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slutet av 1968)

AREAL:

BEFOLKNING:

BEFOLKNINGSTÄTHET:

FOLKÖKNING:

S'fATSCHEF:

PARTI:

HUVUDSTAD:

SPRÅK:

246 000 km
2

3,78 milj (uppskattning

15 invånare/km2

2,4 procent/år

President Sekou Toure

Le parti dernocratique de Guinee (PDG), grundat 1947

Conakry (ca 150 000 invånare)

Officiellt språk är franska. Som nationella språk
erkänns alla de olika etniska gruppernas språk

RELIGION:

AlliIE:

NATURTILLGANGAR:

EXPORT:

UTRIKESHANDEL:

Muslimer 60-65 procent
Animister ca 30 procent
Kristna ca 0,8 procent

Ca 5 000 man

Bauxit, diamanter, järn m m. De ännu outnyttjade
fyndigheterna vid Simandou och Nimba torde höra
till jordens rikaste järnmalmsfält

Bauxit, som svarar för över hälften av Guineas
samlade export, diamanter samt järnmalm

1967 kom importen i huvudsak från följande länder:
USA (21%), Sovjetunionen (11%), Kina (10%) och
Frankrike (5%)

Samma år gick exporten i huvudsak till Frankrike
(15%), USA (11%), Kamerun (10%) och Polen (8%)
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AREAL:

BEFOLKNING:

BEFOLKNINGSTÄTHET:

FOLKöKNING:

STATSCHEF:

HUVUDSTAD :

SPRAK:

RELIGION:

ARl>IE:

NATURTILLGANGAR:

EXPORT:

UTRIKESHANDEL:

l 202 000 km2

4,8 milj (uppskattning i slutet av 1968)

4 invånare/km2

3 procent/år

Moussa Traore, Som står i spetsen för en militär
junta

Bamako (ca 150 000 invånare)

Officiellt språk är franska, dessutom talas
arabiska och en mängd stamspråk

Muslimer ca 65 procent
Animister ca 30 procent
Kristna ca 0,5 procent

Ca 3 500 man

Bauxit, järn, mangan, fosfat ffi ffi

Husdjur, fisk, råbornull samt jordnötter

1967 kom Malis import från följande huvudländer:
Frankrike (29%), Kina (22%), Sovjetunionen (11%),
Elfenbenskusten (6%), England (6%), Västtyskland
(3%)

Samma år fördelades exporten enligt följande:
Senegal (32%), Elfenbenskusten (27%), Ghana (15%),
Frankrike (8%)
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AREAL:

BEFOLKNING:

BEFOLKNINGSTÄTHET:

FOLKÖKNING:

STATSCHEF:

PARTI:

HUVUDSTAD:

SPRAK:

RELIGION:

ARME:

NATURTILLGANGAR:

EXPORT:

UTRIKESHANDEL:

196 000 km2

3,7 milj (i slutet av 1968)

18 invånare/k.m2

2 I 5 procent/år

President Leopold Sedar Senghor

Union progressiste senegalaise {UPS} är det enda
legala partiet

Dakar (500 000 invånare)

Det officiella språket är franska. Av de många
stamspråken är wolof det viktigaste, det förstås
aven majoritet av landets befolkning

Huslimer ca 86 procent
Kristna ca 10 procent

Ca 3 000 man

Fosfat är i stort sett det enda exploateringsbara
mineralet

Den i särklass viktigaste exportprodukten är jord
nötter. I övrigt finns en liten export av fosfat
och fiskkonserver.

Huvuddelen av Senegals import kommer från Frankrike
(50%). I övrigt från Västtyskland f USA, Kambodja,
Italien ffi fl

75% av exporten går till Frankrike, resten till
bl a Italien, Västtyskiand och England
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Inledning
Förhållandena i de tre västafrikanska länderna Guinea, Mali och

Senegal skiljer sig åt på flera väsentliga punkter. Men gemen

samt för alla tre är bland annat, att de sedan flera år befinner

sig i en närmast ständig kris, både ekonomiskt och politiskt.

Och just nu tycks läget vara särskilt tillspetsat.

I Mali styr sedan november 1968 en militärjunta. Den har uppen

barligen stora svårigheter med att infria de förväntningar som

vissa grupper hade i samband med statskuppen. Till och med köp

männen som hjälpte officerarna till makten ställer i dag till

problem genom att öppet spekulera i det växande livsmedels

underskottet. Kilopriset på ris steg med 25 procent 1969.

I Senegal upplever man på nytt generalstrejker och undantags

tillstånd. President Senghors regim är i verklig fara och den

hotas inte bara av gymnasister, studenter och arbetare utan

också aven framväxande inhemsk företagar- och köpmannaklass

som för en ojämn kamp mot fransmännens nykoloniala hegemoni.

I Guinea ökar statsskulden oroväckande och under de senaste tio

åren har sex konspirationer avslöjats riktade mot landets pre

sident Ahmed Sekou Toure. Efter det sista avslöjandet dömdes

tretton personer, därav fyra före detta ministrar, till döden,

nio till livstids och elva till tjugo års straffarbete. Det är

nu fem år sedan Sekou Toure lämnat sitt land i mer än 24 timmar.

De här yttre och mera tillfälliga tecknen på kriserna skall jag

försöka belysa genom att skissera de senaste årens ekonomiska

sociala och politiska utveckling. Och det är mot bakgrund av

den som man bör förstå och bedöma den flödande ideologiska

retoriken. En retorik i vilken de politiska ledarna gärna fram-

Denna skrift består av innehållet i tre radioföredrag som Rolf
Gustavsson höll hösten 1969.

Rolf Gustavsson, född 1944, studerar ekonomisk historia vid
Lunds universitet med inriktning på afrikanska förhållanden.
Vistades i Västafrika under läsåret 1968-1969. I redaktipnen
för informationsbulletinen Södra Afrika och tidskriften Zenit.
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ställer sig som socialister i en eller annan form. Ofta bekänner

man sig till vad som kallas afrikansk socialism. Detta kan moti

vera rubriken"Tre västafrikanska socialismer". Men låt mig redan

från början ha sagt, att om man för att beteckna ett samhälle

som socialistiskt inte nöjer sig med att dess ledare kallar sig

socialister utan också ställer krav på en viss form av ekonomisk

och social organisation, så är det minst sagt tvivelaktigt om

något av dessa samhällen kan kallas socialistiskt. Det har näm

ligen som vi skall se utvecklats en tydlig klyfta och ibland en

direkt motsättning mellan vad som sägs och vad som görs i de

här tre staterna.
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Guinea
Guinea är knappt hälften så stort som Sverige och har ungefär

3,7 miljoner invånare. Det ligger vid kusten i övergångs zonen

mellan savann och tropisk regnskog. Potentiellt är det ett av

de allra rikaste områdena i Afrika. Förutom järn har det för

modligen jordens största samlade bauxittillgångar, ett viktigt

grundämne för aluminium. Jordbruket som sysselsätter 80 procent

av den aktiva befolkningen bedrivs under förhållandevis gynn

samma betingelser och har i stor utsträckning självhushålls

karaktär.

Området fick sitt nuvarande namn under den europeiska penetra

tion som inleddes under 1400-talet. "Guinea" är helt enkelt en

europeisk förvrängning av ett berbiskt uttryck som betyder"de

svartas land". Officiellt blev landet fransk koloni år 1891 men

det var först 1899 som dess gränser kunde fastställas. Under

mellantiden mötte nämligen den franska kolonialarmen ett mycket

segt motstånd från en afrikansk elitarme under ledning av Samory

Toure. Denne, som redan under sin livstid blev en motstånds

legend, är morfar till Guineas nuvarande president Sekou Toure.

Den franska kolonialpolitiken i Västafrika gick ut på att först

exploatera Senegal och Elfenbenskusten innan man gav sig på

Guinea. Därför förblev landet länge jämförelsevis orört och out

vecklat, även om det tidigt inriktades på att förse Frankrike

med bananer. Det var först efter andra världskriget som den

koloniala ekonomin började expandera på allvar. Under perioden

1946-1953 mer än tolvdubblades exporten i värde, och i volym

mer än trettiosexdubblades den. Kärnan i den här ekonomiska

tillväxten utgjordes av utvinningen av järn och bauxit.

FRIGöRELSEN

Den ekonomiska expansionen efter andra världskriget medförde en

kraftig ökning av antalet lönearbetare, från 35 000 år 1947 till

nära 110 000 tio år senare. Därigenom kom det koloniala systemet

att så fröet till sin egen undergång. Ty samtidigt med denna
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expansion kom Guinea att uppleva en mycket snabb politisk utveck

ling. Det uppstod en allt hårdare kamp mellan å ena sidan kolo

nialisterna och å den andra den framväxande nationaliströrelsen.

på kolonialmaktens sida stod i stort sett bara de traditionella

hövdingarna som fått vissa maktbefogenheter på det lokala planet

mot att de skyddade de franska intressena. Men i takt med att

den nya koloniala ekonomin ökade i intensitet och omfattning

slogs det traditionella hövdingadömets auktoritet i bitar. Kolo

nialmakten försvarades sålunda av ett socialt skikt som höll på

att mista sin betydelse.

Mot kolonialmakten kämpade nationalisterna. I ledningen var det

i regel lägre funktionärer, folkskollärare och liknande, men

kärnan i nationalisternas bas utgjordes av den snabbt växande

arbetarklassen. Den organiserades fackligt och genomförde flera

framgångsrika strejker. Särskilt en 66-dagars strejk 1953 ledde

till en tiodubbling av den fackliga anslutningen på två år. Den

ledande personligheten var Sekou Toure, som redan 1946 bildat

den första fackföreningen. Samtidigt gjorde han partipolitisk

karriär som ledare för PDG - Guineas demokratiska parti -, som

i dag är landets enda parti. Det utvecklades snabbt till ett

massparti med omkring 7600 celler med 300 ~edlemmar i varje.

Denna kamp mellan å ena sidan kolonialmakten och hövdingarna

och å den andra sidan nationalisterna med en välorganiserad

massa bakom sig kunde för kolonialmakten och dess allierade på

lång sikt bara resultera i förlust. Och 1958 blev Guinea som

den första av Frankrikes afrikanska kolonier politiskt själv

ständigt.

Det är värt att komma ihåg att det i nationalisternas ideologi

faktiskt inte ingick något krav på nationell suveränitet och

fullständig självständighet. Det var snarare en rad tillfällig

heter som gjorde att självständighetskravet fördes i förgrunden.

1958 föreslog nämligen de Gaulle en ny konstitution som skulle

lägga grunden till vad han kallade "ett broderligt och jämlikt

samvälde". Men eftersom detta förslag skulle befästa den upp

splittring av den politiska enheten Franska Västafrika som på

börjats 1956 så var nationalisterna motståndare till det. I det
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längsta försökte de reformera förslaget och förhindra balkani

ser ingen av Afrika. Då utvidgade General de Gaulle förslagets

betydelse så, att ett nej till den nya konstitutionen blev ett

nej till Frankrike, och därmed ett krav på självständighet.

De Gaulles bud kunde synas som ett löfte, men var avsett som

ett hot. Att Guineas nej i folkomröstningen 1958 blev upptakten

till den politiska självständigheten får sålunda snarare till

skrivas de Gaulle än de guineanska nationalisterna.

SEKOU TOURE

Sekou Toure har ofta framställts som en revolutionär kommunist,

vilket om man går till källorna förefaller lite underligt.

Redan 1956 bröt han nämligen med den franska kommunistiska fack

föreningsrörelsen CGT, vars afrikanska filial han förestått.

Och när man ser till hans partipolitiska aktivitet så märker

man att den i hög grad hade en parlamentarisk och reformistisk

inriktning. Han arbetade på att förändra kolonialsystemet inom

de etablerade institutionernas ram, i synnerhet efter 1956 då

han kom in i franska nationalförsamlingen. Han ifrågasatte vid

den tiden inte själva beroendeförhållandet till Frankrike.

Ideologiskt var han och hans kamrater otvivelaktigt influerade

av marxistiska ideer. på ett förvånansvärt okritiskt sätt svalde

de Stalins teser om kolonialismen och den nationella frågan.

Man talade exempelvis om feodalism utan att det i sanningens

namn kan sägas ha någon riktig tillämpning i Västafrika. PDG

partiet byggdes upp efter delvis leninistiska organisations

principer. Men de var ingalunda marxist-leninister, utan för

kastade i likhet med Senegals president Senghor marxismens

filosofiska och ateistiska aspekter.

Vad som kan förvilla är det ideliga talet om revolution, men

man måste då fråga sig vad det är för slags revolution. Den

frågan kan knappast besvaras kortfattat, eftersom det är synner

ligen svårt att fastställa var de guineanska nationalistledarna

står ideologiskt. Svårigheterna är i huvudsak av två slag. Dels

har Sekou Toure som den ledande ideologen tidvis vägrat att ta
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ideologisk ställning och menat att den problematiken är spets

fundigheter som ett fattigt land inte har råd att syssla med.

Likväl har han tidvis gjort en ansenlig mängd ideologiska pro

klamationer, och i dem stöter man på den andra svårigheten:

mångtydigheten och motsägelserna i den deklarerade ideologin.

Ibland betecknar han sig som socialist, men ibland förkastar

han både socialism och kapitalism och ansluter sig till något

tredje icke-definierat.

Men trots alla tvetydigheter och motsägelser kan man åtminstone

säga att han internationellt sett genomgående klart deklarerat

en anti-imperialistisk hållning, och på det nationella planet

förkastat möjligheten aven privatkapitalistisk utvecklings

modell. Vidare är det tämligen klart att dessa ideologiska

ståndpunkter är underordnade och kanske också resultatet av den

grundläggande ambitionen, nämligen att få igång en snabb eko

nomisk utveckling utan att söndra nationen i olika stridande

klasser och etniska grupper.

EFTER FRIGöRELSEN

Guineas självständighetsförklaring 1958 ledde till en rad

sabotage från den gaullistiska regimens sida. Hela den franska

tjänstemannakåren lämnade brådstörtat landet och tog med sig

alla värdefulla dokument, handel och krediter blockerades och

flera försök gjordes att anstifta uppror i gränstrakterna till

Senegal och Elfenbenskusten.

De svårigheter som de franska repressalierna orsakade samt från

varon aven inhemsk företagar- och köpmannaklass mer eller

mindre framtvingade en starkt statsdirigerad ekonomi. När så

planerna för denna skulle fastställas dök inte oväntat den för

summade ideologiska problematiken upp. Det skedde vid ett möte

i staden Kankan den l mars 1960, då PDG-partiet skulle ta ställ

ning till en plan som hade utarbetats under ledning av den

franske ekonomiprofessorn och marxisten Charles Bettelheim.

Detta möte, som många bedömare förbigått med tystnad, kom att
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bli av helt avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen

i Guinea. Planen antogs nämligen med stormande bifall, vilket

visar att partikadrarna på de lägre nivåerna uppenbarligen var

anhängare aven socialistisk planhushållning. Men i det styrande

skiktet rådde tveksamhet eller öppen motvilja mot en sådan. I

denna labila situation ingrep Sekou Toure helt oväntat i dis

kussionen för att förkasta planen, som sedan hamnade i en skriv

bordslåda på presidentpalatset utan att genomföras i praktiken.

Denna aktion från Toures sida kom att påskynda den glidning åt

höger, som man redan tidigare kunnat skönja tendenser till.

Paradoxalt nog kom denna politiska utveckling att åtföljas av

ett allt mer revolutionärt och anti-imperialistiskt språkbruk.

Parallellt med högervridningen i den praktiska politiken ökade

klyftorna inom partiet och nationen. Partiledningen fjärmades

från de lägre nivåerna, på vilka det rådde stor förvirring om

partiets egentliga linje. Inom nationen utvecklades sociala

motsättningar. Framför allt växte det, i hägnet av statsapparaten,

fram en överklass, som med hjälp av mutor och svarta börs

affärer skaffade sig privata förmögenheter. Skandalerna blev

snabbt kända bland folket, men myndigheterna ingrep inte, vilket

otvivelaktigt bidrog till att minska regimens anseende.

HögectEndenser i den praktiska politiken märktes på flera områden.

Vänsterradikala fängslades och förföljdes medan landet utrikes

politiskt intog en alltmer reserverad hållning till de socia

listiska staterna. Exempelvis vägrade Sekou Toure de östeuro

peiska staterna att få utnyttja Conakrys flygplats för de

transporter som avsåg att bryta USA:s blockad av Kuba. på det

afrikanska planet skedde ett tydligt närmande till de konserva

tiva och reaktionära regimerna. Men det var på det ekonomiska

området som utvecklingen blev tydligast.

Detaljhandeln och transportväsendet som förstatligats vid

självständigheten lämnades fritt för privata spekulanter, och

det var i huvudsak bara import-exporthandeln som förblev under

statlig kontroll. Samtidigt med denna eftergift åt vissa grupper

inom handeln fortsatte regimen sina eftergifter åt vissa inter

nationella företag, som exploaterar den strategiska råvaran
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bauxit. Det skedde inom ramen för det USA-dominerade konsortiet

FRIA, som trots väldiga investeringar förblivit en enklav i

Guineas ekonomi. Detta beror till stor del på att bauxiten

förädlas utanför landet, bland annat i Kamerun. Dess största

b~tydelse har det fått som den viktigaste inkomstkällan för den

växande administrationen. Bauxiten svarar för hälften av landets

export.

1963 började vidare Guinea förhandla med ett annat amerikanskt

aluminiumföretag om de året innan förstatligade bauxittill

gångarna kring staden Boke. Det står nu sedan en tid tillbaka

klart, att utvinningen skall börja där inom kort, likaså inom

ramen för ett internationellt konsortium. Regimen väntar sig

inkomster från detta projekt på omkring 50 miljoner dollar år

ligen. Svenska Metallverken har för övrigt visat intresse för

Boke-projektet och det är ju bekant att Lamco för närvarande

genomför prospekteringar för en utvidgning av järnbrytningen

till södra Guinea.

Sammanfattningsvis kan man alltså peka på att de talrika slag

orden mot imperialism och kolonialism rimmar illa med landets

starkt ökade beroende av utländska och framför allt amerikanska

intressen. Vidare att den av regimen ofta fördömda privat

kapitalismen också fått fritt spelrum på den kommersiella

sektorn. Därtill kommer att idealen om ett klasslöst samhälle

kommit på skam genom de alltmer accentuerade klassmotsättningar

na, ett faktum som regimen numera öppet erkänner. Inte heller

har man lyckats få igång den ekonomiska utveckling som man hela

tiden understrukit nödvändigheten av. Bristen på de elementära

förnödenheterna är idag lika kännbar som någonsin. Det Guinea

som för ett tiotal år sedan av många progressiva afrikaner sågs

som ett hoppingivande exempel betraktas i dag med besvikelse

och misstro.

Men denna faktiska utveckling bort från idealen har åtföljts av

allt radikalare åthävor från regimens sida, åtminstone delvis

för att neutralisera oppositionen från vänster. Man talar allt

mer och allt högljuddare om revolution, om klasskamp, om kultur

revolution, om internationell anti-imperialistisk solidaritet
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och så vidare. Vänsteroppositionen, som i huvudsak består av

vissa intellektuella, tar dock inte detta på allvar, utan sedan

några år arbetar den bland annat i en underjordisk befrielse

front för Guinea. Samtidigt har den allt mer revolutionära

fraseologin irriterat en högeropposition, som är franskvänlig

och missnöjd med det ökade amerikanska inflytandet. Och det är

från detta håll som man i Västafrika i dag väntar sig en

eventuell statskupp, kanske liknande den i Mali 1968. Man skulle

kunna hänföra de som 1969 dömdes för statskuppsförsök till denna

kategori, men mycket tyder på att det rör sig om en rent person

lig uppgörelse mellan Sekou Toure och hans ovänner.
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Mali
MILITÄRKUPPEN 1968

Natten till den 19 november 1968 befann sig Malis president

Modibo Keita på hemväg till huvudstaden Bamako från ett besök

längre in i landet. Resan skedde med båt på Nigerfloden. När

han på morgonen lämnade båten i Koulikoro några mil norr om

huvudstaden, togs han emot aven samling militärer under led

ning av den 33-årige löjtnanten Moussa Traore. Denne förklarade

helt frankt presidenten avsatt och meddelade att en nybildad

så kallad militärkommitte för nationell frigörelse numera styrde

landet. Den förvånade presidenten gav sig utan motstånd och

transporterades tillsammans med en rad ministrar till ett öken

fängelse ute i Sahara.

Kuppen mot Modibo Keita och hans regim kom både väntat och

oväntat. Väntat därför att landet genomgick en ekonomisk, social

och politisk kris som orsakade ett allt bredare missnöje. Men

samtidigt kom kuppen överraskande, eftersom man i regel trott

att regimen åtminstone tillfälligt klarat problemen. Ett tecken

på det var att Keita kunnat tillåta sig en hel månads semester

vid Svarta Havet tidigare på året utan att förlora sin ställning.

I minnet hade man då att Nkrumah ju störtades i Ghana 1966 under

en lång utlandsresa.

Militärjuntan tog makten bara några dagar efter den franske

ministern Yvon Bourges besök i Bamako. Vissa bedömare såg ett

samband mellan de båda händelserna. Hur det än må vara med den

saken, så är det ställt utom diskussion att det var en fransk

vänlig kupp. Men det är ändå ett kortsynt betraktelsesätt att

ge Frankrike äran och skulden, för det franska underrättelse

väsendet kan lika lite som CIA störta vilken regim som helst.

Däremot kan det utnyttja och kanske påskynda vissa motsätt

ningar. Eller för att använda den störtade Modibo Keitas eget

svar på frågan om de militära statskupperna i Afrika bara kan

tillskrivas imperialistiska konspirationer: "De afrikanska

statskupperna är i många fall konsekvenser av inre situationer

och av det faktum att de ansvariga inte skapat förutsättningar
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för en total integration mellan de styrande och folket." Och

just så bör man se Mali-kuppen. Därför bör i första hand landets

interna förhållanden studeras.

INRE FDRHALLANDEN

Mali, som är Västafrikas till ytan största stat, har 4,8 miljoner

invånare. Av dessa är hälften under 20 år. Majoriteten är bönder

och bara 10 procent bor i städerna. Landet saknar helt förbindel

se med havet, vilket ställer det i ett speciellt beroendeför

hållande till grannländerna. Utrikeshandeln sker främst via

Senegal och Elfenbenskusten.

Malis inlåsta geografiska läge ger landet stora transportproblem

och det var dessa som avskräckte fransmännen från att utnyttja

dess naturtillgångar under kolonialtiden. Landet var därför när

mast orört och mycket outvecklat vid självständigheten. Men även

om naturtillgångarna förskonades från kolonial exploatering, så

lämnades ingalunda befolkningen oberörd av kolonialsystemet.

Fram till 1950 var afrikanerna i praktiken underkastade tvångs

arbete och för att kunna betala skatt i pengar tvingades de ut

på stora säsongsmässiga folkvandringar till grannstaterna. Där

arbetade de på jordnöts-, kaffe- och kakaoodlingar.

Men i själva Mali förblev ekonomin inriktad på självhushålls

jordbruk. Penningekonomin var en marginell företeelse, och den

genomsnittliga årliga familjeinkomsten i pengar var 1960 cirka

250 kronor. Under kolonialtiden var det främst den kommersiella

sektorn som expanderade, och det började växa fram en liten

modernt inriktad köpmannaklass. Frankrikes mycket begränsade

intresse för Mali framgår också av att bara 8 procent av barnen

i skolåldern hade möjlighet att få undervisning vid självständig

heten 1960.
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JÄMFöRELSE MALI - GUINEA

Trots att Mali koloniserats annorlunda och i mindre utsträck

ning än Guinea så är det lätt att hitta likheter och berörings

punkter mellan nationaliströrelserna i de båda länderna. Båda

länderna koloniserades i hög grad indirekt, det vill säga

fransmännen styrde med hjälp av de lokala hövdingarna. Nationa

listernas kamp bedrevs därför på två plan: dels nationellt mot

kolonialmakten och dels lokalt mot hövdingarna. Kampen mot

kolonialmakten skedde dels inom de etablerade institutionerna

och dels fackligt eftersom staten var den största arbetsgivaren.

Till sin karaktär var den genomgående inriktad på att eliminera

de värsta orättvisorna utan att ifrågasätta själva beroende

förhållandet till Frankrike. Kampen mot hövdingarna bestod

huvudsakligen i ett tålmodigt och krävande politiskt arbete ute

på landsbygden. Hövdingarna var dessutom organiserade i ett

pro-kolonialistiskt politiskt parti, som dock förlorade sin

betydelse när valsystemet demokratiserades 1956.

Även om nationalisterna i första hand var inriktade på att

vinna böndernas sympati så hade de sitt starkaste stöd hos

lönearbetarna. Men som en konsekvens av att landets ekonomi

inte moderniserats uppgick lönearbetarna år 1957 bara till

omkring 40 000. Både i Guinea och Senegal översteg de 100 000

vid den tiden. Detta är nog ett viktigt skäl till varför natio

nalisterna i Mali inte lyckades skapa ett så dynamiskt mass

parti som kollegorna i Guinea. Inte heller lyckades man som i

Guinea skapa en så solid förankring på landsbygden och krossa

de traditionella hövdingarna. Den nationella frågan förblev

väsentligen ett problem för ett mycket begränsat skikt i städer

na av lärare och lägre tjänstemän.

När de Gaulle 1958 ställde de afrikanska nationalisterna i

dilemmat att välja mellan antingen nationell suveränitet eller

fortsatt regional enhet inom ramen för det franska kolonial

systemet, valde Guinea som bekant den nationella suveräniteten.

Men för Mali, som ju genom sitt geografiska läge är starkt be

roende av grannländerna, framstod den regionala enheten som det

primärt viktigaste. När så landet 1960 likväl uppnådde själv

ständighet, så var det till en del ett resultat av Guineas
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självständighet, som·påskyndat frågan i de andra länderna. I

huvudsak var dock Malis oberoende liksom många andra afrikanska

staters en biprodukt av de centrala frigörelsekamperna i bland

annat Vietnam och Algeriet.

Mali blev politiskt självständigt först sedan det prövat på en

federation med tre andra stater, Dahomey, Övre Volta och Senegal.

Men denna enhet vittrade snabbt sönder och upplöstes slutgiltigt

hösten 1960. En viktig anledning till splittringen var den

markanta ideologiska oenigheten mellan de politiska ledarna i

Senegal och Mali. Politikerna från Mali stod i regel klart till

vänster om de från Senegal och anslöt sig i princip till

marxismen-leninismen.

Marxismen-leninismen svaldes dock inte utan reservationer, och

åtminstone på tre punkter skilde sig Malis socialism från de

östeuropeiska modellerna. För det första betonade man att det

var möjligt att bygga ett modernt socialistiskt samhälle på det

traditionella afrikanska samhällets grund. Man skulle så att

säga hoppa över det kapitalistiska skedet. För det andra ämnade

man tolerera en privat ekonomisk sektor och för det tredje för

kastades marxismens ateistiska aspekter. De flesta politiker var

troende muselmaner liksom stora folkgrupper i landet.

Mali nådde således sin självständighet från en annan, mindre

avancerad social och ekonomisk utgångspunkt än Guinea, men sam

tidigt med en klarare uttalad socialistisk målsättning. Ändå

kom de stora dragen i de båda ländernas utveckling att bli för

vånansvärt likartade. I både Mali och Guinea utarbetades ambi

tiösa och realistiska projekt för en nödvändig planhushållning.

Målsättningen var kort sagt att genom en grundlig avkoloniserinq

lägga grunden för en ekonomisk utveckling, framför allt inom

jordbruket.

I Guinea saboterades planeringen på ett tidigt stadium av Sekou

Toure. I Mali däremot förkastades aldrig planerna öppet. I

stället undergrävdes de genom förhalning och genom att viktiga

investeringsbeslut fattades utan hänsyn till planeringen. Resul

tatet blev dock detsamma i båda fallen: en närmast ständig eko-
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nomisk kris, som i huvudsak hade två orsaker. Ä ena sidan steg

omkostnaderna för den svällande statsapparaten utomordentligt

snabbt. Och å den andra sidan har jordbruket knappast redovisat

någon produktions- och produktivitetsökning alls. Det finns

givetvis botemedel mot detta, vilket de ekonomiska experterna

inte underlåtit att påpeka. Dels måste de styrande förhindra

slöseri med de knappa resurserna på improduktiva prestige

investeringar, såsom påkostade ministerier, presidentpalats,

idrottsstadion, 17-våningshotell och nationella flygbolag som

Air Guinee och Air Mali. Dels måste de styrande genomföra en

verklig massmobilisering på landsbygden som leder till ett

modernare och produktivare jordbruk. Dessutom måste de naturligt

vis effektivt sätta stopp för förskingring och korruption i

förvaltningen, liksom för den omfattande smuggel- och svarta

börs-hanteringen. Men så länge de styrande inte vill eller

förmår genomföra de nödvändiga åtgärderna kommer dessa länders

beroende av u-hjälp och främmande intressenter bara att öka.

I Mali ledde misshushållningen till att landet 1966 torde ha

haft en utlandsskuld som motsvarar nationalprodukten det året,

och i februari 1967 beslutade man att återinträda i franc-zonen

som man lämnat 1962. Frankrike åtog sig då att hjälpa till med

att ordna upp landets affärer men framtvingade bland annat en

devalvering av Mali-francen. Den genomfördes i maj 1967 och var

på 50 procent.

OPPOSITIONEN

Äterinträdet i franc-zonen sågs allmänt som ett steg åt höger

av Keita-regimen. Men liksom Guineas glidning åt höger åtföljdes

den i Mali av allt revolutionärare tongångar. Antagligen för att

förekomma vänsteropposition och för att tillfredsställa de

socialistiska staterna vars hjälp man var i stort behov av. Ett

nationellt råd för revolutionens försvar tog ledningen. Samtidigt

inleddes en så kallad kulturrevolution, som bland annat hade till

syfte att stoppa korruptionen bland tjänstemännen. Unga garden

upprättade tribunaler och förhörde bland annat ministrar om deras

inkomster och tillgångar. Ungefär 200 taxi- och lastbilar kon-
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fiskerades. Vidare utrensades personer ur partiet, däribland den

näst högste i partihierarkin, Idrissa Diarra. Det förefaller som

om ledningen så småningom miste kontrollen över den ungdomliga

kulturrevolutionen, ty sommaren 1968 anklagade man öppet Modibo

Keita för att vara folkets fiende. Och justitieministern Madeira

Keita hölls i förhör under sju timmar av gymnasisterna i Barnako.

Bland annat skulle han försöka förklara hur man kunde bygga ett

socialistiskt samhälle under den franska kapitalismens beskydd.

Oppositionen kom emellertid inte bara från vänster och från

gymnasisterna. Den 50-procentiga devalveringen drabbade den

lilla arbetarklassen mycket hårt eftersom regeringen bara in

förde lönestopp men inte prisstopp. Det politiskt viktiga skik

tet av priviligierade byråkrater drabbades också av devalve

ringen, men dessutom av kulturrevolutionen. En tredje missnöjd

grupp var köpmännen som stått i opposition alltsedan utrikes

handeln förstatligades. Dessutom förlorade de genom återinträdet

i franc-zonen möjlighet att fortsätta med det lönande valuta

fifflet. Till detta kommer att den stora bondemassan i Mali

liksom på andra håll i den så kallade tredje världen blivit

lidande av de sjunkande världsmarknadspriserna på tropiska jord

bruksprodukter. Detta har i Mali liksom i Guinea och Senegal

lett till en viss återgång till självhushålls jordbruk från de

exportproducerande böndernas sida. Det är mot denna bakgrund av

växande oförmåga att själv lösa de ekonomiska problemen och ett

stigande socialt och politiskt missnöje som man får se det

militära maktövertagandet 1968.

EFTER MILITÄRKUPPEN

Militärkuppen föranleder naturligtvis en rad frågor, som jag i

detta sammanhang bara kan antyda svaren på. Vem representerar

de nya makthavarna? Vad har de för ideologi? Kan de lösa landets

problem?

Moussa Traore, som utåt varit kuppens ledande man, lär visser

ligen tillhöra Malis största köpmannafamilj, men i stort sett

har den nya regimen samma sociala bas som den gamla. Det vill
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säga den representerar i första hand ett begränsat skikt privi

ligierade inom statsapparaten. Kuppen har således i huvudsak

bara förskjutit maktrelationerna inom denna grupp. Ideologiskt

står det helt klart att militärjuntan inte bekänner sig till

marxismen-leninismen. Men bortsett från att den är allmänt

franskvänlig så är det svårt att ange dess ideologiska position.

De ledande officerarna har bara givit uttryck för en primitiv

kaserngårdsfilosofi, som går ut på disciplin och respekt för

överordnade. I regeringen finns dock också två civila ministrar

som tillhörde den gamla regimens teknokratiska högerfalang:

Jean-Marie Kone och Louis Negre. De båda har en gång i tiden

kallat sig socialister, men i dag tycks det som om de är an

hängare aven icke-socialistisk samhällsordning.

Det är naturligtvis svårt att sia om den nya regimens möjlig

heter att lösa Malis problem. på kort sikt kan den väl med

fransk hjälp få rätsida på finanserna. Men därifrån till att få

igång en ekonomisk utveckling är steget långt. Av två skäl tror

jag inte man kan ta det steget. Dels skulle det fordras en

grundlig omvandling av jordbruket och en massrnobilisering av

bönderna. En sådan skulle lätt kunna sätta regimen i fara. Och

dels har Mali små förutsättningar för en ekonomisk utveckling

med mindre än att landets ekonomi blir en integrerad del i en

regional eller kontinental gemensam marknad. Och en sådan kommer

att dröja, särskilt som den förutsätter en frigörelse från de

utländska ekonomiska makthavarna.

Äterstår så frågan, som jag ställde i avsnittet om Guinea:

kan man vänta en sådan här kupp i grannlandet Guinea? Av vad

jag sagt om Mali bör det ha framgått att militärkuppen var en

maktförflyttning inom det gynnade skiktet, och att det till

stora delar får tillskrivas det missnöje som utvecklats till

följd av de statsfinansiella svårigheterna. Nu har Guinea länge

också haft sådana problem, men efterhand som den utländska

exploateringen av landets resurser tar fart försvinner nog de

statsfinansiella svårigheterna. Kort sagt genom inkomsterna

från de utländska bolagen kommer Guinea i motsats till Mali att

kunna kosta på sig en överdimensionerad och parasitär byråkrati.

Grunden för ett missnöje liknande det i Mali kommer att elimi-
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neras. Därför tror jag inte vi får uppleva en Mali-kupp i Guinea.

Därmed inte sagt att det inte kan bli en militärkupp av något

annat slag, även om utsikterna för något sådant förefaller ännu

mindre.
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Senegal
I de två tidigare avsnitten har jag skisserat bakgrunden till

de kriser som Guinea och Mali upplevt sedan självständigheten.

Också Senegal befinner sig i kris, men det är viktigt att komma

ihåg att förhållandena där är annorlunda både till sin bakgrund

och till sin karaktär. Detta beror helt enkelt på att det

senegalesiska samhället är betydligt mera avancerat än de båda

andra. Det visade sig inte minst vid oroligheterna i huvud

staden Dakar våren 1968.

OROLIGHETERNA VAREN 1968

Missnöjet med den sittande Senghor-regimen är gammalt, men i

slutet av maj 1968 utmynnade det i en rad våldsamma upplopp.

Det utvecklades en veritabel urban revolt som under några dagar

ställde de styrande maktlösa. Butikerna i de europeiska kvarte

ren skövlades, gatorna barrikaderades och bilarna sattes i

brand. Efterhand fick regeringen åter kontroll över läget med

hjälp av polis och gendarmeri. En blodig repression krossade

revolten som i grunden skakat regimen. President Senghor har

försökt lägga skulden på Kina, som han utpekade som revoltens

organisatör, och på majhändelserna i Frankrike, som han fram

ställde som inspirationskällan. Men även en mycket hastig

analys visar att Senghor har fel. Hur skall han exempelvis

kunna förklara att oroligheterna i Dakar började innan dem i

Paris? Och hur kan han förklara att Senegal 1969 hade en nästan

lika allvarlig kris? Nej, missnöjet har i första hand interna

orsaker, och cet intressanta med maj-revolten i Dakar 1968 är

att den på ett mycket dramatiskt sätt blottade vilka sociala

krafter som opererar i det senegalesiska samhället.

Det var studenterna som inledde oppositionen genom att resa

krav på förbättrade studievillkor. När de stötte på motstånd

gick de i strejk och ockuperade universitetet. Regeringen lät

dem hållas några dagar, och under tiden etablerade de kontakter

med arbetarklassen. I den fanns det ett utbrett missnöje till

följd av att livsmedelspriserna skjutit i höjden medan lönerna



28

hållits nere. Innan regeringen hunnit med i galoppen genomdrev

arbetarna i strid med fackföreningsbossarna en generalstrejk

som ett sympatibevis för studenternas aktion. Samtidigt började

vissa missnöjda grupper diskret undersöka möjligheterna aven

statskupp. Det var vissa nationalister inom officerskåren och

den så kallade nationella borgerligheten. Den består i första

hand aven afrikansk företagar- och köpmannaklass som börjat

växa fram efter självständigheten. Alltjämt för den en mycket

ojämn kamp mot den franska hegemonin inom handeln och finans

väsendet, och det är ingen hemlighet att Senghor-regimen i dess

ögon är alltför franskvänlig. Den unga nationella borgerlig

heten är vidare organiserad i en förening som heter UNIGES,

vilket visar dess politiska medvetenhet.

I denna labila situation dök det bokstavligen upp en ny samhälls

klass på arenan i Dakar. Det var det talrika och politiskt lätt

antändliga lumpproletariatet som befolkar huvudstadens väldiga

kåkstäder. Förmodligen helt spontant och åtminstone helt okontrol

lerat satte dessa arbetslösa unga bönder igång att göra sig

kvitt överklassens statussymboler. De satte eld på bilarna och

tog åt sig i de fashionabla butikerna. I första hand var de ute

efter att lägga sig till med skor och strumpor, som ju är åtrå

värda saker för folk som brukar gå barfota.

När lumpproletariatet började ingripa i händelseutvecklingen

drog den nationella borgerligheten öronen åt sig. Den var ju

bara intresserad i ett regimskifte och inte av någon social re

volution. Och man förstod att en statskupp just i det läget

skulle kunna få konsekvenser långt utöver vad man hade möjlighet

att förutse och kontrollera. Följaktligen skrinlades planerna på

en statskupp och man lät regimen hejda revolten. Typiskt för

repressionen var dock att militären inte sattes in, för de

ledande officerarna ville inte kompromettera sig. I framtiden

skulle det ju kunna vara bra att inte ha någon av de revolte

rande grupperna mot sig.

Under denna kris hade Senghor-regimen sitt huvudsakliga stöd på

landsbygden bland ledarna för de muselmanska brödrasällskapen.

Ett par lastbilslaster bönder sändes till huvudstaden för att
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demonstrera sin sympati för Senghor. De anlände beväpnade med

pilbågar och käppar utanför presidentpalatset, där presidenten

låst in sig utan att våga gå ut och hälsa på dem som sades vara

hans anhängare. Jippot slutade med att bönderna brådstörtat

fick transporteras tillbaka eftersom de revolterande stadsborna

höll på att lyncha dem.

våren 1969 höll Dakar på att återigen få uppleva en revolt.

Denna gång var det gymnasisterna som skakade regimen genom att

gå i strejk. De styrande var dock på sin vakt, och dessutom

hade de lyckats skaffa sig ett fastare grepp om fackförenings

rörelsen.

INRE FöRHALLANDEN

Den politiska kampen är således betydligt hårdare i Senegal än

i Guinea och Mali. Och när man som jag fått lite inblick i de

komplicerade intriger och komplotter som ständigt planeras bland

Senegals politiker, så inser man att den så kallade "latin

amerikaniseringen" av Afrika går mycket snabbt. Och liksom i

Latinamerika är det mycket tydliga sociala klasser som agerar

i Senegal. I Mali och Guinea är man däremot bara i början av

den sociala process som lett till dessa klassmotsättningar.

De utvecklade sociala motsättningarna kan ses som tecken på att

det senegalesiska samhället är mycket avancerat och definitivt

lämnat det jämförelsevis idylliska stadium som Mali och Guinea

befinner sig på. Detta visar sig också på andra sätt. så är

exempelvis den övervägande delen av Senegals jordbruk inriktat

på produktion för export av jordnötter, medan man i de båda

andra staterna alltjämt har en betydande del av jordbruket

utanför eller i utkanten av penningekonomin. Vidare är Senegal

mera urbaniserat än Mali och Guinea. I Bamako och Conakry bor

det ungefär 150 000 vardera medan Dakar överstiger en halv

miljon. Och medan den moderna politiska traditionen i Guinea

och Mali är mycket kort, 20-25 år, så sände Senegal redan 1914

Blaise Diagne till det franska parlamentet som den förste afri

kanen där. Han var visserligen helt i händerna på Bordeaux-
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köpmännen, men ändå. Det politiska livet har gamla anor iSenegal.

Detta till följd av att fyra kommuner i landet gavs en särskild

status under kolonialtiden. Invånarna där var röstberättigade

franska medborgare medan afrikanerna på andra håll klassades

som infödingar utan några medborgerliga rättigheter.

Och inte nog med att Senegals politiska tradition är längre än

Guineas och Malis. Den har dessutom en anmärkningsvärd bredd.

För medan de två sistnämnda staterna i stort sett bara haft ett

modern politiskt parti vardera, så har man i Senegal haft flera.

Däribland ett av de ytterst få kommunistpartierna i tropiska

Afrika. Det måste dock påpekas att många partier i Senegal sna

rast haft karaktär av valorganisation för en eller ett par kandi

dater utan någon egentlig ideologisk förankring.

Det senegalesiska samhällets försprång socialt och politiskt får

ses mot bakgrund av att landet är det första som koloniserats

systematiskt i tropiska Afrika. Det skedde formellt redan 1814

efter Napoleonkrigen men i praktiken först kring mitten av 1800

talet, det vill säga ett par årtionden innan den stora jakten på

kolonier i Afrika sattes in. Koloniseringen bedrevs genom att

det afrikanska jordbruket tvingades till en grundlig omoriente

ring, från självhushållsodling till odling av jordnötter för

export. Därmed uppstod ett livsmedelsunderskott som fick täckas

genom import. Och som en följd av den nya produktionsinrikt

ningen inom jordbruket växte det fram en omfattande kommersiell

aktivitet som monopoliserades av ett par koloniala handelshus

från Marseille. Kommersialiseringen av jordbruket ledde till en

total omvandling av landsbygden, inte bara ekonomiskt utan

också socialt och politiskt, ja till och med religiöst. Det

traditionella animistiska samhället och dess auktoriteter kom

nämligen mycket snabbt att ersättas av halvfeodala muselmanska

brödrasällskap som expanderade i kölvattnet på kolonialekonomins

utbredning. Ekonomiskt sett nådde det koloniala systemet sin

höjdpunkt på 1930-talet, men Senegal är alltjämt fånget i dess

hegemoni. Åttio procent av Senegals export består av jordnötter

och av landets omkring 4 500 företag kontrollerades omkring

3 700 av icke-senegaleser. Endast 0,1 procent av industrins

samlade omsättning kommer från senegalesiska firmor.
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LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Senegals nuvarande president Leopold Sedar Senghor kan sägas

representera den tredje generationen moderna politiker i landet.

Den första med Blaise Diagne i spetsen var helt öppet köpt av

de koloniala intressena och Diagne har i första hand gått till

historien som en effektiv rekryterare av afrikanska soldater

till Frankrike under första världskriget. Den andra politiker

generationen med Lamine Gueye som främsta namn var snarare

representanter för de relativt välbärgade skikten iSenegals

fyra priviligierade kommuner, i första hand Dakar och den gamla

huvudstaden S:t Louis. Lamine Gueye gjorde sin karriär inom den

franska socialdemokratin. Senghor har till skillnad från dessa

båda byggt upp sin ställning med hjälp av de mäktiga islamitiska

brödrasällskapen på den senegalesiska landsbygden. Dessutom bröt

Senghor redan 1948 med det franska partiväsendet och bildade ett

eget afrikanskt parti. Men gemensamt för alla de tre senegale

siska politikergenerationerna är att de utvecklats inom det

koloniala systemet och utan att ifrågasätta detta. Senghor var

till och med fransk minister under fjärde republiken, och det

måste ju ha varit en god skola för en som har talang för poli

tiska intriger.

Men Senghor är inte bara politisk taktiker från fjärde republi

ken utan också en poet och intellektuell från studentkvarteren

i Paris. Och det är som sådan han blivit känd. Han tog upp och

vidareutvecklade den västindiske författaren Aime Cesaires ideer

om negritude på 1930-talet. Negritude-filosofin lanserades för

att vederlägga den koloniala myten om att afrikanerna saknar

historia och kultur. Och det var ett fösök att värja sig mot

den franskaassimilationspolitikensom avsåg att göra afrikanerna

till svarta fransmän. Men för Senghor var det aldrig förenat med

något krav på politisk självständighet. Han strävade bara efter

viss kulturell autonomi och den koloniala frågan var för honom

bara ett av Frankrikes många provinsproblem.

på grundval av negritude-filosofin utvecklade sedan Senghor en

egen så kallad afrikansk socialism. Den bygger delvis på Marx'

ungdoms skrifter men mest på den katolske filosofen Theilhard de
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Chardin. Jag skall inte här gå in på att försöka fastställa vad

som eventuellt kan kallas socialistiskt i Senghors filosofi.

Det skulle ta för stor plats. Men bara det faktum att Senghor

vid flera tillfällen understrukit att det är Frankrikes nuvaran

de president, gaullisten och bankmannen Georges Pompidou, som

gjort honom till socialist får nog de flesta att undra vad det

kan röra sig om för slags socialism.

ANDRA POLITISKA LEDARE

Senegals politiska liv uppvisar en anmärkningsvärd bredd och

Senghor är ingalunda den ende ideologen. Jag skall här bara

nämna två till: Mamadou Dia och Majemout Diop. Mamadou Dia var

under lång tid Senghors parhäst och fram till 1962 landets

premiärminister. Till skillnad från Senghor såg han relativt

tidigt farorna i att vara starkt lierad till en främmande stor

makts ekonomi. Han förespråkade därför en afrikanisering av

ekonomin. Detta förenade honom med den framväxande inhemska

företagsamheten men ställde honom i opposition till de franska

intressena. I december 1962 anklagades han för att ha försökt

störta Senghor och sändes till ett fängelse långt ute på lands

bygden. Det är långt ifrån bevisat att det verkligen rörde sig

om ett statskuppsförsök. Det kan inte uteslutas att han undan

röjdes av andra skäl. Han hade nämligen inte bara motståndare

bland fransmännen utan också bland de inflytelserika islamitiska

brödrasällskapen eftersom han var en modernistisk muselman. Och

som sådan var han mera fruktad än katoliken Senghor.

Majemout Diop är grundaren av Senegals numera förbjudna kommunist

parti. Han är sedan flera år politiskt betydelselös, men han är

ändå värd att nämnas. Som student i Paris var han nämligen redan

i början av 1950-talet en av de ytterligt få afrikaner som klart

ställde kravet på frigörelse från kolonialmakten, till och med

ett par år innan det franska kommunistpartiet övergav sin pro

kolonialistiska ståndpunkt. Som ledare för de afrikanska stu

denterna i Paris drev Diop självständighetskravet så hårt att

han i den frågan får tillskrivas en historisk roll för de

franska kolonierna, som kan jämföras med Nkrumahs för de brittiska.
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Som kommunistpartiledare har han senare publicerat en del analy

ser av förhållandena i Senegal. De är visserligen lika intressan

ta som många andras, men de visar ganska tydligt att han som

exilpolitiker mist kontakten med de aktuella realiteterna.

AVSLUTNING

Vad har då Senghors afrikanska socialism blivit i praktiken?

Ja, inte mycket mer än en ideologisk dimridå som nödtorftigt

döljer Frankrikes nykoloniala hegemoni. Inom jordbruket berömmer

sig regimen av att ha genomfört ett förstatligande av jordnöts

uppköpen. Men i verkligheten har detta bara medfört att bönderna

blivit beroende aven del byråkrater i stället för av de

franska kolonialmonopolen. Vem som helst som ger sig tid att

lyssna på de senegalesiska bönderna förstår deras missnöje.

Under kolonialtiden fick de åtminstone betalt samtidigt som de

lämnade skörden till uppköparna. I dag får de vänta långa tider

på att byråkraterna skall behaga räkna ut deras ersättning.

Därför har ockrare och spekulanter strålande tider i dag i

Senegal. 300 procents ränta för ett par månaders lån är ingen

ovanlighet.

Mali och Guinea betraktas allmänt som oroliga stater medan

Senegal ofta ses som stabilt. Detta är en djupt vilseledande

illusion. För visserligen har det ofta rapporterats om kupper,

oroligheter och komplotter från Mali och Guinea. Men utanför

massmedias nyhetsbevakning gror det i Senegal ett betydligt

djupare missnöje, som mycket snabbt kan explodera i en social

revolution. Maj-pändelserna 1968 visar att kraften finns där;

det saknades bara en adekvat organisation och beväpning. Senegal

är ett utmärkt åskådningsexempel på att Afrikas så kallade

"latinamerikanisering" går snabbare än vad de flesta tycks tro.
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