,0004% av
alla världens flyktingar, som söker sin tillflykt hit.
Av världens ca 14 miljoner flyktingar finns över
2,6 miljoner i Afrika.

Om man räknar antalet flyktingar i förhållande
till folkmängden är Afrika den kontinent som har
flest flyktingar. Förutom de registrerade flykting
arna, som sökt skydd eller livsuppehälle i ett an
nat land, finns det minst 2,5 miljoner hemlösa
människor, som har flytt från sina hem till en an
nan del av sitt eget land, undan krig och svält. För
dessa »interna flyktingar« ger FNs flyktingpro
gram inget bistånd. I en del länder har folk flyttats,
frivilligt eller under tvång och påtryckningar, från
områden med torka och svält. Ett massiv1 folkför
flyttningsprogram inleddes i Etiopien 1985.

Flyktingarnas antal i Afrika har ökat snabbt.
1975 beräknades en miljon människor vara hem
lösa eller flyktingar. 1980 hade totala antalet för
drivna stigit till 5 miljoner.

De största flyktingströmmarna under senare år
har gått från Etiopien till Sudan och Somalia, från
Tchad till Kamerun och Nigeria, från Burundi till
Tanzania och från Uganda till Zaire.

Ofta står politiska konflikter bakom flykting
strömmarna, men man har på senare tid börjat
tala också om »ekologiska flyktingar«, människor
som flytt därför att de inte längre kan skaffa sig
mat i sin hembygd. Ofta har dock den akuta livs
medelsbristen att göra med konflikter) även om
flyktingarna snarare är offer än deltagare i kon
flikten.

Arvet från kolonialtidens gränsdragningar lig
ger bakom en del av flyktingströmmarna. Grän
serna drogs ju ofta rakt igenom folkgrupper. När
det har uppstått konflikter är det naturligt att de
som flyr söker sig till områden där det bor folk från
samma folkgrupp. På Afrikas horn har t ex en stor
del av den somaliska befolkningen i Ogaden-pro
vinsen flytt till Somaiia efter kriget 1977178, som
just gällde gränsdragningen.

Befrielsekampen i södra Afrika har under
årens lopp lett till stora flyktingströmmar, liksom
också kriget i Eritrea. Många angolaner har tagit
sin tillflykt till Zambia, en del redan under koloni
alkriget, andra senare för att undgå den av Sydaf
rika stödda organisationen UNITAs terror. I An
gola finns tiotusentals flyktingar från Namibia
och några tusen från Sydafrika.

Senegal
5.200

20. Flyktingar i Afrika, 1984
Länder med färre än 500 flyktingar
är ej medräknade

19. Tillflykts- och ursprungsland för afrikan
ska flyktingar, 1984
Länder med mer än 10000 flyktingar

Värdland Land varifrån de flesta
flyktingar kommer

Algeriet Västsahara

Angola Namibia, Zaire

Burundi Rwanda, Zaire

Djibouti Etiopien

Etiopien Sudan

Lesotho Sydafrika

Rwanda Uganda

Somalia Etiopien

Sudan Etiopien, Uganda

Tanzania Burundi

Uganda Rwanda, Zaire

Zaire Angola, Uganda

Zambia Angola

Zimbabwe MOl:ambique
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Politiska förhållanden
Parti och stat

I de stater i Afrika som beviljades självständighet
av kolonialmakterna försökte dessa lämna efter
sig ett politiskt system liknande det i Västeuropa
med ett parlament och flera politiska partier. Men
flerpartisystemet har inte vunnit insteg i Afrika.
Där inte militären sitter vid makten (se nästa sida)
finns vanligtvis endast ett parti. Enpartisystemet
motiveras med att Afrikas trängande sociala och
ekonomiska problem inte tillåter lyxen med flera
partier och partistrider som kan förlama besluts
fattandet.

I själva verket finns det många olika typer av en
partistater i Afrika. I de länder där självständighe
ten inte beviljades utan måste erövras i en väp
nad kamp under flera år har befrielserörelsen se
dan tagit makten, som i Angola, Mo~ambique

och Algeriet. Den har sedan befrielsekampen en
folklig förankring. I andra länder, som t ex Kenya,
är enpartistaten snarast ett medel för en liten elit
att stoppa all kritik och ingenting görs för att be-

KAP VERDE

SAO TOME och PRINCIPE \' o

1. Länder med en socialistisk
orientering, 1985

främja folklig mobilisering genom partiet. I Kenya
och en rad andra länder har dessutom den politi
ska makten varit koncentrerad till framför allt en
region och folkgrupp (i Kenyas fall centraIprovin
sen och Gikuyu). Konflikter och konkurrens med
etniska förtecken blir lätt följden, s k »tribalism«.

Staten har en stor betydelse i Afrika, bl a därför
att det inte finns en penningstark överklass, som
investerar i ekonomisk utveckling. Inflytande
över staten blir därför enda sättet att utöva ekono
misk makt, som kan användas för en elit att berika
sig själv eller för hela landets utveckling. Några
länder har uttryckligen tagit avstånd från den ka
pitalistiska utvecklingsvägen och strävar mot en
socialistisk utveckling (se kartan).

Trots de uttalade ambitionerna är skillnaderna
dock inte alltid så stora mellan dessa och andra
stater. Inget land har helt kunnat bryta underut
vecklingen.



Militärens politiska roll

Sedan självständigheten har åtminstone 60 mili
tärkupper genomförts i Afrika. Drygt 30 av de afri
kanska staterna har haft åtminstone en militär
kupp och 14 har haft fler än en. 26 stater har haft
militärstyre någon gång under självständighetsti
den, och idag styrs 24 stater i Afrika av militärer.

Med den svaga politiska organiseringen blir ar
men ofta den enda centraliserade maktfaktorn
utanför regeringsapparaten. I bara 16 afrikanska
stater har inte en enda kupp genomförts sedan
självständigheten: Angola, Botswana, Kamerun,
Gabon, Gambia, Guinea, Elfenbenskusten, Ke
nya, Malawi, Mauritius, Marocko, Mocambique,
Senegal, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.1 flera
av dessa länder, t ex Kenya, Marocko och Angola
har däremot allvarliga kuppförsök gjorts, vilket i
hög grad påverkat den politiska utvecklingen.

Det går emellertid inte att urskilja ett klart poli
tiskt mönster i kupperna. Många kupper har för
klarats med att de militärer, som har genomfört
kuppen, inte längre kan bida stilla när korruption

1980

2. Militärkupper sedan
självständigheten

D Stater med militärt styre, 1985

och ekonomisk misskötsel fortgår. Men ofta ställs
militären snart inför samma problem och lyckas
inte befria landet från korruption och vanskötsel.

I denna onda cirkel av ekonomiska problem,
korruption och politisk instabilitet befinner sig t ex
Nigeria, vars övergång till civilt styre med öppna
val 1982 hälsades av många med stora förhopp
ningar. Vid årsskiftet 1983/84 tog militären över,
utan att få slut på problemen och i augusti övertog
en annan militärfraktion makten vid en ny militär
kupp.

Andra kupper är klart vänsterorienterade, som
t ex den som störtade kejsar Haile Selassie i Etio
pien 1975. I Afrika har på de senaste åren flera
kupper genomförts av unga militärer, som ofta är
radikalare än de högre officerarna, som fått sin ut
bildning under kolonialtiden och utomlands. I
Ghana och Burkina Faso tog yngre officerare
över makten och i liberia och Sierra Leone ge
nomfördes en kupp av värnpliktiga.

19n ..

1978.,
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76 Upprustning och militarisering

3. Vapen eller utveckling

1 stridsflygplan
(20 miljoner dollar)

1 jagare
(100 miljoner dollar)

"'~~ ""iC=)
I

1 tank
(500000 dollar)

4. Afrikas militärutgifter1), 1950-83
Milj. dollar

Afrika

1950 125

1955 400

1960 900

1965 2898

1970 5330

1975 9134

1980 13555

1983 14100

1) Sydafrika medräknat, men ej Egypten.

40 000 byapotek
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Elektricitet till 13 städer och
19 landsbygdsdistrikt med en befolkning
på ca 9 miljoner invånare

Utrustning till 520 klassrum
(30 elever per klass i grundskolan)

Hela världen Afrikas andel
av hela världen

133710 0,1 %

226390 0,2%

236245 0,4%

297265 1,0%

380510 1,4%

418945 2,2%

563542 2,4%

636790 2,2%

Stormakterna står för merparten av världens rust
ningsutgifter men u-ländernas andel växer. 1983
uppskattades hela världens rustningsutgifter 
som har fyrdubblats sedan andra världskriget 
till 637 miljoner dollar, d v s nästan dubbelt så
mycket som alla afrikanska länders nationalpro
dukt tillsammans. Av rustningsutgifterna stod Af
rika för 2,5 procent.

Men de flesta länder i Afrika är fattiga och även
om bara en eller ett par procent av nationalpro
dukten går till upprustning betyder det att knappa
resurser går till destruktiva ändamål. Under
1970-talet ökade Afrikas militärutgifter med 46%
medan livsmedelsproduktionen ökade med 18%
(och befolkningen med 33%). Figur 3 visar hur
pengar som har använts till militär upprustning
skulle kunna användas för elektrifiering och tör
skolor och hälsovård.

Afrikas totala militärutgifter uppgick 1983 till
drygt 16 miljarder dollar. Men fördelningen är
mycket ojämn och ökningen har varit störst i de
tre konfliktområdena södra Afrika, Mellanöstern
(främst Egypten) och Afrikas horn.

Under åren 1970-79 ökade militärutgifterna
med ungefär 15% årligen i södra Afrika. Sydaf
rika är kontinentens starkaste militärmakt även
om dess arme på ca 400 000 man under vapen är
mindre än Egyptens på en miljon. Statistiken vi
sar att Sydafrikas militärbudget 1983 uppgick till
2,8 miljarder dollar. Här ingår dock inte kostnader
för baser m m. Den största kostnaden för Syd
afrika är ockupationen av Namibia, där Sydaf
rika har ett 40-tal baser och mellan 75 000 och
100 000 soldater. För Angola saknas uppgifter,
men enligt Angolas president investerade Angola
10 miljarder dollar 1975-1982 för att möta angrep
pen från Sydafrika. I hela södra Afrika har de
självständiga staterna fått kanalisera stora mate
riella och mänskliga resurser till försvaret mot
sydafrikanska angrepp.

Förutom Sydafrika har fyra andra stater i Afrika
en militärbudget på över en miljard dollar: Libyen,
Nigeria, Egypten och Marocko i nämnd ordning.

Även i Etiopien har en snabb upprustning ägt
rum, med ca 15% ökning under 1970-talet. I kon
flikterna med Somaiia och med de eritreanska or
ganisationerna har armens roll stärkts.



Konflikter

Konflikter är inte vanligare i Afrika än i andra delar
av världen även om ingen annan region haft så
många dödsoffer i konflikter sedan andra
världskriget, utom Fjärran Östern (se tabell 5).

Det är främst två typer av motsättningar, som
lett till väpnade konflikter: nationella frigörelse
krig och konflikter, som skapats av ojämn utveck
ling och diskriminering, som nedärvts från koloni
altiden. Därtill kommer att Egypten varit i krig
med Israel.

Guinea-Bissau, Mo~ambique, Angola och
Zimbabwe förde under många år en väpnad
kamp mot kolonialmakten innan de erövrade sin
självständighet. I Angola, där det fanns tre natio
nalistorganisationer, kunde avkoloniseringen
avslutas först efter ett kostsamt andra befrielse
krig mot invasionsarmeer från Sydafrika och
Zaire med stöd från USA. Efter krigets slut"1976
har Sydafrikas arme flera gånger kommit tillbaka
och Sydafrika har stött UNITAs terror och sabo
tage. I Mo~ambique pågår en liknande destabili
seringspolitik via stöd av MNR. Namibia ockupe
ras av över 100 000 soldater i krig mot SWAPO.
Den sydafrikanska befolkningens resning mot
apartheidsystemet beskrivs på sidan 86.

I Västsahara kämpar POLISARIO för självstän
dighet mot marockanska trupper. I Eritrea pågår
sedan många år ett förödande krig mellan eritre
anska rörelser och centralregeringen i Addis
Abeba, som vill behålla Eritrea som en del av Eti
opien.

Konflikten i Tchad och i södra Sudan är exem
pel på motsättningar, som bottnar i ojämn utveck
ling och diskriminering sedan kolonialtiden. I
båda fallen har den södra delen av landet grovi
försummats, medan kolonialmakterna försökte
hålla sig väl med muselmanska ledare i norr. I
Tchad har konflikten förlängts av att Frankrike
och USA intervenerat på ena sidan och Libyen på
den andra. Även inbördeskriget i Nigeria 1967-70
(Biafra-kriget) hade sina orsaker i ojämn utveck
ling och de motsättningar, som uppstod mellan
norra Nigeria (som hade lämnats åt sitt öde) och
Igbo-folket i östra Nigera. Men konflikten hade
inte skördat så många offer om inte utländska
makter hade intervenerat. Frankrike satsade på
olja och stödde Biafras utbrytning.

En blick på kartan visar att områden med kon
flikter ofta också är de som har en katastrofal livs
medelssituation. Det visar klart att hungerkata
stroferna inte enbart är naturkatastrofer.

5. Antalet dödade i konflikter i tredje världen, 1945-83

Civila Militära Totalt

Latinamerika 305000 133000 438000

Mellanöstern 264000 132000 396000

Sydasien 1 874000 874000 2748000

Fjärran Östern 4501 000 3406000 7907000

Afrika 1 970000 1 388000 3358000

6. Väpnade konflikter
i Afrika, 1985

D Områden med väpnad konflikt

n
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Afrika har på senare år blivit allt mer beroende av
import av militärutrustning. Inköpen av komplice
rade vapensystem skapar ett ökat beroende av
reservdelar och rådgivare i framtiden. Figur 7 vi
sar ökningen av vapenförsäljningen till Afrika se
dan 1964. Det är de nordafrikanska staterna som
köper mest. De har sällan egen tillverkning av va
pen. De största vapenimportörerna i Afrika är Li
byen, Egypten, Algeriet, Marocko, Etiopien, Ni
geria, Angola och Sudan. 6,5% av vapenexport
en i världen 1982-84 gick till Afrika.

Sydafrikas vapenimport har gått ned. Det inne
bär dock inte att landet är oberoende av import 
även om vapen tillverkas i stor utsträckning i Syd
afrika självt måste teknologin importeras.

Storbritannien och Frankrike var länge de enda
vapenexportörerna på den afrikanska markna
den och de hade monopol på sina respektive
forna kolonier. Det monopolet bröts i mitten av
70-talet då Sovjetunionen började förse Angola
och Moyambique med vapen. Även Algeriet och
Libyen köpte vapen från Sovjetunionen. På

7. Afrikas vapenimport, 1964-83
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70-talet började även USA intressera sig för Afrika
och började exportera till främst Marocko, Tuni
sien, Kenya, Sudan och Zaire.

Frankrike har fortfarande militära förbindelser
med flera f d kolonier och har baser i Djibouti, Ga
bon, Elfenbenskusten och Senegal. Franska
trupper har sänts till Tchad, och genom samarbe
tet med Marocko har Frankrike stött ockupatio
nen av delar av Västsahara.

I samband med militariseringen av Indiska
oceanen har USA skaffat sig militärbaser i Soma
lia och Kenya. USA har även baser i Marocko, Su
dan och Egypten.

Kuba är det land som är engagerat med de stör
sta truppstyrkorna i Afrika. 1975-76 hjälpte kuban
ska trupper befrielserörelsen MPLA i Angola att
försvara landet mot en sydafrikansk invasion, och
kubanska trupper stannade därefter kvar på den
angolanska regeringens begäran. I Etiopien
gjorde kubanska trupper det möjligt för landet att
återerövra Ogaden-provinsen från Somaiia 1978.

1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984



All afrikanskt samarbete

I samband med avkoloniseringen växte en pan
afrikansk rörelse fram. Som ett bidrag till ett stärkt
samarbete mellan de nya staterna bildades 1963
Organisationen för afrikansk enhet (OAU) med
säte i Addis Abeba i Etiopien. I dag är alla afrikan
ska stater utom Sydafrika och Marocko medlem
mar i OAU. på grund av medlemsstaternas skilda
politiska system och deras band till forna kolonial
makter eller andra västländer, utländska bolag
och militära understödjare, har det emellertid ofta
varit svårt att enas i viktiga stridsfrågor.

OAU har emellertid haft betydelse i kampen för
majoritetsstyre i södra Afrika, och dess befrielse
kommitte med kontor i Tanzania har förmedlat
stöd till befrielserörelserna. Inför Zimbabwes
självständighet började de stater, som varit mest
engagerade i stödet till befrielserörelserna, ta
egna initiativ och hålla egna möten. Idag utgör
dessa s k frontstater (Tanzania, Mocambique,
Botswana, Angola, Zambia och Zimbabwe) en
viktig påtryckningsgrupp inom OAU i frågor rö
rande södra Afrika.

OAU har inte kunnat uppträda enat i medlings
försök mellan afrikanska stater i konflikt, som t ex
Tchad och Västsahara (se s 77). Splittringen har
varit djup under senare år när det gäller Västsa
hara, där Marocko gör anspråk på delar av lan
det. Västsahara under ledning av befrielserörel-

8.0AU

D Medlemsland

sen POLISARIO godkändes som medlem i OAU
1984. Detta ledde till att Marocko drog tillbaka sitt
medlemskap. Det är första gången en medlems
stat har begärt utträde. Trots de stora svårighe
terna har samarbetsorganisationen fortlevat och
dess möten har fungerat som forum för de afri
kanska staterna.

Förutom det politiska samarbetet har OAU
också tagit initiativ till bredare ekonomisk sam
verkan. I •• Lagos handlingsprogram« (Lagos Plan
of Action) från 1980 ges en bred översikt över kon
tinentens resurser och möjligheter och det eko
nomiska samarbetet betonas som en väg ut ur
underutvecklingen.

Också inom FNs ekonomiska kommission för
Afrika (ECA) dryftas olika former för allafrikanskt
ekonomiskt samarbete. ECA ansvarar också för
utarbetandet av ekonomisk statistik.

För lån till utvecklingsändamål bildades redan
1963 en afrikansk utvecklingsbank. Dess roll
övertogs av den afrikanska utvecklingsfonden
som stiftades 1972 för att kanalisera bidrag från
icke-afrikanska länder.

För att bryta det koloniala mönstret med väl ut
byggda kommunikationer endast utåt har man
också upprättat speciella samarbetsorgan, ex
PANAFTEL på telekommunikationsområdet.

D Medlemsland

79
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Utöver de allafrikanska organen har också en rad
regionala organisationer bildats för olika syften
och med olika uppbyggnad. Delvis är de över
lappande. I Västafrika finns ECOWAS och CEAO
med 15 respektive 6 medlemsstater, några med
dubbelt medlemskap. De bildades båda i mitten
på 1970-talet. ECOWAS är mer långtgående och
siktar på att trappa ned alla tullar och handelshin
der mellan medlemsländerna under en femton
årsperiod fram till 1990. ECOWAS har också en
utvecklingsfond och organisationen är engage
rad i arbetet på att förbättra kommunikationerna.
1978 ingicks en icke-angreppspakt mellan med
lemsstaterna.

1965 bildades den gemensamma organisatio
nen för Afrika och Madagaskar, OCAM, med ut
gångspunkt i de f d franska kolonierna. Samma
år bildades den centralafrikanska tull- och han
delsunionen UDEAC med 5 medlemmar. De syf
tar båda till en liberalisering av handeln, men frå
gan är om inte associationen med EG (se s 57) be
tyder mer för handelsm0nstret.

Den östafrikanska gemenskapen EAC mellan
Tanzania, Kenya och Uganda hade ett långt gå
ende samarbete på många områden tills den
upplöstes 1977 av politisk skäl efter oenighet om
fördelningsfrågor.

En nyskapelse kom 1980 då 9 stater i södra Af
rika etablerade SADCC. Den omspänner ett vitt
spektrum av samarbetsområden som transport
och kommunikation, energiförsörjning, jordbruk,
livsmedelsförsörjning, markvård m m. Dessutom
är ett minskat beroende av Sydafrika en viktig
målsättning. De nordiska länderna ger ett bety
dande stöd till SADCC.

Ansvaret för olika samarbetsområden ligger
hos de olika medlemsländerna och man har ef
tersträvat praktiska resultat och försökt undvika
en tungrodd och kostsam administration.

1981 bildades på initiativ av ECA y1terligare en
regional organisation, PTA, för ömsesidiga han
delslättnader mellan länderna i östra och södra
Afrika.

Norr om Sahara deltar de flesta stater i olika
panarabiska organisationer såsom den Arabiska
ligan och den arabiska banken för ekonomisk ut
veckling i Afrika, BADEA. Därigenom stärks även
de afro-arabiska samarbetsbanden .

DMediemsland

D Observatör

11. CEAO

13. EAC

D Medlemsland

15. PTA

D Medlemsland

17. BADEA

D Medlemsland

12.0CAM

D Medlemsland

10. ECOWAS

D Medlemsland

D Tidigare medlem

14. UDEAC

D Medlemsland

D Tidigare medlem

D Medlemsland

16. SADCC



Sydafrika
Apartheidsystemet 81
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13%

Afrikaner

Asiater
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1. Befolkningens samman·
sättning, 1983
Totalt 31 milj. inv.

Befolkning ~......-,_~

Färgade

2. Fördelning av befolkning,
jord och inkomster

asiater och »färgade«).
En klar bild av apartheidsystemet får vi i figur 2

som visar jordfördelningen. En lag från 1936 slår
fast att 87% av Sydafrika skall räknas som »vita«
områden. Resten av landet är uppdelat på afri
kanska reservat, som officiellt kallas bantustans
eller »hemländer«.

Trots att mer än hälften av alla afrikaner faktiskt
bor eller arbetar i »vita« områden räknas de som
hemmahörande i reservaten efter etniska skilje
linjer. Bantustans är tänkta som arbetskraftsre
server. De är ofta överbefolkade och jorden är
ofruktbar. Sedan 1960 har mer än 3,5 miljoner
tvångsförflyttats från »de vita områdena« till ban
tustans. Några av dem har förklarats vara »själv
ständiga« stater, men de har inte erkänts av andra
än Sydafrika självt.

Varken rasism eller ekonomiskt förtryck är något
nytt i Sydafrika. Grunden till dagens apartheidpo
litik lades i och med de vita kolonisatörernas ocku
pation av jorden från 1600-talet. Gradvis träng
des den afrikanska befolkningen in i reservat och
tilldelades rollen som billig arbetskraft. De stora
guld- och diamantfyndigheterna under slutet av
1800-talet ledde både till stora utländska investe
ringar och en hård utsugning av de afrikanska ar
betarna. Samma mönster har förts vidare i den
moderna industrin och ett omfattande juridiskt
system och en brutal våldsapparat har byggts
upp för att värna om de vita makthavarnas privi
legier. Majoriteten av invånarna saknar politiska
rättigheter och har inga möjligheter att bestämma
i sitt eget land. Fortfarande härskar drygt 4 miljo
ner vita över mer än 26 miljoner svarta (afrikaner,

3. Sydafrikas bantustanområden, ..hemländer"
1) Har förklarats -självsländiga-
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6. Spädbarnsdödlighet per
1 000 födda

4. Sydafrikas ekonomiska
struktur, 1911 och 1980

1911 1980

Gruvindustri 27% 22%

Jordbruk 21 % 7%

Industri 4% 21 %

Service 48% 50%

Vita

Svarta

7. Tuberkulos per
100000 inv.

Vita

Svarta

8. Invånare per läkare

14

269

18

312

Sydafrikas ekonomiska system skiljer sig klart
från de övriga afrikanska ländernas.

För det första är Sydafrika ett resursrikt land
som har 3/5 av kontinentens industriproduktion.
Tillverkningsindustrin har växt betydligt de sena
ste årtiondena (se figur 4).

För det andra spelar Sydafrika en betydande
roll som leverantör av viktiga råvaror till den kapi
talistiska världsekonomin. Det gäller i synnerhet
guld, diamanter, krom, mangan och uran. Uranet
kommer i första hand från det av Sydafrika ocku
perade Namibia. Framför allt är det de stora intäk
terna från guldet som gjort det möjligt att impor
tera maskiner, teknologi och vapen.

För det tredje har systemet med reservat för af
rikanerna (de s k hemländerna) och den diskrimi
nerande lagstiftningen gjort det möjligt att ut
nyttja billig svart arbetskraft.

För det fjärde spelar den sydafrikanska staten
en aktiv och direkt roll i ekonomin och i utbyggna
den av tung industri, bland annat genom de
många statliga och halvstatliga bolagen. Staten
har också ett nära samarbete med utlänsk indu-

5. Löneskillnader, 1981

stri och utländska kapitalintressen.
För det femte utgör Sydafrika den ekonomiska

tyngdpunkten i en stor region där arbetskraft,rå
varor och energi hämtas från bl a Lesotho, Swazi
land, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Malawi,
Mo~ambique och Zambia.

Men trots att Sydafrika är ett resursrikt land
med långt högre bruttonationalprodukt än sina
grannar, lever det stora flertalet i nöd och fattig
dom. Under de senaste åren har torka, tvångs
förflyttningar, ekonomisk kris och arbetslöshet
vältrat allt större bördor över den svarta befolk
ningen. De som är lönearbetare har mycket lägre
lön än de vita. Det framgår av figur 5. Skillna
derna blir ännu större om man räknar in jordbru
ket där två miljoner afrikanska lantarbetare lever i
det närmaste som slavar. Mest desperat är situa
tionen i reservaten bland utslitna arbetare, kvin
nor, barn och gamla. De enorma skillnaderna i
spädbarnsdödlighet och hälsa framgår av figu
rerna 6, 7 och 8. Dessa siffror är från slutet av
1970-talet men situationen har inte förbättrats.

Vita

Svarta

400

117000
D Vita D Asiater D Färgade D Afrikaner

~

1 200 rand per månad

~

1.000

~

800-

600 '-----
L--

400 ~..
-

LL ~L
L-L--

~L~

200
I-- I-- I-- I---

O

Genomsnittslön Gruvindustri Industri Byggnad



Anglo-American 83

9. »Oppenheimer-imperiet«

Central
Sellings

Organization
(CSO)

Diamanthandel
globalt

Minerals &
Resources Corp.,

Bermuda
Framför allt investeringar

i Nordamerika

Anglo-American
Corporation of
South Africa

(Anglo)
Guld i

Sydafrika

De Beers
Consolidated

Mines
Guld

i Sydafrika

Charter
Consolidated

10. Anglo-Americans
förgreningar i Afrika

D Gruvhantering och oljeutvinning

[!]\Annat

Angla-American är världens största gruvbolag.
Det står för ca 10% av värdet på all mineralpro
duktian i västvärlden. Ca 300 företag kontrolleras
direkt av Angla, ytterligare ca 350 indirekt. Det
har ett dominerande inflytande över västvärldens
guld- och diamantproduktion, men har intressen
i utvinningen aven lång rad andra mineraler och
dessutom i metallhandel, verkstadsföretag, in
genjörsfirmor, byggnadsentreprenad m m.

Angla ingår i en koncern som kontrolleras aven
enda familj, Oppenheimer, och kallas därför ofta
»Oppenheimer-imperiet«. Kärnan i imperiet är
Angla-American Corporation (se figur 9), som
driver eller har aktiemajoritet i åtta av Sydafrikas
33 guldgruvor och har en aktieminoritet i ytterli
gare tolv. Över hälften av västvärldens guld pro
ducerades 1978 inom Angla.

Angla är förenat med de Beers genom ett in
vecklat system av ömsesidigt ägande. De Beers
grundades av Cecil Rhodes 1882 och bolaget
växte genom att köpa upp mindre diamantföre
tag.

1925 införlivades De Beers med Oppenheimer
imperiet. Ca en tredjedel av västvärldens dia
mantproduktion kontrolleras av Angla. Genom
Central Sellings Organization (CSO) marknads
förs 80 procent av världens diamanter av koncer
nen.

I Sydafrika har Angla-American alltid haft en
roll i politiken. I början av seklet och fram till 1948
var dess viktigaste intresse att försäkra sig om till
gång till en oavbruten ström av billig arbetskraft.
Angla var tongivande inom gruvbolagens han
delskammare, the Chamber of Mines, som lät
upprätta speciella rekry1eringsorganisationer för
att hämta arbetskraft från grannländerna. Mot
villigt gick bolagen med på de vita anställdas
fackliga krav om lönehöjningar och förmåner,
men de afrikanska gruvarbetarnas löner förblev i
decennier på samma låga nivå. Sedan Nationa
listpartiet kom till makten 1948 har företrädare för
ägarfamiljen Oppenheimer varnat för att en alltför
hård rassegregering kan leda till en farlig radikali
sering.

Angla är inte bara ett sydafrikanskt företag. Det
har stora intressen i gruvor och jordbruk, bygg
nadsverksamhet och finansbolag m m i hela väst
världen. Angla äger två företag i Sverige (Sven
ska Bromsbandsfabriken och Scandiamant). I
södra Afrika är Angla involverat i gruvdrift i ett fler
tal stater.
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13. Import till och export1) från Sydafrika, 1982
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1) Försäljning av guld, som är Sydafrikas viktigaste exportvara, är ej medräknad i denna oHiciella stafisfik.

11. Utländska
investeringar i Sydafrika

12. Utländska investe·
ringar i Sydafrika efter ur·
sprungsländer, 1983

EG 50,2 %

ÖVriga Västeuropa 12,8 %

Nord· och Sydamerika 25,1 %

Övriga 11,9 %

1972

1975

1981

7 milj. rand

16 milj. rand

32 milj. rand

Sydafrika är långt ifrån något isolerat eller själv
försörjande land utan har ett ekonomiskt system
som är starkt beroende av utländska investering
ar, lån, teknologiöverföring och en stor utrikes
handel. Utländskt kapital har alltid spelat en vik
tig roll - ända från gruvindustrins grundande i
slutet av förra århundradet fram till dagens mo
derna atom- och dataindustri. Inom industrisek
torn kom det stora genombrottet för utländska in
vesteringar på 1960-talet, d v s det årtionde då
apartheidsystemet skärptes och förtrycket ökade.
1980 var mer än 2 000 utländska bolag registre
rade i landet. De följer i huvudsak regeringens
regler när det gäller rasåtskillnad, lönepolitik och
facklig organisering och deras vinst ligger i ge
nomsnitt högre än vinsten i övriga afrikanska län
der.

Många utländska företag är indragna i Sydafri
kas militära beredskap, både när det gäller pro
duktion för militära ändamål och genom väpnade
kommandogrupper, som företagen har upprättat
för att skydda industrierna vid oroligheter och
strejker.

Figur 11 visar hur utländska investeringar har
ökat sedan början av 1970-talet. Storbritannien
var tidigare den ojämförligt största investeraren
och fortfarande är ca 1000 utländska företag i

Sydafrika brittiska. Men USA, Västtyskiand,
Frankrike och Japan har snabbt ökat sina investe
ringar och har samtidigt blivit allt viktigare han
delspartner till Sydafrika. De västliga stormakter
nas omfattande ekonomiska intressen i Sydafrika
ligger bakom deras upprepade veton i Förenta
Nationernas säkerhetsråd varje gång ekonomi
ska sanktioner mot apartheidregimen har före
slagits. Storbolag med investeringar i Sydafrika
har i sina egna länder utgjort en stark påtryck
ningsgrupp för fortsatt samarbete med apart
heidregimen.

Under den oroliga tiden efter 1976 har nyinve
steringarna dämpats något men i gengäld har lån
från utländska storbanker och från Internatio
nella valutafonden (IMF) fått allt större betydelse.

Figur 13 visar Sydafrikas viktigaste handels
partner. Genom den stora utrikeshandeln säkrar
Sydafrika valuta för den viktiga importen av ma
skiner, teknologi, olja och vapen.



Sydafrika - ett hot mot freden 85

15. Hur mycket den sydafrikanska
destabiliseringen har kostat södra Afrikas
självständiga stater, 1980-84
Milj. dollar

Den sydafrikanska apartheidregimen förtrycker
inte bara landets egen befolkning. Hela södra Af
rika är en sammanhängande krigs- och konflikts
härd där Sydafrika på alla sätt försöker befästa
sin ekonomiska och militära dominans. Sedan
början av 1980-talet har Sydafrikas regering före
språkat ett samarbete i vad den kallar »en konstel
lation av stater« på Sydafrikas villkor. Huvudmål
sättningen för apartheidregeringen är att hindra
de andra staterna från att stödja den sydafrikan
ska befrielserörelsen.

Namibia är fortfarande ockuperat av närmare
100000 sydafrikanska soldater, trots att FNs med
lemsstater år 1966 enades om att Sydafrika inte
längre har någon som helst rätt att vara kvar i lan
det. Det finns en FN-plan för vapenvila, fria val
och självständighet för Namibia, men Sydafrika
har förhindrat att den har blivit omsatt i praktiken.
Ockupationsmakten har i stället trappat upp sin
krigföring mot det namibiska folket och försöker
handplocka en »regering«. Men det är få som tviv
lar på att befrielserörelsen SWAPO (South West
Africa People's Organisation) har stöd hos den
stora majoriteten. SWAPO har också erkänts av
FN som befolkningens enda och legitima företrä
dare.

Namibia är ett öken land med endast 1,5 milj in
vånare, men det har värdefulla naturresurser så
som koppar, diamanter, uran och fisk. Landet an
vänds också som bas för apartheidregimens
krigföring mot Angola, som har pågått ända se
dan Angolas självständighet 1975. Kartan visar
några av de militärbaser i norra Namibia som an
vänds dels för att kontrollera befolkningen i norr
(den folkrikaste delen av landet), dels för att at
tackera Angola. Angola har lidit stora mänskliga

14. Sydafrikas angrepp på självständiga stater i södra Afrika

Beira

Matola

SWAZILAND

D Områden under
Sydafrikas ockupation* Mål tör kommandoräder

~ .Rebellrörelser. med
stöd av Sydafrika

LLA

SYDAFRIKA'-».c:f)
LESOTHO

Större sydafrikanska
militärbaser
och högkvarter

Områden under
undantags
tillstånd, 1985

och materiella förluster och är tvunget att an
vända stora summor för försvaret i stället för till
ekonomisk utveckling. Sydafrika har angripit An
gola direkt, men också indirekt genom stöd till
rebell- och terroriströrelsen UNITA, som bekäm
par den angolanska regeringen.

Även Mo~ambique har drabbats hårt av sydaf
rikanska angrepp och ekonomiskt sabotage. Ge
nom stöd till terroriströrelsen MNR har Sydafrika
försökt försvaga den mo~ambikiska ekonomin
och minska befolkningens stöd för regeringen.

Vidare har Sydafrika angripit Botswana och Le
sotho. Syftena bakom alla dessa attacker har va
rit att förhindra handel och transporter mellan de
fria grannstaterna och att skrämma de självstän
diga staterna från att ge stöd till befrielsekampen
i Sydafrika och Namibia.

Kostnaderna för denna »destabiliseringspoli
tik« var enligt ländernas egna beräkningar mer
än 10 miljarder dollar 1980-85 (se figur 15).
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Underhåll av flyktingar

Förlorade exportintäkter

Sydafrikansk bojkott och embargo

Ökad kostnad för handel. smuggling mm

Förstörelse av produktion

Extra utgifter för energi och transport

Direkt krigsskadegörelse

Förlorad ekonomisk tillväxt

Extra försvarsutgifter

Totalt 10120

Siffrorna gäller för Angola. Mocambique, Zambia, Botswana, Lesotho,
Swaziland, Tanzania och Zimbabw8.



86 Förtryck och befrielsekamp

17. Offer för apartheidstatens våld, september 1984 - augusti 1985
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Sydafrikas utveckling sedan mitten av 1600-talet
är historien om förtryck ända sedan boerna be
mäktigade sig marken och fram till våra dagars
utveckling aven modern våldsapparat. Men det
är samtidigt historien om en lång motstånds- och
befrielsekamp. Vissa folkgrupper, som t ex zulu
folket besegrades inte militärt förrän på 1880-talet
med britternas framryckning. Redan 1912 grun
dades befrielserörelsen African National Con
gress (ANC) för att kämpa för demokratiska rättig
heter och mot de många ras- och tvångslagar
som sattes i system efter att Sydafrika blev en en
hetlig stat 1910. Under 1920-talet växte också en
betydande fackföreningsrörelse fram.

Efter andra världskriget växte motståndet i
bredd och omfång. Industrialiseringen hade fört
hundratusentals människor till städerna där afri
kaner nu organiserade sig i fackföreningar för att
uppnå bättre löne- och arbetsvillkor. När rasåt
skillnad sattes i system på ett ännu mer genom
gripande sätt än tidigare, efter nationalistpartiets
valseger 1948, skedde en ytterligare radikalise
ring av både afrikaner, asiater och »färgade«. Un
der 1950·talet organiserades en rad strejker, pro
testaktioner och massdemonstrationer. Med
ANC i spetsen hölls en folkkongress som antog
det sydafrikanska Frihetsmanifestet (Freedom
Charter) om ett demokratiskt, icke-rasistiskt och
rättvist samhälle. Myndigheternas svar blev
skärpt förtryck och efter Sharpeville-massakern

mot demonstranter 1960 förbjöds både ANC och
Pan-African Congress (PAC).

Det öppna motståndet hölls i schack och för
svagades under 60-talet. Under 70-talet däremot
flammade motståndet upp igen. Soweto-upproret
1976 är symbol för en kompromisslös motstånds
vilja hos en ny generation skolelever och student
er. Samtidigt har fristående svarta fackföreningar
fått mångdubbel uppslutning på några få år och
blivit en viktig maktfaktor. Från 1980 har också
ANC genomfört en lång rad sabotageaktioner
mot ekonomiska och militära mål och på så sätt
visat att organisationen har vuxit i styrka. Under
1983 gick mer än 600 fackföreningar, elev- och
studentorganisationer, lokala aktionskommitteer,
kyrkliga grupper osv samman i United Demoera
tic Front (UDF). Trots att de står inför en mäktig
motståndare är den svarta majoriteten mer sam
lad i sin kamp än någonsin förr.

Två gånger har den sydafrikanska regeringen
sett sig tvungen att införa undantagstillstånd, när
de annars också mycket långt gående befogen
heterna för polisen inte räckt till. Det första undan
tagstillståndet infördes 1960, efter Sharpeville.
Det andra undantagstillståndet infördes somma
ren 1985 efter en lång period av protester, bojkot
ter och strejker. på hösten 1984 sattes armen in
tillsammans med polisen i de svarta bostadsom
rådena. på ett år dödades närmare 1000 perso
ner, nästan alla svarta.

Apartheidregeringens försök att lugna den in
ternationella opinionen och splittra de svarta ge
nom att ge indierna och de färgade rösträtt för var
sin kammare i riksdagen har inte lyckats. ANCs
och UDFs krav på lika rösträtt för alla i en enhetlig
stat utan bantustans har fått allt mer genklang.
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16. Offer i kampen 1984-85
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

21. Sydafrikas väpnade trupper, 1961, 1974, 1981, 19851)

1961 1974 1981 1985

SAP (polisstyrkorna) 27000 59000 77000 116000

SADF (South African Defence Force) 79000 269000 515000 642000

Väpnade styrkor totalt 106000 328000 592000 758000

Antal män under vapen
vid varje given tidpunkt2) 39000 90000 230000 255000

19. Sydafrikas militärutgifter, 1950-85
~
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18. Guldexporten från Sydafrika, 1980-85Sedan början av 1980-talet har apartheidsyste
met varit utsatt för många påfrestningar. Motsätt
ningarna mellan vitt herradöme och svart frigö
relsekamp mot rasismen har blivit allt hårdare.

Den internationella ekonomiska krisen, låga
guldpriser och torka har bidragit till att försvaga
ekonomin. Figur 19 visar hur guldexportens
värde har sjunkit sedan 1980. Den ekonomiska
krisen har förvärrats av att upprustningen och mi
litariseringen kräver allt större belopp. Figur 20 vi
sar en dramatisk ökning av militärutgifterna se
dan mitten av 1970-talet. Sydafrika har skaffat sig
de modernaste vapen och även utvecklat möjlig
heter att tillverka kärnvapen.

Utöver de direkta utgifterna till militären kom
mer kostnaderna för att upprätthålla en tungt be
väpnad polis, för vilket det anslogs 800 miljoner
rand för 1985/86, d v s en ökning på 40% från året
dessförinnan. Industri och forskning för krigsän
damål får stora statliga understöd. Miljardbelopp
används dessutom för att upprätthålla ett reserv
lager av olja, en råvara som Sydafrika saknar. Lån
och investeringar utifrån hotar minska med den
ökade motståndskampen och en internationell
opinion mot apartheid. 1985 började flera stora
banker och företag från Västeuropa och USA dra
sig ur Sydafrika.

De stora polis- och militärstyrkorna (figur 21)
hålls inte bara i beredskap. De sätts in mot grann
staterna och i ökande grad mot landets egen be
folkning. Sedan hösten 1984 har många svarta
stadsområden i praktiken varit ockuperade av ar
men och beväpnad polis. Arresteringar har drab
bat framför allt United Democratic Front, fackför
eningar och elevorganisationer. I flera stadsom
råden har myndigheterna förlorat kontrollen och
folkkommitteer har satts upp för att sköta förvalt
ningen i dessa .>befriade områden".

I takt med att motståndet och frigörelsekampen
har växt har apartheidregimen försvagats genom
en ökad splittring bland olika vita grupperingar.
Den vita minoriteten är inte enig om vilken stra
tegi som bäst kan garantera regimens överlev
nad.
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1) Siffran inkluderar alla i aktiv reserv (d v s alla vita män som tjänat värnplikt och ännu inte tylll55 år), samt South West
Atrica Territory Force i Namibia. som står under sydafrikanskt befäl.

2) Uppskallning gjord av International Defence and Aid Fund.
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Centralafrikanska
republiken
Huvudstad:
Bangui, 700000 inv. (1980).

Yta:
623000 km2 .

Folkmängd:
2,5 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,3%.

Befolkningstäthet:
4 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
44%.

Förväntad levnadsålder:
48 år.

Läskunniga:
33%.

BNP per invånare:
280 dollar.

Barnadödlighet:
119 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 37 %, industri 21 %, ser
vice 42 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 88 %, industri 4 %, ser
vice 8 %.

Viktiga exportvaror:
Diamanter 27 %, kaffe 26 %, trä
varor 26 %, bomull 10 %.

Importen kommer från:
Frankrike 36 %, Kamerun 13 %,
Västtyskiand 13 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim. Politiska partier är
förbjudna.

Ledare:
General Andre Kolingba ordfö
rande i Militära kommitten för na
tionens återhämtning (CMRN) se
dan 1981.

Språk:
Franska officielt språk, sango, ara
biska.

Religion:
Ca. 60 % följer traditionell tro,
35 % kristna (varav 20 % katoli
ker), 5 % muslimer.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Djibouti
Huvudstad:
Djibouti, 150000 inv. (1980).

Yta:
21 780 km 2 .

Folkmängd:
405000 (uppskattning för 1984).

Ärlig befolkningstillväxt:
7,1 %.

Befolkningstäthet:
18,6 inv/km2 .

Förväntad levnadsålder:
50 år.

BNP per invånare:
480 dollar (1980).

Barnadödlighet:
30 per tusen.

Importen kommer från:
Frankrike 71 %, Etiopien 10 %,
Benelux-Iänderna 7 %.

Självständighet:
1977 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Enpartistat, Rassemblement popu
laire pour le progres (RPP) enda
parti.

Ledare:
Hassan Gouled president sedan
1977.

Språk:
Franska, arabiska officiella språk.

Religion:
Islam.

Valuta:
Djibouti Franc (100 = 4:25 kr).

Egypten
Huvudstad:
Kairo, 10,9 milj. inv. (1982).

Yta:
1 002000 km 2 .

Folkmängd:
45,2 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,5%.

Befolkningstäthet:
45 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
45%.

Förväntad levnadsålder:
58 år.

Läskunniga:
38%.

BNP per invånare:
700 dollar.

Barnadödlighet:
104 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 20 %, industri 33 %, ser
vice 47 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 50 %, industri 30 %, ser
vice 20 %.

Viktiga exportvaror:
Olja och oljeprodukter 69 %, bo
mull och bomullsprodukter 20 %,
aluminiumprodukter 3 %.

Importen kommer från:
USA 19 %, Västtyskiand 10 %,
Frankrike 8 %, Italien 8 %.

Självständighet:
1922 (England kolonialmakt, fort
satte ockupera Egypten till 1936).

Styresform:
Republik, proportionellt valsystem
(8 % av rösterna krävs för parla
mentsrepresentation). Nationella
Demokratiska partiet regerings
parti.

Ledare:
Hosni Mubarak president sedan
1981.

Språk:
Arabiska officiellt språk.

Religion:
Islam 90 % (Sunni-muslimer), 4
milj. kopter, ca 250 000 övriga
kristna. Liten judisk minoritet.

Valuta:
Egyptiska pund (8:49 kr).

Ekvatorialguinea
Huvudstad:
Malabo, 37 500 inv. (1983).

Yta:
28100 km 2 .

Folkmängd:
353000 (1982).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,4 %.

Befolkningstäthet:
12,6 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
36%.

Förväntad levnadsålder:
44 år.

Läskunniga:
20%.

BNP per invånare:
171 dollar (1978).

Barnadödlighet:
138 per tusen.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 66 %, industri 16 %.

Viktiga exportvaror:
Kakao 73 %, trävaror 26 %,
kaffe 3 %.

Importen kommer från:
Spanien 80 %, Holland 7 %.

Självständighet:
1968 (Spanien kolonialmakt).

Styresform:
Militärt styre, grundlag godkänd
1982 i folkomröstning föreskriver
republik med val av president vart
sjunde år.

Ledare:
Överste Teodoro Obiang Nguema
Mbasongo president sedan 1979.

Språk:
Spanska officiellt språk.

Religion:
Ca. 80 % hör till katolska kyrkan.
Traditionell tro följs också.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).



Elfenbenskusten
Huvudstad:
Abidjan, 1,8 milj. inv. (1983).

Yta:
322000 km 2 .

Folkmängd:
9,5 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
4,6%.

Befolkningstäthet:
29,5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
44%.

Förväntad levnadsålder:
52 år.

Läskunniga:
35%.

BNP per invånare:
710 dollar.

Barnadödlighet:
119 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 26 %, industri 24 %, ser
vice 50 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 79 %, industri 4 %, ser
vice 17 %.

Viktiga exportvaror:
Kakao 25 %, kaffe 22 %, trävaror
14%.

Importen kommer från:
Frankrike 35 %, Västtyskiand 9 %,
Nigeria 5 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik, enpartistat med Parti de
mocratique de la Cöte d'lvoire
(PDCI) som enda parti.

Ledare:
Felix Houphouet-Boigny president
sedan 1960, omvald 6 gånger.

Språk:
Franska officiellt språk.

Religion:
Ca. 65 % följer traditionell tro,
23 % muslimer, 12 % kristna.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Etiopien
Huvudstad:
Addis Abeba, 1,4 milj. inv. (1981).

Yta:
1 222000 km 2 .

Folkmängd:
42 milj. (enligt preliminära resultat
från folkräkning 1984).

Årlig befolkningstillväxt:
2,7%.

Befolkningstäthet:
34 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
15 %.

Förväntad levnadsålder:
43 år.

Läskunniga:
15%.

BNP per invånare:
120 dollar.

Barnadödlighet:
122 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 48 %, industri 16 %, ser
vice 36 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 80 %, industri 7 %, ser
vice 13 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 63 %, skinn och hudar 10 %.

Importen kommer från:
Sovjetunionen 20 %, Italien 16 %,
USA 8 %, Japan 7 %.

Självständighet:
Aldrig koloniserat. Ockuperat av
Italien 1935-41. Eritrea italiensk ko
loni till andra världskriget, införlivat
med Etiopien 1960.

Styresform:
Militärregim. Etiopiens arbetarparti
(WPE) grundat 1984.

Ledare:
Mengistu Haile-Mariam ordförande
för provisoriska militära admini
strationsrådet (PMAC) sedan 1977.

Språk:
Amhariska officiellt språk. Oromo
största språkgruppen.

Religion:
Ca. 45 % muslimer, 40 % hör till
etiopiska koptiska (ortodoxa) kyr
kan, 5-15 % följer traditionell tro.

Valuta:
Birr (3:43 kr).

Gabon
Huvudstad:
Libreville, 200000 inv. (1980).

Yta:
267000 km 2 .

Folkmängd:
682000 (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
1,4%.

Befolkningstäthet:
2,6 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
32%.

Förväntad levnadsålder:
50 år.

Läskunniga:
12%.

BNP per invånare:
4840 dollar.

Barnadödlighet:
113 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 7 %, industri 62 %, ser
vice 31 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 77 %, industri 11 %, ser
vice 12 %.

Viktiga exportvaror:
Olja 77 %, trävaror 10 %, mangan
5 %, uran 5 %.

Importen kommer från:
Frankrike 51 %, USA 15 %, Japan
7%.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Enpartistat, Parti democratique ga
bonais (PDG) enda tillåtna parti.

ledare:
Albert-Bernard Bongo president
sedan 1967.

Språk:
Franska officiellt språk.

Religion:
60 % kristna (varav ca. 50 % kato
liker), 40 % följer traditionell tro.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).
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Gambia
Huvudstad:
Banjul, 48000 inv. (1980).

Yta:
11 300 km 2 .

Folkmängd:
682000 milj. (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
3,2%.

Befolkningstäthet :
60 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
14%.

Förväntad levnadsålder:
36 år.

Läskunniga:
20%.

BNP per invånare:
360 dollar.

Barnadödlighet:
194 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk ca 26 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 77 %, industri 8 %, ser
vice 15 %.

Viktiga exportvaror:
Jordnötter och biprodukter 91 %,
fisk och fiskprodukter 9 %.

Importen kommer från:
England 21 %, Kina 16 %, Frank
rike8%.

Självständighet:
1965 (England kolonialmakt).

Styresform:
Republik med direktvald presi
dent, allmänna val till parlamentet,
men radikala oppositionspartier är
förbjudna. En konfederation med
Senegal ingicks 1982.

Ledare:
Sir Dawara Jawara president se
dan 1965.

Språk:
Engelska officiellt språk, wolof,
mandinka, fula.

Religion:
85 % muslimer, de flesta övriga
kristna.

Valuta:
Dalasi (1:09 kr).



Ghana
Huvudstad:
Accra, 1 milj. inv. (1979).

Yta:
238500 km 2 .

Folkmängd:
12,8 milj. (1983).

Arlig befolkningstillväxt:
3,1 %.

Befolkningstäthet:
53,7 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
38%.

Förväntad levnadsålder:
59 år.

Läskunniga:
20%.

BNP per invånare:
310 dollar.

Barnadödlighet:
86 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 53 %, industri 7 %, ser
vice 40 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 53 %, industri 20 %, ser
vice 27 %.

Viktiga exportvaror:
Kakao och kakaoprodukter 68 %,
guld 26 %, timmer 3 %.

Importen kommer från:
England 18 %, USA 18 %, Väst
tyskland 7 %, Nigeria 7 %.

Självständighet:
1957 (England kolonialmakt).

Styresform:
Militärt styre, People's Defense
Committees (PDC) har satts upp
på lokal nivå.

Ledare:
Flyglöjtnant Jerry J. Rawlings se
dan 1981. Ordförande för det provi
soriska nationella försvarsrådet.

Språk:
Engelska officiellt språk, ashanti
m.fl.

Religion:
Ca. 40 % kristna, 38 % traditionell
tro, 12 % muslimer (enligt folkräk
ning 1960).

Valuta:
Cedi (100 = 9 kr).

Guinea
Huvudstad:
Conakry, minst 500 000 enligt
uppskattningar.

Yta:
245800 km 2 .

Folkmängd:
5,8 milj. (1983).

Arlig befolkningstillväxt:
2,0%.

Befolkningstäthet:
23,6 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
26%.

Förväntad levnadsålder:
37 år.

Läskunniga:
9%.

BNP per invånare:
300 dollar.

Barnadödlighet:
190 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 38 %, industri 23 %, ser
vice 39 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 82 %, industri 11 %, ser
vice 7 %.

Viktiga exportvaror:
Bauxit 65 %, aluminium 26 %
(1981).

Importen kommer från:
Frankrike 45 %, USA 15 %,
Sovjetunionen 15 %.

Självständighet:
1958 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik, sedan kuppen 1984 ef
ter Sekou Toures död leds landet
av Militära kommitten för natio
nens förbättring.

Ledare:
Överste Lansara Conte president
sedan 1984.

Språk:
Franska officiellt språk.

Religion:
95 % muslimer, 1,5 % kristna.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Guinea-Bissau
Huvudstad:
Bissau, 109000 inv. (1979).

Yta:
36100 km 2.

Folkmängd:
849000.

Arlig befolkningstillväxt:
2,3 % (projicerad för 1980-2000).

Befolkningstäthet:
23,5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
26%.

Förväntad levnadsålder:
38 år.

Läskunniga:
19%.

BNP per invånare:
220 dollar.

Barnadödlighet:
144 per tusen.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 83 %, industri 6 %, ser
vice 11 %.

Viktiga exportvaror:
Jordbruksprodukter 44 %, fisk
39 %, trävaror.

Importen kommer från:
Portugal 43 %, Frankrike 9 %,
Sverige 7 %, USA 6 %.

Självständighet:
1973 (Portugal kolonialmakt).

Styresform:
»Antikolonial och antiimperialistisk
republik«. Partido Africano da In
dependencia da Guine e Cabo
Verde (PAIGC) enda parti. Natio
nell folkförsamling.

Ledare:
Major Joao Bernardo Vieira presi
dent sedan 1980.

Språk:
Portugisiska officiellt språk, kreol,
balante m.fl.

Religion:
60 % följer traditionell tro, 35 % är
muslimer, 5 % kristna.

Valuta:
Peso (100 = 4:25 kr).

Kamerun
Huvudstad:
Yaounde, 650000 inv. (1984).

Yta:
475000 km 2 .

Folkmängd:
9,6 milj. (1983).

Arlig befolkningstillväxt:
3,1 %.

Befolkningstäthet:
20 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
39%.

Förväntad levnadsålder:
54 år.

Läskunniga:
40%.

BNP per invånare:
820 dollar.

Barnadödlighet:
92 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 24 %, industri 31 %, ser
vice 45 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 83 %, industri 7 %, ser
vice 10 %.

Viktiga exportvaror:
Olja 71 %, kaffe 12 %, kakao och
kakaoprodukter 10 %, timmer 6 %.

Importen kommer från:
Frankrike 41 %, USA 6 %, Japan
6 %, Västtyskiand 6 %.

Självständighet:
1960 (England och Frankrike hade
styrt var sin del efter Tysklands ko
lonisering, som varade till 1916).

Styresform:
Enpartistat. Enda parti: Rassem
blement democratique du peuple
camerounais (före mars 1985 kallat
UDC).

Ledare:
Paul Biya president sedan 1982.

Språk:
Franska och engelska officiella
språk.

Religion:
45 % följer traditionell tro, 35 %
kristna, 20 % muslimer.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).



Kap Verde
Huvudstad:
Praia, 25000 inv. (1982).

Yta:
4000 km 2 .

Folkmängd:
337000 (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
1,7%.

Befolkningstäthet:
84 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
6%.

Förväntad levnadsålder:
61 år.

Läskunniga:
37%.

BNP per invånare:
370 dollar.

Barnadödlighet:
78 per tusen.

Importen kommer från:
Portugal 35 %, Västtyskiand 10 %,
Holland 10 %, Frankrike 8 %.

Självständighet:
1975 (Portugal kolonialmakt).

Styresform:
»Antikolonial och antiimperialistisk
republik«. Partido Africano da In
dependencia de Cabo Verde
(PAICV) enda parti.

Ledare:
Aristides Pereira president sedan
1975, omvald 1986.

Språk:
Portugisiska officiellt språk, kreol.

Religion:
98 % katoliker.

Valuta:
Kap Verde Escudo (100 = 8 kr).

Kenya
Huvudstad:
Nairobi, 950000 inv. (1980).

Yta:
582600 km 2 .

Folkmängd:
18,9 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
4,0%.

Befolkningstäthet:
32 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
17%.

Förväntad levnadsålder:
57 år.

Läskunniga:
47%.

BNP per invånare:
340 dollar.

Barnadödlighet:
77 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 33 %, industri 21 %, ser
vice 46 %.

Arbetsstyrkan fördelad sekto-
rer:
Lantbruk 78 %, industri 10 %, ser
vice 12 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 34 %, te 26 %, olja och olje
produkter 25 %, cement 5 %.

Importen kommer från:
England 14 %, Förenade Arabemi
raten 12 %, Saudiarabien 10 %,
Japan 9 %.

Självständighet:
1963 (England kolonialmakt).

Styresform:
Republik, enpartistat med Kenya
African National Union som enda
tillåtna parti.

Ledare:
Daniel Arap Moi president sedan
1978.

Språk:
Engelska och swahili officiella
språk, kikuyu, luo m.fl.

Religion:
Traditionell tro, kristna (ca. 25 %),
muslimer (i synnerhet i kustområ
dena).

Valuta:
Shilling (0:46 kr).

Komorerna
Huvudstad:
Moroni, 16000 inv. (1978).

Yta:
2200 km 2 .

Folkmängd:
421 000 (inofficiell uppskattning
1983).

Årlig befolkningstillväxt:
3,3%.

Befolkningstäthet:
191 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
11%.

Förväntad levnadsålder:
48 år.

Läskunniga:
58%.

BNP per invånare:
340 dollar.

Barnadödlighet:
89 per tusen.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 87 %.

Viktiga exportvaror:
Vanilj 45 %, kryddnejlikor 41 %.

Importen kommer från:
Frankrike 64 %, Sydafrika 7 %,
Singapore 5 %, Pakistan 5 %.

Självständighet:
1975 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Federal islamisk republik med au
tonomi för varje ö. Enpartistat.

Ledare:
Ahmed Abdallah Abdermane pre
sident sedan 1978, omvald 1984.

Språk:
Franska och arabiska officiella
språk, nyaziga och swahili.

Religion:
Islam, en liten katolsk minoritet.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Kongo
Huvudstad:
Brazzaville, 425000 inv. (1980).

Yta:
342000 km 2 .

Folkmängd:
1,8 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
3,1 %.

Befolkningstäthet:
5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
55%.

Förväntad levnadsålder:
63 år.

Läskunniga:
16 %.

BNP per invånare:
1230 dollar.

Barnadödlighet:
68 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 7 %, industri 55 %, ser
vice 38 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 34 %, industri 26 %, ser
vice 40 %.

Viktiga exportvaror:
Olja och oljeprodukter 85 %, tim
mer5%.

Importen kommer från:
Frankrike 64 %, Brasilien 7 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Folkrepublik. Enda parti: Parti con
golais du Travail (PCT).

Ledare:
Överste Denis Sassou-Nguesso
president sedan 1979.

Språk:
Franska officiellt språk, lingala, ki
kongo m.fl.

Religion:
Ungefär hälften följer traditionell
tro, under hälften är kristna, 41 000
muslimer.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).
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Lesotho
Huvudstad:
Maseru. över 290 000 inv. i Maseru
med omgivningar (1981).

Yta:
30300 km 2 .

Folkmängd:
1,5 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,5%.

Befolkningstäthet:
49,5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
13%.

Förväntad levnadsålder:
53 år.

Läskunniga:
65 % (uppskattning 1979).

BNP per invånare:
460 dollar.

Barnadödlighet:
94 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 23 %, industri 22 %, ser
vice 55 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 87 %, industri 4 %, ser
vice 9 %.

Viktiga exportvaror:
Diamanter 22 %, ull 10 %, mohair
8%.

Importen kommer från:
Sydafrikanska tullunionen 97 %
(framför allt Sydafrika).

Självständighet:
1966 (England kolonialmakt).

Styresform:
Kungadöme och enpartistat med
Basutoland National Party (BNP)
som enda parti.

Ledare:
Kung Moshoeshoe II, Metsing Lhe
kanya ordförande i militärrådet,
som tog makten vid en kupp 20/1
1986.

Språk:
Engelska och sotho officiella
språk.

Religion:
Över 80 % kristna.

Valuta:
Maluti (3:45 kr).

Liberia
Huvudstad:
Monrovia, 220000 inv. (1982).

Yta:
111 400 km 2 .

Folkmängd:
2,1 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,3%.

Befolkningstäthet:
19 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
38%.

Förväntad levnadsålder:
49 år.

Läskunniga:
25%.

BNP per invånare:
480 dollar.

Barnadödlighet:
91 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 36 %, industri 26 %, ser
vice 38 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 70 %, industri 14 %, ser
vice 16 %.

Viktiga exportvaror:
Stål 81 %, gummi 22 %, diaman
ter7 %.

Självständighet:
1847 (grundades som bosättnings
område för frigivna slavar från
Nordamerika).

Styresform:
Republik, sedan militärregimen in
fört ny grundlag och tillåtit politiska
partier 1984. National Democratic
Party of Liberia regeringsparti.

Ledare:
Sergeant Samuel K. Doe ordfö
rande för provisoriska folkförsam
lingen sedan 1984, kom till makten
1980, vald till president i jan. 1986..

Språk:
Engelska officiellt språk.

Religion:
Officiellt en kristen stat. Islam och i
mindre grad traditionell tro prakti
seras också.

Valuta:
Liberisk dollar (7:04 kr).

Libyen
Huvudstad:
Tripoli, 820000 inv. (1982).

Yta:
1 760000 km 2 .

Folkmängd:
3,2 milj. (1982).

Ärlig befolkningstillväxt:
4,3%.

Befolkningstäthet:
2 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
58%.

Förväntad levnadsålder:
57 år.

Läskunniga:
50%.

BNP per invånare:
8590 dollar.

Barnadödlighet:
95 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 2 %, industri 68 %, ser
vice 30 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 19 %, industri 28 %, ser
vice 53 %.

Viktiga exportvaror:
Olja och oljeprodukter 99 %.

Importen kommer från:
Italien 29 %, Västtyskiand 16 %,
England 6 %, Frankrike 6 %.

Självständighet:
1951 (Italien kolonialmakt 1942,
därefter ockuperat av England och
Frankrike).

Styresform:
Socialistisk folkrepublik styrd av
den allmänna folkkommitten, vald
av lokala kommitteer. Förbund
med Marocko 1984.

Ledare:
Överste Mu'ammar al-Kadaffi "ide
ologisk ledare" 1974 (till makten
1969).

Språk:
Arabiska officiellt språk.

Religion:
Islam.

Valuta:
Libysk dinar (23:75 kr).

Madagaskar
Huvudstad:
Tananarive, 700000 inv. (1982).

Yta:
587000 km 2 .

Folkmängd:
9,5 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,6%.

Befolkningstäthet:
16 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
20%.

Förväntad levnadsålder:
49 år.

Läskunniga:
33%.

BNP per invånare:
310 dollar.

Barnadödlighet:
116 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 41 %, industri 15 %, ser
vice 44 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 87 %, industri 4 %, ser
vice 9 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 40 %, kryddnejlikor 35 %,
vanilj 25 %.

Importen kommer från:
Frankrike 32 %, USA 11 %, Väst
tyskland 10 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik styrd av direktvald presi
dent. "Det högsta revolutionära rå
det" leds av presidenten. Front Na
tionale pour la Defense de la Re
volution Socialiste Malgache
(FNDR), är enda parti, men inne
fattar 7 olika organisationer.

Ledare:
Överstelöjtnant Didier Ratsiraka
president sedan 1975.

Språk:
Franska officiellt språk, malagasi.

Religion:
57 % följer traditionell tro, 40 %
kristna (varav katoliker ca. 20 %),
resten muslimer.

Valuta:
Madagaskar Franc (100 = 1:23 kr).



Malawi
Huvudstad:
Lilongwe, 183000 inv. (1983).

Yta:
118000 km 2 .

Folkmängd:
6,6 milj. (1982).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,0%.

Befolkningstäthet:
56 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
11 %.

Förväntad levnadsålder:
44 år.

Läskunniga:
78%.

BNP per invånare:
210 dollar.

Barnadödlighet:
137 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 43 %, industri 20 %, ser
vice 13 % (1981).

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 86 %, industri 5 %, ser
vice 9 %.

Viktiga exportvaror:
Tobak 51 %, te 21 %, socker 10 %
(1983).

Importen kommer från:
Sydafrika 36 %, England 15 %,
Västtyskiand 7 %, Zimbabwe 6 %.

Självständighet:
1964 (England kolonialmakt).

Styresform:
Enpartistat. Parti: Malawi Con
gress Party (MCP). Befrielserörel
ser i exil.

Ledare:
Hastings Kamuzu Banda president
sedan 1964.

Språk:
Chewa och engelska officiella
språk.

Religion:
Traditionell tro överväger, ca. 30 %
kristna.

Valuta:
Malawisk kwacha (4:10 kr).

Mali
Huvudstad:
Bamako, 510000 inv. (1982).

Yta:
1 240000 km 2 .

Folkmängd:
7,1 milj. (1982).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,5%.

Befolkningstäthet:
5,7 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
19%.

Förväntad levnadsålder:
45 år.

Läskunniga:
10%.

BNP per invånare:
180 dollar.

Barnadödlighet:
132 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 46 %, industri 11 %, ser
vice 43 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 73 %, industri 12 %, ser
vice 15 %.

Viktiga exportvaror:
Bomull och bomullsprodukter
54 %, boskap 15 %, jordnötter
13%.

Importen kommer från:
Frankrike 31 %, Elfenbenskusten
20 %, Sovjetunionen 13 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik enligt grundlag, som mi
litärregimen genomförde 1974.
Union democratique du peuple
malien (UDPM) enda parti.

Ledare:
Överste Moussa Traore president
sedan 1968, omvald 1985.

Språk:
Franska officiellt språk, mandinka
m.fl.

Religion:
65 % muslimer, 30 % följer tradi
tionell tro, 5 % kristna.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Marocko
Huvudstad:
Rabat, 1 milj. inv. (1982).

Yta:
447000 km 2 .

Folkmängd:
20,8 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,6%.

Befolkningstäthet:
46,5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
43 %.

Förväntad levnadsålder:
52 år.

Läskunniga:
31 %.

BNP per invånare:
760 dollar.

Barnadödlighet:
125 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 17 %, industri 32 %, ser
vice 51 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 52 %, industri 21 %, ser
vice 27 %.

Viktiga exportvaror:
Fosfater 32 %, frukt, grönsaker
och vin 25 %, fosforsyra 11 %.

Importen kommer från:
EG-Iänderna 42 %, varav Frank
rike 24 %, Saudiarabien 14 %,
Spanien 7 %, USA 6 %.

Självständighet:
1956 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Kungadöme, »islamisk stat«. Flera
partier representerade i den lag
stiftande församlingen. Förbund
med Libyen 1984.

Ledare:
Kung Hassan II regent sedan 1961.

Språk:
Arabiska officiellt språk, franska
handelsspråk, berber.

Religion:
Islam är statsreligion.

Valuta:
Dirham (0:80 kr).
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Mauretanien
Huvudstad:
Nouakchott, 150000 inv. (1980).

Yta:
1 031 000 km 2 .

Folkmängd:
1,6 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,2%.

Befolkningstäthet:
1,5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
25%.

Förväntad levnadsålder:
46 år.

Läskunniga:
17%.

BNP per invånare:
480 dollar.

Barnadödlighet:
138 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 34 %, industri 21 %, ser
vice 45 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 69 %, industri 8 %, ser
vice 23 %.

Viktiga exportvaror:
Järnmalm 78 OJa, fisk 21 %.

Importen kommer från:
Frankrike 16 %, övriga EG-Iänder
15 %, Spanien 10 %, Senegal
8%.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim, politiska partier för
bjudna.

Ledare:
Överstelöjtn. Mohamed Khouna
Ould Heydalla sedan 1979.

Språk:
Franska officiellt språk, arabiska,
pulaar m.fl.

Religion:
Islam statsreligion.

Valuta:
Ouguiya (100 = 9:25 kr).



Mauritius
Huvudstad:
Port Louis, 148000 inv. (1981).

Yta:
1865 km2 .

Folkmängd:
985000 (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
1,4 % (1970-82).

Befolkningstäthet:
528 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
54%.

Förväntad levnadsålder:
67 år.

Läskunniga:
79%.

BNP per invånare:
1 230 dollar.

Barnadödlighet:
32 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 15 %, industri 25 %, ser
vice 60 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 29 %, industri 24 %, ser
vice 47 % (1980).

Viktiga exportvaror:
Socker 94 %, te 3 %, melass 2 %.

Importen kommer från:
Bahrein 18 %, Frankrike 12 %,
Sydafrika 9 %, England 9 %.

Självständighet:
1968 (England kolonialmakt).

Styresform:
Statsöverhuvud är den brittiska
monarken. En generalguvernör ut
ser premiärministern.

Ledare:
Aneerod Jugnauth premiärminister
sedan 1982.

Språk:
Engelska officiellt språk, franska,
kreol, hindi.

Religion:
51 % hindu, 31 % kristna, 17 %
muslimer.

Valuta:
Mauritisk rupie (0:54 kr).

Mo~ambique

Huvudstad:
Maputo, 786000 inv. (1982).

Yta:
802000 km 2 .

Folkmängd:
12,9 milj. (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
2,6%.

Befolkningstäthet:
16 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
9%.

Förväntad levnadsålder:
51 år.

Läskunniga:
33%.

BNP per invånare:
180 dollar (1980)

Barnadödlighet:
111 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 44 %, industri 10 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 66 %, industri 18 %, ser
vice 16 %.

Viktiga exportvaror:
Räkor och hummer 24 %, oljepro
dukter 17 %, bomull 13 %, kasju
nötter 12 % (1983).

Importen kommer från:
Västländer 39 %, socialistiska sta
ter i Europa 23 %.

Självständighet:
1975 (Portugal kolonialmakt).

Styresform:
Folkrepublik, enpartistat och folk
ligt vald folkförsamling. FRELlMO
(Frente de Liberta(:ao de Mo(:am
bique) enda parti.

Ledare:
Samora Machel president sedan
1975.

Språk:
Portugisiska officiellt språk.

Valuta:
Metical (100 = 17:85 kr).

Namibia
Huvudstad:
Windhoek, 100000 inv. (1982).

Yta:
824292 km 2 .

Folkmängd:
1 051 000 (1982).

Befolkningstäthet:
1,2 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
46%.

Förväntad levnadsålder:
60 år.

Läskunniga:
39%.

BNP per invånare:
1 910 dollar.

Barnadödlighet:
116 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 13 %, industri 58 %, ser
vice 29 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 48 %, industri 15 %, ser
vice 26 %.

Viktiga exportvaror:
Mineraler 85 %, jordbruksproduk
ter 13 %, fiskprodukter 3 % (upp
skattning för 1979).

Självständighet:
Ej självständigt, ockuperat av Syd
afrika sedan 1920. Koloniserat
(utom norra delen) av Tyskland,
mandatområde under Nationernas
Förbund 1920-45, förvaltarskap un
der Förenta Nationerna 1945 -.
FNs Namibiaråd har förklarat befri
elserörelsen SWAPO vara legitim
företrädare för Namibias folk.

Styresform:
Militärt ockuperat, av Sydafrika till
satt regering med begränsade be
fogenheter 1985.

Ledare:
(Ledare för befrielserörelsen: Sam
Nujoma).

Språk:
Engelska och afrikaans officiella
språk, tyska, ndonga, kwanyama,
herero m.fl.

Valuta:
Sydafrikansk rand (3:45 kr).

Niger
Huvudstad:
Niamey, 365000 inv. (1982).

Yta:
1 267000 km 2 .

Folkmängd:
6,1 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
3,0%.

Befolkningstäthet:
5 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
14 %.

Förväntad levnadsålder:
45 år.

Läskunniga:
10%.

BNP per invånare:
240 dollar.

Barnadödlighet:
132 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 33 %, industri 31 %, ser
vice 37 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 91 %, industri 3 %, ser
vice 6 %.

Viktiga exportvaror:
Uran 81 %, boskap 18 %, skinn
1 %.

Importen kommer från:
EG-Iänderna 47 %, afrikanska län
der 29 %, Asien 13 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim sedan 1974. Civila och
militära ministrar i ministerrådet.

Ledare:
Överstelöjtn. Seyni Kountche ord
förande i Högsta Militärrådet se
dan 1974.

Språk:
Franska officiellt språk.

Religion:
Islam (98 %).

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).



Nigeria
Huvudstad:
Lagos, 6 milj. inv. tillsammans med
förorter (början av 80-talet).

Yta:
924000 km 2 .

Folkmängd:
93,6 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,7%.

Befolkningstäthet:
101 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
22%.

Förväntad levnadsålder:
49 år.

Läskunniga:
44%.

BNP per invånare:
770 dollar.

Barnadödlighet:
109 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 26 %, industri 34 %, ser
vice 40 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 54 %, industri 19 %, ser
vice 27 %.

Viktiga exportvaror:
Olja 99 %.

Importen kommer från:
England 19 %, USA 12 %, Frank
rike 11 %, Japan 11 % (1984).

Självständighet:
1960 (England kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim. Förbundsrepublik
med 19 delstater jämte den fede
rala huvudstaden.

Ledare:
President Ibrahim Babanjida se
dan 27 aug. 1985.

Språk:
Engelska officiellt språk, hausa,
igbo, yoruba m.fl.

Religion:
Islam (dominerande i norr, minst
26 milj.), kristendom (minst 19
milj.), traditionell religion (minst 10
milj.).

Valuta:
Naira (6:80 kr).

Rwanda
Huvudstad:
Kigali, 112000 inv. (1978).

Yta:
26000 km 2 .

Folkmängd:
5,7 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,4 %.

Befolkningstäthet:
219 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
5%.

Förväntad levnadsålder:
46 år.

Läskunniga:
50%.

BNP per invånare:
270 dollar.

Barnadödlighet:
126 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 46 %, industri 22 %, ser
vice 32 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 91 %, industri 2 %, ser
vice 7 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 71 %, tenn 13 %, te 7 %.

Importen kommer från:
Benelux-Iänderna 20 %, Japan
13 %, Kenye 10 %, Västtyskiand
8%.

Självständighet:
1962 (Belgien kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim. Mouvement revolu
tionnaire national pour le develop
pement (MRNO) enda parti.

Ledare:
Generalmajor Juvenal Habyari
mana president sedan 1973, om
vald 1983.

Språk:
Franska och nyarwanda officiella
språk.

Religion:
Ungefär hälften av befolkningen
praktiserar traditionell tro, ca. 2
milj. kristna.

Valuta:
Rwandisk franc (100 = 8:30 kr).

Sao Torne och
Principe
Huvudstad:
Sao Tome, 25000 inv. (1979).

Yta:
964 km 2 .

Folkmängd:
103000 (1983, preliminär siffra).

Ärlig befolkningstillväxt:
1,2 %.

Befolkningstäthet:
107 inv/km2 .

Förväntad levnadsålder:
62 år.

BNP per invånare:
390 dollar.

Barnadödlighet:
62 per tusen.

Viktiga exportvaror:
Kakao 89 %, kopra, palmoljepro
dukter och kaffe 10 %.

Importen kommer från:
Portugal 61 %, Angola 13 %, Hol
land 4 %.

Självständighet:
1975 (Portugal kolonialmakt).

Styresform:
Enpartistat, Movimento de Li
berta98.0 de Sao Tome e Principe
(MLSTP) enda parti.

Ledare:
Manuel Pinta da Costa president
sedan 1975.

Språk:
Portugisiska officiellt språk, kreol.

Religion:
80 % kristna, fr.a. katoliker.

Valuta:
Oobra (100 = 19 kr).

Senegal
Huvudstad:
Oakar, 1,4 milj. inv. (1982).

Yta:
196000 km 2 .

Folkmängd:
6,2 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,8%.

Befolkningstäthet:
31,6 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
34%.

Förväntad levnadsålder:
46 år.

Läskunniga:
6%.

BNP per invånare:
440 dollar.

Barnadödlighet:
155 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 21 %, industri 25 %, ser-o
vice 54 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 77 %, industri 10 %, ser
vice 13 %.

Viktiga exportvaror:
Jordnötsprodukter 28 %, fisk och
musslor 25 %, fosfater 13 %.

Importen kommer från:
Frankrike 31 %, Thailand 7 %,
Norge 7 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Stvresfor;n:
Republik med direktvald presi
dent. Lagstiftande nationalförsam
ling med flera partier.

Ledare:
Abdou Oiouf president sedan 1981.

Språk:
Franska officiellt språk, wolof m.fl.

Religion:
Islam 90 %, 5 % traditionell tro, 5
% kristna.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).
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Seychellerna
Huvudstad:
Victoria, 15500 inv. (1977).

Yta:
444 km 2 .

Folkmängd:
65000 (1983, preliminära siffror).

Årlig befolkningstillväxt:
1,8%.

Befolkningstäthet:
232 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
37 % (1977).

Förväntad levnadsålder:
70 år.

Läskunniga:
58%.

BNP per invånare:
2370 dollar.

Barnadödlighet:
40 per tusen.

Viktiga exportvaror:
Utöver en stor återexport av bl.a.
oljeprodukter exporteras kopra, ka
nel, fisk.

Importen kommer från:
England 19 %, Sydafrika 9 %, Ja
pan 6 %.

Självständighet:
1976 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Repubfik med direktvald presi
dent. Lagstiftande församling där
Seychelles People's Progressive
Front (SPPF) är enda tillåtna parti.

Ledare:
Albert Renee sedan 1977.

Språk:
Engelska, franska officiella språk,
kreol.

Religion:
Kristna nästan 100 % (därav 90 %
katoliker).

Valuta:
Seychellisk rupie (1:15 kr).

Sierra leone
Huvudstad:
Freetown, 270000 inv. (1980).

Yta:
72000 km2 .

Folkmängd:
3,2 milj. (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
2,1 %.

Befolkningstäthet:
44 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
23%.

Förväntad levnadsålder:
38 år.

Läskunniga:
7%.

BNP per invånare:
390 dollar.

Barnadödlighet:
190 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 32 %, industri 20 %, ser
vice 48 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 65 %, industri 19 %, ser
vice 16 %.

Viktiga exportvaror:
Diamanter 40 %, kakao 16 %,
kaffe 16 %.

Importen kommer från:
England 18 %, Japan 11 %, USA
9 %, Västtyskiand 9 %.

Självständighet:
1961 (England kolonialmakt).

Styresform:
Republik och enpartistat. Enda
parti: All People's Congress.
Många oppositionspartier i exil.

Ledare:
Generalmajor Joseph Momoh pre
sident sedan okt. 1985.

Språk:
Engelska officiellt språk, mende,
temne, krio m.fl.

Religion:
Islam, kristendom, traditionell tro.

Valuta:
Leone (1:25 kr).

Somalia
Huvudstad:
Mogadishu, 1 milj. inv. (1984).

Yta:
638000 km 2 .

Folkmängd:
5,1 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
2,8%.

Befolkningstäthet:
8 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
33%.

Förväntad levnadsålder:
45 år.

Läskunniga:
60 % (preliminär).

BNP per invånare:
250 dollar.

Barnadödlighet:
184 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 50 %, industri 11 %, ser
vice 39 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 82 %, industri 8 %, ser
vice 10 %.

Viktiga exportvaror:
Levande boskap 94 %, bananer
4 %, hudar och skinn 2 %.

Importen kommer från:
Italien 47 %, England 15 %, USA
11%.

Självständighet:
1960 (sammanslagning av brittiska
Somaliland och italienska Soma
Iia).

Styresform:
Militärregim, ..socialistisk stat« en
ligt grundlag 1984. Somali Revolu
tionary Socialist Party (SRSP)
enda parti.

Ledare:
Generalmajor Mohamed Siad
Barre president sedan 1969.

Språk:
Somali och swahili.

Religion:
Islam (sunni-muslimer).

Valuta:
Somalisk shilling (100 = 21 kr).

Sudan
Huvudstad:
Khartoum, 3 milj. inv. tillsammans
med Omdurman och Khartoum
North (1983).

Yta:
2506000 km 2.

Folkmängd:
20,8 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
3,2%.

Befolkningstäthet:
8 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
20%.

Förväntad levnadsålder:
48 år.

Läskunniga:
15 %.

BNP per invånare:
400 dollar.

Barnadödlighet:
119 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 34 %, industri 15 %, ser
vice 51 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 78 %, industri 10 %, ser
vice 12 %.

Viktiga exportvaror:
Bomull 49 %, gummi 10 %, lamm
och får 9 %, sesamfrön 9 %.

Importen kommer från:
Saudiarabien 17 %, England
12%, USA9%.

Självständighet:
1956 (England kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim, styrd av ett ..över
gångs«-militärråd.

Ledare:
Generallöjtnant Abdel-Rahman
Swar AI-Dahab sedan april 1985
ordförande i militärrådet.

Språk:
Arabiska officiellt språk, engeiska i
städerna, nubiska.

Religion:
Islam (Sufi) i norr, traditionell reli
gion och kristendom i södra Su
dan.

Valuta:
Sudanskt pund (1:85 kr).



Swaziland
Huvudstad:
Mbabane, 39000 inv. (1983).

Yta:
17000 km 2 .

Folkmängd:
688000 (1982).

Årlig befolkningstillväxt:
3,2 % (1970-82).

Befolkningstäthet:
40 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
19 %.

Förväntad levnadsålder:
55 år.

Läskunniga:
55%.

BNP per invånare:
930 dollar.

Barnadödlighet:
130 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
lantbruk 20 %, industri 30 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
lantbruk 74 %, industri 9 %, ser
vice 17 %.

Viktiga exportvaror:
Socker 39 %, trämassa 15 %, as
best 6 %, fruktkonserver 3 %, cit
rusfrukter 3 %.

Importen kommer från:
Sydafrikanska tullunionen 90 %,
England 10 %.

Självständighet:
1968 (England kolonialmakt).

Styresform:
Traditionellt kungadöme. Inga poli
tiska partier tillåtna. Högsta stats
rådet, Liqoqo, är regentens rådgiv
ande instans.

Ledare:
Kung Mswati III (kront 1986).

Språk:
Swati.

Religion:
Ca. 60 % kristna, övriga praktise
rar traditionell tro.

Valuta:
Lilangeni (3:45 kr).

Sydafrika
Huvudstad:
Pretoria, 739000 inv. (1980).

Yta:
1 221 000 km 2 ,

Folkmängd:
31,5 milj. (1983),

Årlig befolkningstillväxt:
2,4 %.

Befolkningstäthet:
26 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
55%.

Förväntad levnadsålder:
64 år.

BNP per invånare:
2490 dollar.

Barnadödlighet:
55 per tuse~.

BNP fördelad på sektorer:
lantbruk 7 %, industri 53 %, ser
vice 23 % (1981).

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
lantbruk 30 %, industri 24 %, ser
vice 41 %.

Viktiga exportvaror:
Guld 55 %, övriga mineraler 21 %,
matvaror, vin och tobak 10 %, dia
manter 7 %.

Importen kommer från:
Västtyskiand 21 %, USA 20 %,
England 17 %, Japan 15 %, Frank
rike 6 %.

Självständighet:
1910 (sammanslagning av brittiska
Natal och Kapprovinsen samt bo
errepublikerna Transvaal och
Oranje-fristaten).

Styresform:
Minoritetsstyre där afrikanerna
saknar rösträtt. Tre kammare i par
lamentet, för vita, indier och »fär
gade«. Stark presidentmakt.

Ledare:
P.w. Botha premiärminister sedan
1978, president sedan 1984.

Språk:
Engelska, afrikaans officiella
språk, zulu, xhosa m.fl.

Religion:
Majoriteten är kristna.

Valuta:
Rand (3:45 kr).

Tanzania
Huvudstad:
Dar es Salaam, 800000 inv.
(1980).

Yta:
945000 km 2 .

Folkmängd:
20,8 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
3,3%.

Befolkningstäthet:
22 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
14%.

Förväntad levnadsålder:
51 år.

Läskunniga:
74%.

BNP per invånare:
240 dollar.

Barnadödlighet:
98 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
lantbruk 52 %, industri 15 %, ser
vice 33 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
lantbruk 83 %, industri 6 %, ser
vice 11 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 34 %, bomull 10 %, kasju
nötter 7 %, sisal 5 %.

Importen kommer från:
England 27 %, Japan 18 %, Väst
tyskland 16 %, USA 10 %.

Självständighet:
1961 (England kolonialmakt). Etter
Zanzibars självständighet 1963 bil
dades Tanzania 1964.

Styresform:
Republik, enpartistat. Chama Cha
Mapinduzi (CCM) enda parti, bil
dat 1977 som sammanslagning av
partierna på fastlandet och Zanzi
bar (en autonom delstat).

Ledare:
Ali Hassan Mwinyi.

Språk:
Swahili, engelska nationella språk.

Religion:
60 % av befolkningen på fastlan
det och 97 % på Zanzibar är musli
mer, dessutom finns traditionell tro
och kristendom.

Valuta:
Shilling (0:45 kr).

Tchad
Huvudstad:
N'Djamena, 225 000 inv. (1983).

Yta:
1 284000 km 2 .

Folkmängd:
4,8 milj. (1983).

Årlig befolkningstillväxt:
2,1 %.

Befolkningstäthet:
3,7 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
20%.

Förväntad levnadsålder:
44 år.

Läskunniga:
5%.

BNP per invånare:
80 dollar.

Barnadödlighet:
161 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
lantbruk 64 %, industri 7 %, ser
vice 29 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
lantbruk 85 %, industri 7 %, ser
vice 8 %.

Viktiga exportvaror:
Bomull 62 %, kött och köttproduk
ter, fisk 10 %.

Importen kommer från:
Frankrike 36 %, Kamerun 13 %,
Västtyskiand 8 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik. Parlamentet upplöst se
dan 1975. Union nationale pour
I'independence et la Revolution
(UNIR) bildat 1984 för att skapa
nationell enhet mellan norr och sö
der.

Ledare:
Hissene Habre sedan 1982,

Språk:
Franska officiellt språk, arabiska.

Religion:
45 % muslimer, 5 % kristna, res
ten praktiserar traditionell tro.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).
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Taga
Huvudstad:
Lome, 250000 inv. (1980).

Yta:
57000 km2 .

Folkmängd:
2,8 milj. (1983).

Arlig befolkningstillväxt:
2,6%.

Befolkningstäthet:
49 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
22%.

Förväntad levnadsålder:
49 år.

Läskunniga:
16%.

BNP per invånare:
280 dollar.

Barnadödlighet:
122 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 22 %, industri 28 %, ser
vice 50 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 67 %, industri 15 %, ser
vice 18 %.

Viktiga exportvaror:
Fosfater 50 %, kaffe 16 %, kakao
11 %, bomull 10 %.

Importen kommer från:
Frankrike 27 %, Holland 11 %,
England 10 %, Västtyskiand 7 %.

Självständighet:
1960 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Enpartistat, president väljs vid di
rekta val. Rassemblement du
peuple togolais (RPT) enda parti.

ledare:
Överstelöjtnant Etienne Gnas
singbe Eyadema sedan 1967.

Språk:
Franska officiellt språk, ewe, kabre
m.fl.

Religion:
60 % traditionell tro, 25 % kristna
(varav 20 % katoliker), 8 % musli
mer.

Valuta:
CFA Franc (100 = 2:10 kr).

Tunisien
Huvudstad:
Tunis, 1,2 milj. inv. (1982).

Yta:
164000 km2 .

Folkmängd:
6,7 milj. (1972).

Arlig befolkningstillväxt:
2,5%.

Befolkningstäthet:
41 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
54%.

Förväntad levnadsålder:
61 år.

Läskunniga:
38%.

BNP per invånare:
1390 dollar.

Barnadödlighet:
65 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 15 %, industri 36 %, ser
vice 49 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 35 %, industri 32 %, ser
vice 33 %.

Viktiga exportvaror:
Olja och oljeprodukter 49 %, texti
lier 21 %, konstgödsel 10 %, kemi
kalier 8 %, olivolja 2 %.

Importen kommer från:
Frankrike 25 %, Italien 12 %, Väst
tyskland 11 %.

Självständighet:
1956 (Frankrike kolonialmakt).

Styresform:
Republik; parlament och president
väljs vart femte år. Flera partier
tillåtna sedan 1983.

ledare:
Habib Bourgiba president sedan
1956.

Språk:
Arabiska officiellt språk, franska.

Religion:
Islam statsreligion. Små kristna
och judiska minoriteter.

Valuta:
Tunisisk dinar (10:00 kr).

Uganda
Huvudstad:
Kampala, 458000 inv. (1980).

Yta:
236900 km 2 .

Folkmängd:
13,9 milj. (1982).

Arlig befolkningstillväxt:
2,8%.

Befolkningstäthet:
59 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
7%.

Förväntad levnadsålder:
49 år.

Läskunniga:
52%.

BNP per invånare:
220 dollar.

Barnadödlighet:
120 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 82 %, industri 4 %, ser
vice 14 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 83 %, industri 6 %, ser
vice 11 %.

Viktiga exportvaror:
Kaffe 97 %, bomull 1 %, koppar
1%.

Importen kommer från:
Kenya och Tanzania 33 %, Eng
land 23 %, Indien 15 %, Västtysk
Iand 11 %.

Självständighet:
1962 (England kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim. Regeringen utnämnd
i jan. 1986 består av medlemmar i
National Resistance Army (NRA),
som bedrev gerillaverksamhet mot
Obotes regering.

ledare:
President Yoweri Museveni sedan
jan. 1986.

Språk:
Engelska och swahili officiella
språk, luganda m.fl.

Religion:
33 % katoliker, 30 % protestanter,
6 % muslimer, 41 % traditionell tro.

Valuta:
Ugandisk shilling (100 = 0:50 kr).

Västsahara
Huvudstad:
El Aiun.

Yta:
266000 km 2 .

Folkmängd:
Ca. 500000 (1982).

Befolkningstäthet:
2 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
20%.

Läskunniga:
10%.

Viktiga exportvaror:
Fosfater, järn, fisk.

Importen kommer från:
Marocko, Spanien.

Självständighet:
Befrielsefronten POLISARIO utro
pade den demokratiska sahariska
republiken 1976 sedan Spanien
dragit sig tillbaka (och Marocko
ockuperat norra delen).

Styresform:
Ockuperat av marockanska trup
per i norr.

Ledare:
Mohamed Abdelaziz generalsekre
terare för POLISARIO.

Språk:
Spanska officiellt språk.

Valuta:
Marockanska dirham (0:80 kr).



Zaire
Huvudstad:
Kinshasa, 2,5 milj. inv. (1980).

Yta:
234900 km 2 .

Folkmängd:
29,7 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
2,5%.

Befolkningstäthet:
126 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
38%.

Förväntad levnadsålder:
51 år.

Läskunniga:
55%.

BNP per invånare:
170 dollar.

Barnadödlighet:
160 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 36 %, industri 20 %, ser
vice 44 %.

Arbetsstyrkan föräelad på sekto
rer:
Lantbruk 75 %, industri 13 %, ser
vice 12 %.

Viktiga exportvaror:
Koppar 42 %, guld 12 %, kobolt
10 %, kaffe 6 %, diamanter 4 %.

Importen kommer från:
Berelux-Iänderna 29 %, Frankrike
17 %, Västtyskiand 10 %.

Självständighet:
1960 (Belgien kolonialmakt).

Styresform:
Militärregim, enpartistat. Mouve
ment populaire de la revolution
(MPR), enda parti.

Ledare:
General Mobutu Sese Seko presi
dent sedan 1965.

Språk:
Franska officiellt språk, lingala, ki
kongo, swahili m.fl.

Religion:
Ca. 50 % traditionell tro, övriga ka
toliker.

Valuta:
Zaire (100 = 14 kr).

zambia
(Kolonialt namn Nord-Rhodesia).

Huvudstad:
Lusaka, 540000 inv. (1980).

Yta:
753000 km 2 .

Folkmängd:
6,3 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,2%.

Befolkningstäthet:
8,4 inv/km2.

Stadsbefolkning:
47%.

Förväntad levnadsålder:
51 år.

Läskunniga:
48%.

BNP per invånare:
580 dollar.

Barnadödlighet:
105 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 14 %, industri 38 %, ser
vice 48 %.

Arbetsstyrkan fördelad sekto-
rer:
Lantbruk 67 %, industri 11 %, ser
vice 22 %.

Viktiga exportvaror:
Koppar 93 %, kobolt 3 %, zink
3%

Importen kommer från:
England 22 %, Sydafrika 16 %,
USA 7 %, Västtyskiand 7 %.

Självständighet:
1964 (England kolonialmakt).

Styresform:
Republik, enpartistat.

Ledare:
Kenneth Kaunda president sedan
1964.

Språk:
Engelska officiellt språk, nyanja,
bemba, tonga m.fl.

Religion:
Kristendom, traditionell religion.

Valuta:
Kwacha (1:05 kr).

Zimbabwe
(Kolonialt namn Syd-Rhodesia)

Huvudstad:
Harare, 656000 inv. (1982).

Yta:
391000 km 2 .

Folkmängd:
7,9 milj. (1983).

Ärlig befolkningstillväxt:
3,2%.

Befolkningstäthet:
20 inv/km2 .

Stadsbefolkning:
24%.

Förväntad levnadsålder:
56 år.

Läskunniga:
69 %.

BNP per invånare:
740 dollar.

Barnadödlighet:
83 per tusen.

BNP fördelad på sektorer:
Lantbruk 11 %, industri 32 %, ser
vice 57 %.

Arbetsstyrkan fördelad på sekto
rer:
Lantbruk 60 %, industri 15 %, ser
vice 25 %.

Viktiga exportvaror:
Tobak 24 %, guld 17 %, ferrolege
ringar 10 %, asbest 8 %, socker
6%.

Importen kommer från:
Sydafrika 22 %, England 15 %,
USA 10%.

Självständighet:
1980 (England kolonialmakt, unila
teralt utropat vitt minoritetsstyre
1965-1980).

Styresform:
Republik, flerpartisystem. Skild
röstlängd för vita (med 20 platser i
parlamentet) och svarta. Rege
ringsparti: ZANU.

Ledare:
Robert Mugabe premiärminister
sedan 1980.

Språk:
Engelska officiellt språk, shona,
ndebele m.fl.

Religion:
Traditionell tro, 20 % kristna.

Valuta:
Zimbabwisk dollar (4:40 kr).
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Där källhänvisningar saknas har
uppgifter använts ur Afrika i kartor
och siffror, Mellemfolkeligt Sam
virke och Nordiska afrikainstitutet,
1981.

Vad är utveckling?
1. Handbook of International

Trade and Development Stati
stics, UNCTAD, UN 1983.

2. World Development Report
1984; Nordic Statistics 1983;
Formeln för uträkning av "fy
sisk livskvalitet" finns i Morris
David Morris: Measuring the
Condition of the World's Poor,
Pergamon Press, NY, 1979.

3. -
4. -

Historia
1. -
2. -
3. -
4. Griffiths: An Atlas of African

Affairs, Methuen, London,
1984.

5. -
6. -
7. -
8. Jean-Suret Canale: Afrique

noire, occidentale et centrale,
Editions Sociales, Paris 1964.

9. -
10. Samma som 4.

Folk och kultur
1. Statistical Yearbook, UN, New

York 1976.
2. World Development Report

1984.
3. Samma som 2.
4. Danmarks Statistik 1981; Ke

nya Statistical Abstract 1982.
5. Women of the World: A Chart

book for Developing Regions,
USAID, 1985.

6. Samma som 5.
7. Samma som 2.
8. Griffiths: An Atlas of African

Affairs, Methuen, London
1984; David Dalby i Africa
South of the Sahara.

9. Africa Report, maj-juni 1983;
Africa Review 1985.

10. Africa South of the Sahara.
11. -
12. UNICEF News, nummer 114,

1982/4.
13. Samma.

Jordbruk och föda
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

10. -
11. -
12. -
13. K. Maclean og N. Thomson:

Ekologisk atlas, Esselte Stu
dium 1982.

14. FAO Production Yearbook
1982.

15. Samma.
16. Griffiths: An Atlas of African

Affairs, Methuen, London
1984.

17. FAO Production Yearbook
1983.

18. The Cambridge Encyclopedia
of Africa, 1981; ODI Review 2,
1976.

19. -
20. Employment, Incomes and

Equality in Kenya, ILO, 1972.
21. Secretariat d'Etat au Plan, Al

geriet, 1974.
22. Christian Andersson: Peasant

or Proletarian? Wage Labour
and Peasant Economy during
Industrialization: The Algerian
Case, Stockholm 1985.

23. FN 1975.
24. The Hunger Project, 1985. Ba

serat på material från UN
Commission for Africa.

25. FAO Production Yearbook
1983.

26. World Development Report,
1985.

27. Handbook of International
Trade and Development Stati
stics, UNCTAD 1983.

28. FAO Fertilizer Yearbook, 1981.
29. CERES, nov.-dec. 1982.
30. FAO Production Yearbook,

1982.
31. FAO Production Yearbook,

1983. Kartorna från Griffiths:
An Atlas of African Affairs.

32. UN Statistical Yearbook, 1981.
33. Reidar Persson: Forest Re

sources of Africa, Skoghög
skoian, Stockholm, 1977.

34. Samma.
35. FAO Production Yearbook

1982.
36. Africa South of the Sahara

1985.

37. Handbook of International
Trade and Development Stati
stics, UNCTAD, 1983.

38. Samma.
39. FAO Trade Yearbook; Fao Pro

duction Yearbook; Christer
Krokfors i Katastrof och sam
hälle i Afrika, red. Anders Hjort
och Michael Ståhl, Nordiska
afrikainstitutet, Uppsala, 1984.

40. -

Råvaror, och energi
1. Minerals yearbook 1983, del I

och III, US Department of the
Interior, Washington 1985; Af
rica South of the Sahara,
1984-85.

2. Samma.
3. Africa South of the Sahara

1984-85; Middle East and
North Africa 1984-85.

4. Samma.
5. Africa South of the Sahara,

1984-85.
6. South, april 1983.
7. Samma som 3; Reginald H.

Green i Namibia, The Last Co
lony, London 1981, red. av
Green, Marja-Liisa och Kimmo
Kiljunen.

8. Griffiths: An Atlas of African
Affairs.

9. Handbook of International
Trade and Development Stati
stics, UNCTAD 1983.

10. UN Statistical Yearbook, 1981.
11. Samma som 9.
12. CERES, jan.-feb. 1983.
13. UN Statistical Yearbook, 1981.

Industri
1. UNIDO, Fourth General Confe

rence, The Industrial Develop
ment Decade for Africa, Re
view of Progress, Wien, 1984.

2. UN Handbook of Industrial
Statistics, 1982.

3. UNIDO 1984; World Develop
ment Report 1985.

4. UN Statistical yearbook, 1981;
Productivity and Development
of Manufacturing Industries in
Africa, UN/ESC 1984.

5. UNIDO 1984.
6. Cambridge Encyclopedia of

Africa, 1981.
7. World Industry in 1980: Pro

gress and Prospects, UNIDO
1981; Cambridge Encyclope
dia of Africa, 1981,

8. Accelerated Development in

Sub-Saharan Africa, Världs
banken, 1981.

9. UNESCO Yearbook, 1982.
10. ECA, Survey of Economic and

Social Conditions in Africa,
1982-83.

11. UN Handbook of Industrial
Statistics, 1982; US Foreign
Policy and The Third World,
Agenda 1983.

12. World Development Report,
1983 och 1985.

13. Accelerated Development in
Sub-Saharan Africa, Världs
banken, 1981.

Afrika i världsekonomin
1. World Development Report,

1984.
2. Toward Sustained Develop

ment in Sub-Saharan Africa,
1984.

3. UNCTAD, 1983.
4. UNCTAD, 1983.
5. UNCTAD, 1983.
6. ECA, Survey of Economic and

Social Conditions in Africa,
1976.

7. South, okt. 1983, från IMF
World Economic Outlook.

8. UNCTAD, 1983.
9. Plankommissionens ekonomi

ska rapport, Maputo, jan.
1984.

10. UNCTAD, Handbook of Inter
national Trade and Develop
ment Statistics, 1983.

11. Samma.
12. Samma.
13. Samma.
14. Samma.
15. Samma.
16. Africa Research Bulletin, nr.

11,31. dec. 1984.
17. The Courier, sept.-okt. 1983.
18. Links, nr. 20, 1984. Bygger på

OECD.
19. World Development Report

1984.
20. Samma.
21. Samma.
22. UNCTAD, 1983; OECD 1984.
23. UNCTAD, 1983; OECD 1984.
24. SIDAs anslagsframställning

85/86 (med regeringens juste
ringar) i. juli-31. juni; DANIDA,
Danmarks deltagelse i det in
ternationale udviklingssamar
bejde, 1984; NORAD, Oversigt
1983, i. jan.-31. dec. 1983;
Uppgifter från FINNIDA.

25. Promemoria från de nordiska
länderna till SADCC 1985
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(bygger på OECD-statistik).
26. Samma.
27. OECD Geographical Distribu

tion of Financial Flows, 1984.
28. South African Reserve Bank,

Quarterly Bulletin, June, 1985.
29. Barbara Dinham och Colin

Hines: Agribusiness in Africa,
Earth Resources Research,
London 1983; Unilever's
World, Counter Information
Service, London 1975.

30. Samma.

Sociala förhållanden
1. World Development Report

1985; Third World Atlas, The
Open University, 1983.

2. FAO Production Yearbook
1982; World Development Re
port 1984.

3. Samma.
4. -
5. -
6. The State of the World's Child

ren, UNICEF, Oxford 1984.
7. World Development Report

1984.
8. UNESCO Yearbook, 1976 och

1982.
9. World Development Report

1983.
10. Toward Sustained Develop

ment in Sub-Saharan Africa,
1984; World Development Re
port 1984.

11. ECA, Survey of Economic and
Social Conditions in Africa,
1982-83, Conakry, 1984.

12. UN World Survey on the Role
of Women in Development,
Report of the Secretary Gene
ral UNlWorld Conference to
Review and Appraise the
Achievements of the UN De
cade for Women, dec. 1984.

13. Samma.
14. Samma.
15. -
16. The State of Global Environ

ment a Decade alter Stock
holm, UNEP, jan. 1982. Ater
given i Issue nr. 111/1982/1.

17. World Population 1983: Re
cent Demographic Estimates
for the Countries and Regions
of the World, US Department
of Commerce, Bureau of Cen
sus, 1983.

18. Griffiths: An Atlas of African
Affairs.

19. Refugees, nr. 9, sept. 1984,
UNHCR.

20. Samma.

Politiska förhållanden
1. -
2. New African, april 1984, med

tillägg från senare tidnings
uppgifter.

3. CERES, jan.-feb. 1982.
4. SIPRI Yearbook 1980 och

1984.
5. R. I. Sivard: World Military and

Social Expenditures, Washing
ton 1983.

6. Africa Research Bulletin, aktu-
ell tidningspress.

7. SIPRI Yearbook 1984.
8. -
9. -

10. Griffiths: An Atlas of African
Affairs.

11. Samma.
12. Samma.
13. Samma.
14. Samma.
15. Samma.
16. Samma.
17. Samma.

1. Race Relations Survey, South
African Institute of Race Rela
tions, 1983.

2. -
3. -
4. Apartheid, the Facts, IDAF,

London, 1983.
5. Samma.
6. FN 1977.
7. Samma.
8. Samma.
9. Duncan Innes: Anglo

American and the Rise of Mo
dern South Africa, London
1984.

10. Samma.
11. Race Relations Survey, 1983.
12. The Economist, London, 30

mars, 1985.
13. Race Relations Survey, 1983.
14. Resister (London) nr. 39, aug.

sept. 1985.
15. Apartheid, The Facts, 1983.
16. SADCC-dokument inför OAUs

toppmöte 1985.
17. ANC News Briefing (London)

nr. 36, 1985.
18. Samma samt Weekly Mail

(Sydafrika) sep. 1985 - april
1986.

19. Dag og tid (Oslo) 26.9.1985.
20. SIPRI Yearbook 1980 och

1984 samt för 1985 sydafri-

kansk press.
21. Apartheid, the Facts 1983. In

ternational Defence and Aid
Fund. För 1985 information
från forskningsavdelningen i
London.

Afrika generellt

Ambjörnsson, Ronny: Flodsö
karna. Staffanstorp: Cavefors,
1969. 126 s.

Innehåller texter om de stora
upptäcktsresorna i Afrika under se
nare delen av 1800-talet. Illustre
rad med gamla träsnitt.

Befrielsekampen i Afrika. Red. av
Mai Palmberg. Utgiven av Afrika
grupperna i Sverige. 2. omarb.
uppl. Stockholm, 1980. 296 s.

Södra Afrika behandlas utförligt,
den övriga delen av Afrika mer
övergripande.

Davidson, Basil: Afrika - en konti
nents historia. Stockholm.
Bonnier Fakta, 1984. 285 s.

Johansson, Anders: Afrika. Stock
holm, Dagens Nyheter, 1984.96 s.

Varje land ägnas ett kapitel på
en halv till fyra sidor samt en fakta
ruta.

Mötesplats Afrika söder om Sa
hara. Stockholm, kulturförvalt
ningen, 1983.336 s.

Utarbetad till Afrikautställningen
på Stockholms kulturhus 1983/84.
Artiklar om historia, politik, kultur.
Rikt illustrerad.

Africa contemporary record. An
nual survey and documents. Ed.
by Colin Legum. London: Collins.

En omfattande och djupgående
referensbok. Innehåller artiklar om
aktuella ämnen, översikter över
det senaste årets utveckling och
händelser i varje enskilt land, samt
ett avsnitt med dokument.

Africa Review. Saffron Walden.
England: World of Information.

Bakgrundsartiklar, kronologisk
översikt, kortfattade länder
översikter. Utkommer årligen.

Africa south of the Sahara. Lon
don: Europa Publ.

Bakgrundsartiklar, översikt över
organisationer, grundliga länder
översikter med statistik. Utkommer
årligen.

The Cambridge Encyclopedia of
Africa, Cambridge University
Press 1981, red. Roland Oliver och
Michael Crowder.

Bakgrundsartiklar om Afrikas
geografi, historia, politiska eko-
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nomi m.m. Artiklar om varje enskilt
land. 492 s.
McEvedy, Colin: The Penguin atlas
of African history. London: Allen
Lane. 1980. 142 s.

59 kartor med tillhörande text
som täcker perioden från för
historisk tid till nutid.

The Middle East and North Africa.
London: Europa PubI.

Bakgrundsartiklar, översikt över
organisationer, grundliga länder
översikter med statistik. Utkommer
årligen.

New African Yearbook. London:
I.C.Publ.

Bakgrundsartiklar, statistik, län
deröversikter. Fr o m 1983 i två vo
lymer: .West & Central Africa«,
samt .East &Southern Africa«.

Tidskrifter
Africasia. Africa, Arab world, Asia,
Latin America. Utges av Societe
d'editions Afrique, Asie, Amerique
Latine, 13, rue d'Uzes, F-75002 Pa
ris. Månatlig.

Africa Now. Utges av Pan-Africa
Publ. Ltd., Dilke House. Malet Str.,
London WC1E 7JA. Ett nr per må
nad.

Afrikabulletinen. Utges av Afrika
grupperna i Sverige. 6 nr per år.

Kommentar. Oberoende socialis
tisk tidskrift. Utges av Unga filoso
fer, Box 5220, 10245 Stockholm.
Ett nr per månad.

New Internationalist. The People,
the ideas, the action in the fight for
world development. Utges av New
Internationalist Publ., 374 Wands
worth Road, London SW8 4TE. Ett
nr per månad.

SIDA Rapport. Utges av SIDA. 8 nr
per år. - Innehåller debattartiklar,
analyser, reserapporter, recensio
ner av u-landslitteratur.

South. The third world magazine.
Utges av South Publ. Ltd., 13th
Floor, New Zealand House,
80 Haymarket, London SW1Y 4TS.
Ett nr per månad.

Litteratur
förteckningar
Eriksen, Tore Linne: Litteratur om
Afrika söder om Sahara. Annote
rad bibliografi. Uppsala: NAI, 1979.
116 s.

Uppdelad på ämnen och regio
ner. Tar upp det mest väsentliga
som kommit ut om Afrika på engel
ska och skandinaviska språk.

MS biblioteksnyt. B0ger og artikler
om u-landene og den internatio
nale udvikling. Köpenhamn: MS,
utkommer varje månad.

Lätthanterlig, aktuell och inne
hållsrik. Mest engelsk- och skan
dinaviskspråkig litteratur tas upp.

Africana i Nordiska afrikainstitutets
bibliotek. Utkommer en gång om
året.

Litteraturtips för u-lands
intresserade. Faktablad från SIDA.
Upptar även skönlitteratur.

Adresser
Afrikagrupperna i Sverige
Barnängsgatan 23,
11641 Stockholm
Tel. 08/44 04 25

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Fyristorg 2
Postadress: Box 644,
751 27 Uppsala
Tel. 018111 61 01

Nordiska afrikainstitutet
Dragarbrunnsgt. 24
Postadress: Box 1703,
751 47 Uppsala
Tel. 018/155480

Styrelsen för internationell
utveckling (SIDA)
Birger Jarlsgatan 61
Postadress: 105 25 Stockholm
Tel. 08115 01 00

Utrikespolitiska institutet
Lilla Nygatan 23, 111 28 Stockholm
Tel. 08/23 40 60

ANC·Sydafrika
Gamla Brogatan 29
Postadress: Box 2073,
103 12 Stockholm
Tel. 08/21 33 75, 21 33 76

SWAPO (Namibia)
Drottninggatan 14,
111 51 Stockholm
Tel. 08/21 55 85, 21 86 66

ACP
African, Caribbean, Pacific (de sta
ter i tredje världen som är associe
rade med EG) s 57.

ANC
African National Congress (Afri
kanska nationalkongressen), s 13,
61,86.

BADEA
Arab Bank for Economic Develop
ment in Africa s 80.

BNP
Bruttonationalprodukt s 5.

CEAO
Commonaute Economique de I'Af
rique de l'Ouest s 80.

CSO
Central Sellings Organisation s 83.

EAC
East African Community (Öst
afrikanska gemenskapen) s 80.

ECA
Economic Commission for Africa
s 50,79.

ECOWAS
Economic Community of West
African States s 80.

EG
Europeiska Gemenskapen s 57,71.

FAO
Food and Agricullural Organisation
s 52,65.

FN
Förenta Nationerna s 14.

IMF
International Monetary Fund (Inter
nationella Valutafonden) s 59, 84.

LDC
Less Developed Countries s 52.

MNR
Movimento Nacional de Resisten
cia s 77,85.

MPLA
Movimento Popular de Libertacao
de Angola s 78.

OAU
Organisation for African Unity (Or
ganisationen för afrikansk enhet),
s 14, 50, 79.

OECD
Organisation for Economic Co
operation and Development s 60.

OPEC
Organization of the Petroleum Ex
porting Countries s 42, 60.

PAC
Pan-African Congress s 86.

PANAFTEL
Pan-African Telecommunications
Union s 79.

POLISARIO
Popular Front for the Liberation of
Sagria el Hamra and Rio de Oro s
77,79.

PTA
Preferential Trade Area s 80.

SADCC
Southern Africa Development Co
ordination Conference s 61, 80.

SKF
Svenska Kullagerlabriken s 62.

STABEX
Stabilization of Export Earnings
s 57.

SWAPO
South West Africa People's Orga
nisation s 19, 61, 85.

UDEAC
Union douaniere et economique
de l'Afrique Centrale s 80.

UDF
United Democratic Front s 86, 87.

UNCTAI)
United Nations Conference for
Trade and Development s 52.

UNIDO
United Nations International Deve
lopment Organisation s 50.

UNITA
Uniäo Nacional para Independen
cia Total de Angola s 77, 85.

WHO
World Heallh Organisation (Världs
hälsoorganisationen) s 66.
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