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Denne bog har to formål. Den er udarbejdet så
den kan anvendes i undervisningen i geografi, historie og samfundskundskab i gymnasiet, på folkeh0jskoler og ved h0jere leareanstalter. Men den
kan desuden tjene som introduktion og opslagsveark for alle som er interesserede i at vide mere
om Afrika.
Hensigten har vearet at give en reakke konkrete
oplysninger om historiske, geografiske, 0konomiske og sociale forhold på en overskuelig og problemorienteret måde. Sidst i bogen fin des en litteraturliste for dem, der villease mere.
Det siger sig selv, at en bog af dette omfang
ikke kan give en udt0mmende beskrivelse af hver
eneste af Afrikas 53 stater, eller af alle de emner
man kunne 0nske. Vi har fors0gt at udvealge
nogle veasentlige problemstillinger for ved hjealp
af dem at give det fyldigst mulige billede af hovedtendenserne i Afrikas udvikling.
Bogen er inddelt i ni hovedafsnit. For at lette
dens anvendelse som opslagsveark behandies
på hver side et afgreanset sp0rgsmål inden for
hovedafsnittets ramme. Ved hjealp af indholdsfortegnelsen er det derfor let hurtigt at finde de opIysninger man s0ger. Landeafsnittene bag i bogen giver nogle grundleaggende fakta om de enkelte lande i Afrika.
Dette er en helt ajourf0rt og omarbejdet udgave
af bogen Afrika i kort og tal som udkom i 1979, og
i en delvis revideret udgave i 1981. Hele det statistiske materiale er blevet ajourf0rt, teksten er revideret. og visse afsnit er kommet til, blandt andet
om sprog, religion og kulturelle forhold. Landeoversigten er blevet fyldigere.
Det er ikke let at beskrive hele det afrikanske
kontinent med tal og kort, og nogle forbehold er
passende. For det f0rste er mange statistiske opIysninger usikre. For det andet er oplysningerne
om de enkelte lande tit ikke sammenlignelige, da
de ofte ikke er indsamlet på samme måde i alle
lande og kan deakke forskellige tidsrum. Undertiden har vi derfor vearet n0dt til at springe interessante taloplysninger over, fordi tilsvarende tal
ikke er tilgeangelige for alle afrikanske lande.
Afrika er i det hele taget et statistisk set dårligt
belyst kontipent. De oplysninger der findes er
som rege~indsamlet, bearbejdet og fremlagt af
landets egne myndigheder. Sammetider kan
man forestiIIe sig at det har vearet fristende at
fremvise tal som forsk0nner virkeligheden. Det
heander at forskellige kilder giver modstridende
oplysninger. Der findes således forskellige opstillinger af statistik til belysning af leasefeardigheden. Dette problem har vi forsl2l9t at 10se ved at
sammenligne en reakke kilder inden vi har valgt
det endelige materiale. på områder hvor man ikke
kan veare sikker på, at talm&terialet er helt n0jagtigt, mener vi dog at det under alle omsteandighe-

der belyser udviklingstendenserne og gm det
muligt at foretage sammenligninger.
Vi har gennemgående brugt den nyeste tilgeangelige statistik. Det h0rer dog med i billedet
at indsamling af statistik ikke sker årligt, og at det
ofte varer leange inden den offentligg0res. Den
nyeste tilgeangelige statistik deakker derfor ofte
situationen for et par år eller mere siden.
Vi har ofte brugt materiale som er sammenstillet af Verdensbanken. Verdensbankens 0vrige
virksomhed er tit omdiskuteret, men internationalt set har den et godt ry hvad angår indsamling
og bearbejdning af statistik, som ofte bygger på
selvsteandig indsamling af data på stedet. Andre
vigtige kilder er FN-statistikken og forskellige
oversigter (kilderne neavnes sidst i bogen).
Der er nogle searlige problemer med statistikken for Afrika. Ofte gealder statistikken kun Afrika
syd for Sahara. mens Nordafrika behandies for
sig selv eller som en del af Mellem0sten. Vi har så
vidt muligt fors0gt at bruge statistik som deakker
hele Afrika. Dog er Sydafrika som regel ikke taget
med. Hensigten har vearet at give et typisk billede
af Afrika. Sydafrika, som er et politisk og 0konomisk seartilfealde, er behandiet i et selvsteandigt
afsnit. Hvad den 0vrige statistik angår gealder. at
materialet kun omfatter Sydafrika hvis dette udtrykkelig anf0res.
Man kan naturligvis spmge hvor anvendelige
tal overhovedet er til at give et billede af Afrika. på
neaste side diskuterer vi hvad statistikken belyser
og ikke belyser. Det anbefales learere som vii anvende bogen, og andre som 0nsker at få et indblik
i Afrika. at supplere med andet materiale fra anden litteraturleasning.
Flere personer har medvirket til denne bogs
udformning. Tore Linne Eriksen og Britha MikkeIsen stod for den oprindelige version. I denne omgang har Tore Linne Eriksen ansvaret for udkast
til revision af afsnittene om Afrikas historie og det
sydlige Afrika. Britha Mikkelsen for afsnittene om
industri og arbejdsmarked. om klasser, familien
og kvindens rolle, mens undertegnede har stået
for resten.
Tadesse Asmellash og Magnus Walan har
samlet en stor del af det statistiske materiale. Tilretteleaggelse og tekst er blevet diskuteret af Ellen Buch-Hansen fra Mellemfolkeligt Samvirke,
Britha Mikkelsen og undertegnede i feallesskab.
Ved Nordisk Afrikainstitut har Karin Andrae, Kjell
Havnevik, Anders Hjort. Christer Krokfors, Kirsten Holst Petersen og Arne Tostesen bidraget
med synspunkter og baggrundsmateriale til teksten.
Indsamlingen af materiale til denne udgave
sluttede i december 1985.
Mai Palmberg

Hvad er udvikling?
Ved et »udviklet« land forstår man normalt et land
med et h0jt bruttonationalprodukt (BNP). Men
egentlig angiver BNP blot den samlede vcerdi af
alt, hvad der produceres og scelges i form af tjenesteydelser og varer. Det siger intet om i hvilket
omfang befolkningen får glcede og gavn af den
0konomiske aktivitet. Af figur 1 får vi derfor at
vide, at Afrika - bortset fra Sydafrika - producerer
og scelger betydeligt mindre end såkaldt udviklede kapitalistiske lande. Men vi får kun lidt at vide
om hvordan folk har det.
For at få et mål for om folk får det bedre har man
konstrueret et mål for levestandarden, »fysisk
livskvalitet«, hvor 100 angiver den h0jeste vcerdi.
Tallet fremkommer ved en afvejning af statistiske
oplysninger om spcedb0rnsd0delighed, gennemsnitlig levealder og lcesefcerdighed. Figur 2
viser, at et land som Tanzania, med et lavt BNP pr.
indbygger, alligevel har et h0jere mål for fysisk
livskvalitet end for eksempel Nigeria og Algeriet.
I Tanzania har man satset meget på lcesefcerdighed og sundhedskampagner, mens Algeriet og
Nigeria får h0je BNP-tal på grund af den olie disse
lande scelger - noget som ikke n0dvendigvis
kommer hele befolkningen til gode.
Et problem med al statistik som dcekker hele
lande eller regioner er, at man ikke ser noget til
den ujcevne fordeling som for eksempel kan findes mellem forskellige grupper eller områder, eller mellem kvinder og mcend. Sydafrika er et eksempel på hvordan gennemsnitsstatistik kan vcere
misvisende, fordi de hvide og de sorte har så forskellige vilkår. Den forholdsvis store gruppe af
hvide, som systemet har givet en rcekke privilegier og en total kontroi med landets rige ressourcer, betyder, at al landsomfattende statistik over
forholdene bliver skcev. Selvom ca. 100.000 b0rn
hvert år d0r af undererncering og sult i de såkaldte
»hjemlande«, kan statistikken for Sydafrika som
helhed se bedre ud end for eksem pelvis Tanzania, hvor ligheden er meget st0rre.
Der er også grund til under lcesningen af denne
bog at huske, at der er meget som må udelades i
en fremstilling af denne art, fordi det ikke lader sig
måle og illustrere i kort og tabeller over et helt
kontinent. Hvordan skal man for eksempel måle
vcerdien af solidariteten inden for familien og
slcegten i landsbysamfundet i forhold til fremmedg0relsen og ensomheden i den vestlige verdens byar? N'år vi taler om »udviklede« lande b0r
man tcenke på, at statistikken sjceldent kan vise
om der er tale om en god udvikling eller om en
skcev social og 0konomisk udvikling.

1. BNP for landegrupper og kontinenter, 1980
Dollars
I alt mia.

Pr. indb.

Kapitalistiske industrilande

7.672

9.790

Plan0konomier i Osteuropa

1.699

4.477

Plan0konomier i Asien

305

313

Afrika 1)

335

762

Latinamerika

841

2.282

Vestasien

412

3.122

Syd· og Ostasien

517

400

1) Sydafrika er ikke medregnel. Sydafrika indgår i gruppen af kapitali·
stiske industrilands.

2. Fysisk livskvalitet og BNP pr. indbygger,
1982
Fysisk livskvalitet

BNP pr. indb., dollars

Sydafrika

67

2.670

Tanzania

56

280

Libyen

53

8.510

Lesotho

50

510

Algeriet

43

2.350

Madagaskar

42

320

Mocambique

38

240
860

Nigeria

38

Rwanda

38

260

Benin

33

310

Etiopien

25

140
310

Niger

22

Tchad

20

80

Senegal

19

490

Burkina Faso

18

210

Guinea

12

310

Sverige

99

14.040

Danmark

97

12.470

Finland

97

10.870

Noget om kort
3. Mercators projektion, 1569

4. Peters projektion, 1974

Afrika dcekker en fjerdedel af jordens sam lede
landareal, men på et almindeligt verdenskort er
Afrika kun en smule st0rre end Europa. Figur 3 viser Afrika i den st0rrelsesorden de fleste er vant til
at se kontinentet i.
Kun ved at bruge en globus kan verdensdelenes st0rrelse og deres placering i forhold til hinanden gengives på den rigtige måde. Alle flade
afbildninger medf0rer forvrcengninger. Det almindelige verdenskort - Mercator-kortet - er
fremstillet som en cylinder med centrum omkring
cekvator. Det giver rigtige kompasretninger, hvilket var nyttigt i de store s0fareres tid. Det betyder
imidlertid også, at landområderne bliver st0rre jo
lcengere vcek fra cekvator de ligger. Dette medf0rer at den tredje verden, som ligger omkring
cekvator, bliver uforholdsmcessigt lille, mens industrilandene - Europa og Nordamerika - blceses op.
Derved får man et forkert verdensbillede. Norden, som er 1,3 millioner kvadratkilometer, ser for
eksempel st0rre ud end Indien, selvom Indien er
ncesten tre gange så stort (3,2 millioner km 2). Europa, som dcekker 9,7 millioner km 2 , ser st0rre ud
end Latinamerika med sine 17,8 millioner km 2 .
Gmnland ser ud til at vcere dobbelt så stor som
Kina, mens Kina i virkeligheden er fire gange så
stort som Gr0nland.
Det nye kort - konstrueret af den tyske historiker Arno Peters - har en matematisk korrekt gengivelse af jordoverfladens st0rrelse, uanset hvor
på kloden et landområde befinder sig. Kortet har
den ulempe, at afstandene iscer 0st-vest, er noget
forvrcengede. Men til gengceld bliver områderne
omkring cekvator ikke underdimensionerede på
samme måde som på det almindelige verdenskort.
I denne bog bruger vi det mest kendte kort,
Mercator-kortet, blandt andet fordi st0rstedelen
af det materiale vi bygger på har dette som udgangspunkt. Men man b0r altså huske på, hvordan dette kort forvrcenger proportionerne, og dermed fastholder et skcevt verdensbillede.

Historie
Afrikas tidlige historie
Tidligere så mange europreere den afrikanske
fortid som en historiellils periode af stilstand og
barbari. I dag kan arkreologer, antropologer og historikere tegne et helt andet billede. De reldste
fund af menneskelignende vresener - mere end
tre millioner år gamle - et gjort i det lilstlige Afrika.
For seks tusinde år siden voksede der i Egypten
en kultur frem, som byggede på landbrug med
plov, og med ordnede samfundsforhold. Syd for
Sahara startede jernalderen nogle hundrede år
flilr vor tidsregning. De reldste fund er fra Vestafrika.
Med nye redskaber af jern blev det lettere at udvikle landbrug og kvregavl, og på grund af befolkningsvrekst og fast bosrettelse blev de centrale, .
lilstlige og sydlige dele af Afrika trettere befolket i
perioden 0-1500 e.Kr. I denne periode var der
store folkevandringer, kendt under navnet
»bantu-ekspansionen« efter et afrikansk ord for
menneske. Omkring år 1000 nåede denne ekspansion det, der nu hedder Sydafrika.

1, Afrikanske stater
f0rkoloniseringen
1. Kush, 800 f. Kr. - 350 e. Kr.
2. Axum,100 -700
3. Ghana.700 - 1200
4. Kanem/Bornu, 800 - 1200
5. HausalFulani. 1000 - 1800
6. Mali, 1200 - 1500
7. Songhai, 1350 - 1600
8. Kongo, 1400 - 1600
9. Luba. 1400 - 1600
10. Munhu Mulapa, 1400 - 1800
11. Lunda, 1450 - 1700
12. Benin, 1500 - 1800
13. Bunyoro, 1500 - 1900
14. Buganda, 1600 - 1900
15. Oyo, 1600 - 1850
16. Ashanli, 1650 - 1900
17. Dahomey, 1700 - 1900
18. Zulu, 1800 - 1830

Fast bosrettelse, arbejdsdeling, overskudsproduktion og handel skabte forudsretningerne for
de afrikanske statsdannelser. Foruden Kush- og
Axum-staterne flilr eller omkring vor tidsregnings
begyndelse blev flere velorganiserede stater
grundlagt i det 8. århundrede i Vestafrika (Ghana,
Mali, Songhai, Benin). I Centralafrika kom sådanne statsdannelser noget senere, med Luna,
Lunda og Congo som de mest kendte. Lrengere
sydpå vidner ruinerne af »Det Store Zimbabwe«
om et stlilrre rige i det 13. og 14. århundrede, et
rige som senere gik i opllilsning. Monomotapariget blev det dominerende i denne del af Afrika i
de flillgende århundreder.
Taget under et var Afrika dog tyndt befolket, og
det var ikke så almindeligt at der skabtes strerke
stater med udviklet arbejdsdeling og social ulighed. De fleste afrikanere boede i små samfund,
hvor folket ejede jorden i frellesskab, og hvor den
vigtigste produktion var flildevarer til eget brug.

13W-.14

Handel over orken og hav
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2. De vigtigste karavaneruter gennem Sahara
Algier
Fez
Marrakesh

•

•

Tripoli

•

•
Cairo

Salt

Timbuklu

•

•Gao

Salt

Salt
Guld

21mbabwe·

So/ala

3. Vigtigste handelsruter omkring
Det indiske Ocean, ca. år 1200

Den afrikanske handel startede ICEnge fl2lr forbindelserne til Europa i 1400-tallet. De mange mar·
kedspladser overalt på kontinentet vid ner om, at
varebytte i - og mellem - afrikanske samfund har
dybe mdder. Fra begyndelsen af vor tidsregning
er overskud af fl2ldevarer således blevet byttet
med mere specialiserede produkter som salt,
klCEde og redskaber.
Gennem fjernhandelen over Sahara blev Vest·
og Centralafrika trukket ind i en omfattende handel med andre verdensdele. Karavanehandelen
går langt tilbage, men fik et opsving da kamelen
blev almindelig for to tusinde år siden. Figur 1 vi·
ser de vigtigste handelsruter. Guld og elfenben
var eftertragtede afrikanske varer. Den anden vej
kom salt, metalprodukter og silke fra Nordafrika,
Europa og Asien. ISCEr salt var vigtigt for afrikanske samfund, som lå langt fra kysten. Karavanehandelen blev for det meste organiseret af nordafrikanske handelsmCEnd, men en del af overskuddet tilfaldt vestafrikanske handelsfolk og
myndig heder.
Også 0stafrika blev tidligt trukket ind i et omfattende handelssamkvem. Monsunvindene gjorde
det muligt at sejle l2lstpå med sommervindene,
helt over til Kina, og komme tilbage når vinden
vendte. Der havde VCEret en livlig handel over Det
indiske Ocean i mange hundrede år fl2lr Vasco da
Gama ),fandt« sl2lvejen tillndien i 1498. Guld og elfenben fra det indre af landet blev solgt for blandt
andet tekstiler, redskaber og porcelCEn. Store
byer og handelscentre, som for eksempel Kilwa
og Mombasa, havde deres storhedstid under arabisk indflydelse, frem til den portugisiske plyndring startede omkring år 1500.

Slavehandelen
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GULDKYSTEN

Mombasa
Zanzibar
Bagamoyo
Kilwa
Lu·ndi

•• MAURITIUS
REUNION

4. Slavehandelen
omkring år 1800

Med slavehandelen over Atlanterhavet indledtes
en ny periode i Afrikas historie fra 1500-tallet.
Baggrunden for slavehandelen var behovet for
arbejdskraf1 i plantager og miner i de europaliske
kolonier i Amerika. Gennem »trekantshandelen cc
(se kortet) solgtes europaliske falrdigvarer til Afrika. Afrikanske slaver blev fragtet på europaliske
skibe over Atlanterhavet, og billig tobak, sukker,
bomuld og andre råvarer satte skub i den europaliske industri.
Det er uvist hvor mange der blev ramt af den atlantiske slavehandel, men man regner almindeligvis med at 10-12 millioner afrikanere fra Vestafrika blev solgt som slaver i årene 1500-1850. Tallet
bliver betydeligt h0jere hvis man også medregner
dem der d0de under transporten, i fangelejre el-

ler i alle de krige, hvor man tog fan ger for at salige
dem som slaver. Når den atlantiske slavehandel
blev tvunget til oph0r i f0rste halvdel af forrige århundrede, skyldtes det både at de 0konomiske
behov havde alndret sig, og at aktive grupper i
Vesteuropa rejste sig i afsky mod den brutale handel med mennesker.
I 0stafrika havde der gennem lang tid foregået
slavehandel, for det meste organiseret af arabiske k0bmalnd, men f0rst ind i 1800-tallet skete
der en dramatisk fomgelse. Denne del af Afrika
mistede måske op til1 ,5 millioner mennesker i 10bet af en periode på halvtreds år. Mange slaver
havnede på plantager på Zanzibar, mens andre
blev solgt videre til europaliske kolonier i Det indiske Ocean eller blev smuglet til Amerika.
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Europeeiske opdagelsesrejser og mission

Timbuktu :

5. Europa:!iske
opdagelsesrejsende
1. Bruce 1769-1773
2. Park 1795-1806
3. Caille 1827-1829
4. Livingstone 1841-1873
5. Barth 1850-1856
6. Speke, Burton og Grant 1857-1863
7. Stanley 1871-1889

Bortset fra visse kystområder og handelsruter var
Afrika leenge et ukendt område for europceerne.
Men i den sidste halvdel af 1700-tallet kom der for
alvor gang i udforskningen af Afrikas indre. på
kortet er nogle af de kendteste ekspeditioner indtegnet, fra James Bruce's udforskning af dele af
det etiopiske h0jland i 1760'erne til Henry M.
Stanleys velorganiserede ekspeditioner gennem
Centralafrika mere end hundrede år senere.
Stanley begyndte på kortll:egningen af Nilen og
Congofloden, og gik desuden i den belgiske konges tjeneste for at sikre denne store landområder.
Drivkraften bag udforskningen af Afrikas indre
vareventyrlyst, videnskabelig nysgerrighed, missionsiver og forventninger om naturrigdomme og
handelsmuligheder. Ekspeditionerne bidrog i h0j
grad til at vcekke interesse for Afrika, både i den
brede befolkning og hos politiske og 0konomiske
interessegrupper. David Livingstone er måske
den kendteste opdagelsesrejsende. Han rejste
f0rst til Sydafrika som missioneer, men bmd senere forbindelsen med missionsselskabet. Livingstone kortlagde floder og inds0er. Efter en tids
forl0b blev han udncevnt til engelsk guvern0r i
Zambezi-området, og fik statsst0tte til sine sidste

ekspeditioner. Hans store dr0m var at g0re de
centrale dele af Afrika tilga:mgelige for kristendom, europeeiske handelsselskaber og kolonisering.
I forbindelse med den geografiske udforskning
og de f0rste handelsekspeditioner fik den kristne
missionsvirksomhed et opsving. I Egypten og Etiopien havde kristendom men r0dder i de f0rste århundreder efter vor tidsregning, og portugisiske
missioncerer begyndte deres virksomhed i Afrika
allerede i 1480'erne. Det var dog f0rst omkring
midten af 1800-tallet at kristendom men for alvor
trcengte ind i Afrika. Det endelige gennembrud
kom i forbindelse med koloniseringen, og missionen fik iscer et stcerkt fodfceste gennem undervisningssystemet.
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Kapl0bet om Afrika
I kraft af slavehandelen og handelsstationerne
langs kysten kom dele af Afrika efterhånden under europreisk kontro!. Det skete tidligst på sydspidsen, hvor hollandske b,:mder (boerne) havde
slået sig ned allerede i midten af 1600-tallet. I begyndelsen af 1800-tallet blev Kapkolonien overtaget af Storbritannien.
Nogle tiår senere indledte Frankrig sin langvarige besrettelseskrig mod Algeriet. Portugal
havde også en vis kontroi over dele af Angola og
Mocambique. Men »kapl0bet om Afrika« begyndte ikke for alvor f0r i 1870'erne, efter at missionrerer, opdagelsesrejsende og handelskompagnier havde beredt vejen.
Koloniseringen fandt sted på et tidspunkt, hvor
de nye europreiske industristater befandt sig i en
dyb 0konomisk krise, og hvor de konkurrerede
om råvare r, markeder og militrert overherred0mme. I 1884 sam ledes de til en konference i
Berlin, som sluttede året efter med at st0rstedelen af Afrika blev delt op på kortet. Derefter gennemf0rtes selve koloniseringen stykke for stykke.
Koloniernes grrenser blev ofte trukket tvrers gennem befolkningsgrupper og samfund som naturligt h0rte sammen - og dermed blev grunden lagt
til mange af vore dages konflikter.
De to kort viser hvor hurtigt opdelingen af Afrika skete, fra 1880 til 1914. I det sidstnrevnte år
var ikke mindre end 93 procent af Afrika under
udenlandsk kontro!. Kortet viser også den britiske
dominans i det sydlige Afrika og i et brelte sydpå
fra Egypten og den strategisk vigtige Suezkanal,
mens den franske fremrykning skete med udgangspunkt ideres handelsinteresser i Vest- og
Nordafrika.
Koloniseringen blev m0dt med mange former
for modstand, men kolonimagternes overlegne
våben gjorde udslaget. Ikke så sjreldent arbejdede lokale ledere sammen med kolonisatorerne. Efter at den f0rste modstand var nedkrempet fulgte omfattende opmr i flere afrikanske
lande. Mest kendt er de store opstande i Zimbabwe, Tanzania, Marokko og Namibia i tiårsperioden 1895 - 1905.

6. Koloniområder 1880

D Tyrkisk
D Portugisisk
D Engelsk
Fransk

7. Koloniområder 1914
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Kolonitidens 0konomiske system

8. Det koloniale jernbanenet i Vestafrika, 1939
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Efter at opdelingen af Afrika var gennemf0rt, satsede de europ~iske magter for alvor på at udvikle et kolonisystem, som kunne tjene deres inter·
esser. Det bet0d i f0rste r~kke, at mineraler og råvarer fra landbruget blev hentet ud fra Afrika, og
at kolonierne blev markeder for europ~iske industrivarer.
Der blev bygget jernbaner og veje til at fragte
råvarerne til havnebyerne, hvorfra de blev udskibet fra Afrika til de europ~iske markeder. Et ty·
pisk eksempel på dette er jernbanenettet i Vestafrika (se kortet).
Der blev ikke igangsat nogen industrivirksomhed af betydning, og handelsselskaber, banker
og lignende var udelukkende filialer af internationale selskaber. Også de politiske institutioner
blev opbygget efter europ~isk model.
M0nstret for koloniseringen var noget forskelligt i forskellige dele af Afrika. I nogle områder
skete der en direkte kolonisering ved at europ~i
ske nybyggere i stort tal slog sig ned og blev jordejere, såkaldte ~settlere" (se figur 9). Da europ~
erne besatte jorden og tvang lokalbefolkningen
v~k, blev mange f0rkoloniale samfund slået i
stykker. M~ndene blev senere n0dt til at arbejde
på de europ~iske landbrug og plantager. I det
sydlige Afrika blev i hundredetusindvis af afrikanere rekrutteret til arbejdet i minerne.
I Vestafrika var det mere almindeligt med han·
delskolonier. Her beholdt de afrikanske b0nder

GUJNEABUGTEN

jorden, men dyrkede kaffe, kakao og jordn0dder
for udenlandske handelsselskaber. Dertil kom
enkelte lande, bl.a. Zaire og Mocambique, hvor
private selskaber sikrede sig retten til handel, rå·
vareproduktion , administration og skatteopkr~v
ning (de såkaldte koncessionsselskaber). I sådanne områder forgik koloniseringen med s~rlig
hårdh~ndede metoder.

9. Lande med stor
europaeisk
seUlerbefolkning

En ny nationalisme
Allerede i begyndelsen af 1900-tallet opstod en
ideologi, panafrikanismen, som gik ind for enhed
mellem alle sorte. Nogle af bevoogelsens ledere
var fra Vestindien, som Marcus Garver, der i
Nordamerika fors0gte at skabe en bevoogelse for
de sortes tilbagevenden til Afrika. George Padmore arbejdede på det politiske plan for at skabe
en afrikansk politisk enhedsbevoogelse, og spillede en stor rolle ved den panafrikanske konference i Manchester i 1945, hvor kravet om selvstoondighed blev rejst af en rookke afrikanske nationalister.
Den politiske panafrikanisme fik stoork st0tte af
Kwame Nkrumah, som blev Ghanas f0rste proosident i 1957. Nkrumah håbede på et Afrikas forenede stater, og betragtede politisk selvstoondighed som forudsootningen for en 10sning af alle
problemer. En militant nationalisme kom til udtryk
hos forfatteren og psykiateren Frantz Fanon og
hos lederen af befrielsesbevoogelsen i GuineaBissau, Ami/ear Cabral. Fanans kritik af den
fremvoksende afrikanske borgerlig hed med europooiske idealer, og hans syn på voldelig modstand som n0dvendig for selvbevidstheden har
haft stor indflydelse og vakt debat. I de franske kolonier fik en kulturel selvbevidsthed sit udtryk i
den litteroore bevoogelse negritude med Aime
Cesaire og Leopold Senghor (Senegals f0rste
proosident) som de f0rende talsmoond. De reagerede mod vestlige forestillinger om den sorte races underlegenhed, og fremhoovede Afrika og
dets fortid som kulturelt og menneskeligt overIegent i forhold til det kolde og menneskefjendske
samfund i Europa. Også i de portugisiske kolonier voksede en lignende litteratur frem, men der
var den f0rst og fremmest en skjult selvstoondighedsbevoogelse, og mange af dens fortalere, som
Agostinho Neto i Angola, genfandtes senere i ledelsen for den voobnede kamp.
Patrice Lumumba, som var Congas (det nuvoorende Zaires) f0rste premierminister, er blevet et
symbol for den nye nationalisme, som vii forene
de nye nationer over de etniske groonser, og som
afviser de vestlige landes formynderi. Lumumba
blev snart myrdet af separatister som fik st0tte
af mineselskaberne. Tanzanias (nu forhenvoorende) proosident Julius Nyerere betragtes af
mange som den mest konsekvente fortaler for en
>,afrikansk socialisme« som forener traditionelle
kollektive traditioner med bestroobelser på at
skabe en moderne velfoordsstat.
Kampen i det sydlige Afrika har skabt sine egne
symbolske skikkelser. F0rende blandt dem er vel
nok Nelson Mandela, ANC's leder, som har siddet i foongsel i Sydafrika siden 1964.
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10. Nogle milepcele i den afrikanske nationalismes historie
1900

Den f0rste panafrikanske konference i London

1919

Panafrikansk kong res i Paris

1921

Panafrikansk kong res i London

1923

Panafrikansk kongres i Lissabon

1927

Panafrikansk kongres i New York

1945

Sjette panafrikanske kong res i Manchester.
Her krreves for fmste gang selvstrendighed for kolonierne i Afrika

1952

.De frie officerers bevregelse. overtager magten fra englrenderne i Egypten.

1954

Den radikale nationalist, Gamal Abdel Nasser, bliver Egyptens leder.

1955

Bandung·konferencen i Indonesien for 29 asiatiske og afrikanske stater, det f0rste skridt
i de alliancefri staters bevregelse, krrever afkolonisering.

1956

Verdenskongres for sorte forfattere og kunst nere afholdes på Sorbonne, Paris.

1957

Ghana bliver selvstrendigt under Kwame Nkrumahs ledeise.

1958

Guinea bliver selvstrendigt under Sekou Toure.

1958

Den f0rste kong res for Afrikas selvstrendige stater afholdes i Ghanas hovedstad Accra.

1960

Selvstrendighedsb0lgen: Nigeria, Congo (Zaire) samt en rrekke franske kolonier, bl.a.
Senegal, Cameroun og Gabon, bliver selvstrendige.

1961

Vrebnet kamp indledes i Angola.

1961

Congos fmste premierminister, Patrice Lumumba, myrdes.

1962

Algeriet opnår selvstrendighed.

1963

Befrielsesbevregelsen i Sydafrika, ANC, forbydes og starter vrebnet kamp.

1963

Organisationen for Afrikansk Enhed (OAU) dannes.

1964

ANCs leder, Nelson Mandela, frengsles.

1974

Guinea-Bissau bliver selvstrendigt.

1975

Angola og Mocambique bliver selvstrendige.

1980

Zimbabwe opnår frihed.
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11. Selvstamdighedsb01gen

D Selvsteendige stater
D Formell selvsteendige stater med minoritetsstyre

I de fleste afrikanske lande blev det formelle kolonistyre afviklet omkring 1960. Dette var et resultat
både af de fremvoksende nationalistbevcegelsers kamp og af de gamle kolonimagters svcekkelse efter den 2. verdenskrig.
lområder med mange europceere og store
udenlandske interesser, som for eksempel Algeriet og Kenya, blev selvstcendigheden f0rst opnået efter opmr og krig. I Algeriet blev der drcebt
cirka en million afrikanere fra 1954 til 1961.
De portugisiske kolonier - Angola, Mocambique og Guinea-Bissau - måtte gennemgå en
langvarig guerillakamp inden befrielsesbevcegelserne sejrede i 1974/75. I 1980 blev også Zimbabwe - det tidligere Sydrhodesia - selvstcendigt, og de vcebnede befrielsesbevcegelser dannede regering. Kampen for flertalsstyre og uafhcengighed fortscetter i Sydafrika og Namibia (se
bogens sidste afsnit).
Afrika har 53 selvstcendige stater, og flere medlemmer i FN end noget andet kontinent. I 1984
blev Vestsahara optaget som medlem i OAU (se
side 79), men krigen fortscetter og landets selvsteendighed er ikke blevet almindelig anerkendt.
I de fleste stater blev den politiske magt overtaget af nationalistpartier, som ikke havde vceret
n0dt til at udkcempe en langvarig vcebnet kamp
for landets selvstcendighed. De nye ledere havde
ofte en temmelig svag foran kring blandt b0nder
og arbejdere, og f01te sig ikke pressede til omfattende 0konomiske og sociale forandringer. Den
nye politiske ledelse og de afrikanere som har
fået h0je embeder i statsadministrationen har
sammen med en lille men voksende gruppe af afrikanske forretningsfolk dannet en ny elite, som er
stcerkt påvirket af udenlandske interesser og
vestlige idealer. Heri ligger en del af forklaringen
på den fortsatte 0konomiske afhcengighed og de
sociale modscetninger.
I de lande hvor nationalistbevcegelserne blev
tvunget ud i en lang, vcebnet kamp var en stcerk
folkelig foran kring en forudscetning for at klare
sig. Det er naturligt at de politiske ledere iscer i
disse stater har sat sig som mål at give indbyggerne den skolegang, det sundhedsvcesen og
den h0jere levestandard som kolonialismen
ncegtede dem. De streeber også efter en st0rre
0konomisk uafhcengighed og en mere alsidig udvikling af landet.

Befolkning og kultur
Afrikas befolkning
I 1985 boede der 443 millioner mennesker i Afrika. Det er 11 procent af verdens befolkning. Ved
midten af 1600-tallet var Afrikas andel ca. 20 procent, men folketaIlet faldt fra 1650 til 1800 som
f01ge af blandt andet slavehandel og epidemier.
Derimod har Afrika (sammen med Latinamerika) haft den hurtigste befolkningstilvcekst idette
århundrede - fra en tilvcekst på ca. 1 procent om
året ved århundredeskiftet til 3 procent årligt ved
midten af 1980'erne (se kortet). Hvis befolkningstilvceksten bliver liggende på de nuvcerende 3
procent om året, vii Afrikas befolkning vcere fordoblet i år 2000.
Den hurtige befolkningstilvcekst skyldes dels
de h0je f0dselstal, dels at d0deligheden er faldet
fordi sundhedstilstanden er blevet forbedret siden århundredeskiftet. 80rned0deligheden er
dog stadig stor, mange b0rn d0r af sygdomme og
undererncering.
For staten er en voksende befolkning et problem, men i småb0ndernes husholdninger har
man brug for mange b0rn som arbejdskraft, og
som tryghed i alderdommen.
Man kan udskille to hovedlinier i diskussionen
om befolkningstilvceksten. Den ene opfattelse
hcevder, at den hastige vcekst må dcempes, og
den metode man peger på er familieplanlcegningsprogrammer som er indrettet på b0rnebegreensning. Fortalerne for den anden linie hcevder, at f0dselstallene f0rst vii falde når de materielle vilkår cendrer sig. Omfordeling af ressourcerne er et n0dvendigt middel til at nå så langt.
I dag har de fleste regeringer i Afrika taget stilling for en eller anden form for familieplanlcegning.1 praksis sker der dog ikke så meget, og selv
i de lande hvor man har sat store ressourcer ind,
som for eksempel i Kenya og Ghana, er f0dselstallene ikke blevet påvirket. Kenya har med en årlig befolkningstilvcekst i ncerheden af 4 procent
en hurtigere vcekst i folketaIlet end de fleste andre
lande iverden.
Sydafrika har i en del år gennemf0rt en aktiv familieplanlcegningskampagne, delvis i form af
tvangslove, blandt den sorte befolkning. Det er et
klart racistisk program, hvis forrnål er at mindske
den sorte befolknings dominerende stilling - i
dag udg0r de sorte ca. 73 procent af landets befolkning.

1. Afrikas befolkningsudvikling
Millioner indbyggere
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Som helhed er Afrika et tyndt befolket kontinent.
Der bor igennemsnit 14 mennesker pr. kvadratkilometer. For hele verden er gennemsnittet omkring det dobbelte.
Befolkningen er meget ujcevnt fordelt. Ilande
som Botswana, Libyen, Mauretanien og Namibia, hvor store områder består af 0rken eller halv0rken, bor der mindre end et menneske pr. kvadratkilometer.
på den anden side findes der meget tcetbefolkede områder i Nildeltaet, på den vestlige Middelhavskyst og i kystområdet ved Guineabugten.
Også i Rwandas og Burundis h0jland og i de 0stlige dele af Sydafrika finder man store befolkningskoncentrationer. på kortet ser man, at Etiopien er et af de tcettest befolkede lande i Afrika, og
man kan også se befolkningskoncentrationen i
mineområderne i det sydlige Zaire og i det nord0stlige Sydafrika.
Ca. 45 procent af Afrikas indbyggere er under
15 år, mens den tilsvarende andel i Europa er ca.
25 procent. Figur 4 viser aldersfordelingen for
Danmark og Kenya. Når så mange er unge er der
flere der skal fors0rges, og behovet for uddannelse vokser.
Den store ophobning i de yngre aldersgrupper
i Kenya og andre u-Iande skyldes, at spcedb0rnsd0deligheden er faldet, samtidig med at f0dselstallet stadig er h0jt. Figuren viser også, at den
gennemsnitlige levealder i Kenya er meget lavere
end i Danmark. Kun nogle få procent er over 60 år.
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4. Aldersfordeling for Kenya og Danmark
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Familie og k0nsroller
Familien i Afrika kan bedst karakteriseres som
storfamilie. Afrikanerne skelner ikke skarpt mellem kernefamiliens medlem mer og andre sloogtninge. En typisk husholdning består af et forooIdrepar eller en enlig mor, deres 6-7 b0rn, et par af
forooldrenes s0skende og s0skendeb0rn og bedsteforooldre på faderens eller moderens side. En
husholdning kan let blive på 12-15 medlemmer.
Alder er forbundet med erfaring og derfor autoritet, men samtidig bidrager bedsteforooldres tilstedevoorelse til isoor de mindre b0rns tryghed.
Husarbejde og b0rnepasning er en vigtig del af
bedstemoderens arbejde, mens moderen og andre voksne i husholdningen arbejder i marken eller på anden måde bidrager til familiens underhpld. De gamle arbejder med, så loonge de kan.
Alle tildeles arbejdspligter fra en ung alder.
JEldre s0skende hjoolper fra 6-7 års alderen med
at passe de mindste. Både piger og drenge hjoolper til med kvoogpasning og markarbejde, henter
vand og broonde. Men allerede fra barndommen
begynder et arbejdsdelingsm0nster, som giver
pigerne flest forpligtelser. Piger opdrages ofte til
at vaske og holde rent om deres ooldre bmdre. Behovet for hjoolp i husarbejdet er stort og piger forfordeles med muligheden for skolegang. Overtailet af drenge i skolesystemet forstoorkes på de
h0jere uddannelsestrin.
Gennem k0nsrollem0nstret bliver pigerne tidligt forberedt til at påtage sig rollen som familiefors0rger. Ikke mindre end 22 procent af husholdningerne i Afrika har en kvinde som hovedfors0rger (se figur 6). I det sydlige Afrika, hvor mange
moond i kortere eller loongere perioder arbejder i
minerne og industrien i Sydafrika, har op til halvdelen af familierne kvindelig fors0rger. Mange
moond som lever adskilt fra hjemmet i lange perioder har en anden kone der hvor de arbejder.
I gennemsnit får afrikanske kvinder 6-7 b0rn (figur 5).
Familiem0nsteret oondres i takt med urbaniseringen. FIy1ning til byerne foregår ofte ved hjoolp
af derboende sloogtninge. Men boliger i byen er
dyre, leveomkostningerne h0jere end på landet.
En husholdning i byen kan bestå af 10-12 personer, som må dele 1-2 rum.
Middelklassens familiem0nster kommer mere
og mere til at ligne den vestlige kernefamilie. Den
traditionelle afrikanske familiesolidaritet nedbrydes således.
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5. Gennemsnitligt antal b,nn f"dt pr. kvinde
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7. Sammenhaengen mellem antal b"rn pr.
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Afrikas sprog
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8. De st0rste
afrikanske sprog
Sprog som tales af mere end
10 mio. mennesker

D Alro-asiatiske (hamitisk-semitisk)
D Nilotisk-saharisk
D Niger-Kongo
D Khoisan
Malayo-polynesisk

Lmgala

RwandaRundi

Sprogligt set er Afrika et af de mest sammensatte
og fascinerende områder i verden. Man har identificeret mere end 2.000 forskellige sprog. Nogle
sprog, som for eksempel arabisk, swahili, oromo
og hausa (se kortet) tales af hver 10-25 millioner.
Oromo, som tales af ca. 14 millioner i Etiopien og
det nordlige Kenya er måske det st0rste modersmål i Afrika. Man regner med at der findes over 50
sprog som tales af mere end en million afrikanere,
enten som f0rste eller andet sprog. Den anden
yderlighed er en rcekke små sprog, som tales af
nogle tusinde eller nogle hundrede mennesker.
De mange sprog i Afrika betragtes i almindelighed som et tegn på en utrolig splittelse. Man kan
dog henf0re den store mangfoldighed af sprog til
to hovedgrupper som er i slcegt med hinanden,
hvilket snarere vid ner om en kulturelog historisk
enhed.
Den f0rste hovedgruppe er de afro-asiatiske
sprog. Den omfatter alle sprog - deriblandt arabiske - som tales i det nordlige og nord0stlige Afrika. Hertil h0rer også det gamle sprog som taltes
i faraonernes Egypten samt hebrceisk.
Den anden store gruppe omfatter to tredjedele
af alle sprog i Afrika syd for Sahara, og kaldes
Niger-Congos sproggruppe.
Uden for begge grupper falder nogle sprog
som ikke er i slcegt med andre, for eksempel khoisan i det sydvestlige Afrika.
Kolonialismen udmcerkede sig ikke ved nogen
st0rre respekt for de afrikanske sprog. De koloniale grcenser blev trukket vilkårligt med lige linier,
og med betydelig st0rre hensyntagen til kon kurrencen mellem kolonimagterne end til afrikanernes sproglige og kulturelle samh0righed. på kontinentets fastland findes kun et enkelt land hvor
så godt som alle har det samme modersmål,
nemlig Somalia. Men heller ikke her falder sprogområde og statsgrcense sammen; der er også
somali-talende i nabolandene.
De mange sprog giver problemer for kommunikation og uddannelse - det er for eksempel dyrt
og besvcerligt at lave skoleb0ger på elevernes
sprog. Sprogenes mangfoldighed har imidlertid
også en positiv side - flersprogetheden. Mange
afrikanere taler ikke kun deres modersmål, men
også landets officielle sprog (engelsk, fransk,
portugisisk), måske et nabosprog og et eller andet lingua franca - et etableret fcellessprog - som
for eksempel arabisk eller swahili.

Sprogpolitik
Kolonialisterne medbragte en nedladende holdning til afrikanske sprog og afrikansk kultur. Ganske vist begyndte missionsselskaber at overscette bibelen til lokale sprog, og tog derfor i
mange tilfcelde initiativet til at skabe skriftsprog.
Men al uddannelse ud over det mest elementcere
niveau foregik på kolonimagternes sprog. Gennem sproget spredtes også europceiske middelklassevurderinger, og en livsstil som fjernede den
uddannede elite fra andre afrikanere.
De fleste lande har valgt kolonimagtens sprog
som officielt sprog. I dag har 221ande fransk som
officielt sprog, 19 lande engelsk. Fransk bruges
som handelssprog og dagligsprog blandt eliten i
Nordafrika, hvor arabisk er det officielle sprog.
Flere af de lande, som har engelsk eller fransk
som officielt sprog har også valgt et andet officielt
sprog.
Portugisisk er det officielle sprog i de tidligere
portugisiske kolonier Angola, Mocambique, Kap
Verde, Guinea-Bissau samt Sao Torne og Principe. Befrielsesbecevgelsen i Namibia, SWAPO,
har bestemt at det frie Namibias sprog skal vcere
engelsk, til trods for at en stor del af befolkningen
i dag taler boernes sprog afrikaans.
I dag fors0ger man mange steder at erstatte de
europceiske sprog i skoler, administration og
massemedier med lokale sprog. Ilande med et
stort antal sprog har man dog valgt at bevare kolonitidens sprog som officielt sprog. I en del tilfcelde
findes et st0rre indenlandsk sprog, men det kan
af politiske grunde vcere svcert at g0re det tillandets officielle sprog, og dermed begunstige en
blandt flere grupper.
Kiswahili er et af de sprog som er blevet etableret fcellessprog; det er nu officielt sprog i Kenya,
Tanzania og Uganda. Arabisk er Afrikas mest udbredte sprog, og det anvendes i skoler, massemedier og inden for det offentlige i de nordafrikanske
stater, og i dele af Vestafrika. Der er flere arabisktalende i Afrika end noget andet sted iverden;
arabisk tales også af mange der ikke har det som
modersmål.
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9. Afrikas officielle sprog

D Fransk
D Engelsk
D Arabisk
D Portugisisk
Spansk
• Lande med mere end
et officiell sprog
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Etniske grupper

10. Nagle vigtige etniske
grupper i Afrika

Mennesker som hl,Her til samme etniske gruppe,
f01er ofte en samh0righed ved at nedstamme fra
den samme forfader eller formoder. AIIigevel er
det meget vanskeligt at foretage en helt prcecis
afgrcensning af den enkelte etniske gruppe, selv
om der ofte er et sammenfald med sproggrupper.
Det gamle stammebegreb fra kolonitiden er i
en vis sprogbrug blevet erstattet med begrebet etnisk gruppe. Ordet stamme har en nedladende
klang, da det er blevet brugt ensbetydende med
de vilde, barbarer, primitive osv.
I Afrika eksisterede der imidlertid også f0r kolonitiden etniske grupper, som identificerede sig
gennem feelles afstamning og sprog. De modscetninger som kunne bestå mellem forskellige
etniske grupper blev ofte forstcerket i kolonitiden.
Kolonisatorerne bidrog også til at splitte traditionelle grupperinger. I Kenya blev befolkningen således flyttet for at hvert distrikt skulle vcere ensartet. Man kaldte gruppen for .. stamme~, hvilket antyder at man forestillede sig en ensartet social organisation.
Kolonimyndighederne havde af administrative
grunde behov for klare grupper i samfundet for at
kunne ..dele og herske~. Sådanne grupper fand-

tes nogle steder, men langt fra overalt. De stammeenheder man konstruerede havde derfor ikke
meget indhold ud over kolonimagternes behov
for lov og orden.
På den bagg rund er det ikke så mcerkeligt, at
etniciteten (dvs. at man tilh0rer, eller siges at tilh0re, en bestemt etnisk gruppe) er svcer at håndtere i vore dages komplicerede politiske situation.
Etniske modscetninger er en realitet, men det er
svcert at tale åbent om dem, fordi man så let kommer til at associere til kolonitidens stammeopfattelse.
Det er n0dvendigt for de nye stater at skabe
sam menhold i hele landet, en ny national identitet. Der er betydelig flere etniske grupper end der
er stater, mindst et tusinde. Men ethvert fors0g på
at foretage en endelig og detaljeret inddeling af
Afrikas befolkning i forskellige etniske grupper er
misvisende, eftersom grcenserne flyder og gruppeidentiteten cendrer sig med tiden eller som
f01ge af flytning, for eksempel til byerne.
Kolonitidens billede af ..fjendtlige stam mer.. lever stadig i bedste velgående, hvorfor selv afrikanske politikere helst bagatelliserer betydningen af forskellige etniske grupper, og stempler
enhver omtale af sådanne grupper som et fors0g
på at så splittelse. Istedet fremhcever man, at
modscetningerne i ncesten alle de sammenhcenge hvor man taler om »etniske konflikter.. er
skabt af andre faktorer end eksistensen af forskellige grupper: kolonitidens splittelsespolitik som
har forfordelt visse regioner, eller magtbegcerlige
politikeres fors0g på at fremkalde st0tte til en
uklar politik. Det er omdiskuteret i hvilket omfang
sådanne modscetninger skal fortolkes i klassebegrebet, og i hvilket omfang de kan udtrykkes i
etniske begreber.
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Religion
Rundt regnet 100 millioner afrikanere bekender
sig til islam, og lige så mange til kristendommen.
Blandt de kristne er ca. 75 millioner katolikker,
15-20 millioner protestanter, og 5-10 millioner hl1lrer til forskellige afrikanske kristne kirker. Nordafrika er det eneste område hvor en enkelt religion,
islam, klart dominerer over de andre.
De fleste afrikanere praktiserer hvad man kalder »traditionel religion«. Med dette udtryk betegnes forestillinger og ritualer som i modscetning til
»verdensreligionerne« ikke bygger på skrifter
med en navngiven profets eller lcerers budskab
om freise. Den traditionelle religion omfatter en
.livsfilosofi og en verdensanskuelse som lever videre gennem mundtlig tradition. Fcelles for de fleste afrikanske traditionelle religioner er forestillingen om en skaber, som menneskene kan komme
i kontakt med gen nem forskellige ånder.
Både islam og kristendom men er kommet til Afrika udefra. Fra det 7. århundrede har islam bredt
sig med handelen, fra Nordafrika over Sahara, og
det var det arabiske skriftsprog man anvendte i de
store handelsriger. I det vestlige og nordlige Afrika er Maliki-skolen, som accepterer traditionel
ret med hensyn til for eksempel arv og kvindens
stilling, dominerende blandt muslimerne. Islam
bredte sig også tidligt i 0stafrika, hvortil den kom
direkte fra den arabiske halvl1l, men den er her begrcenset til kystegnene.
Kristendommen blev indfl1lrt endnu tidligere
gennem den koptiske kirke, som endnu virker i
det nordlige Egypten (Alexandria) og i Etiopien. I
det 16. og 17. århundrede indfl1lrte portugiserne
katolicismen i Angola og Mocambique, dog begrcenset til kystområderne. Fl1lrst med missionen,
som faldt sammen med kolonitidens erobringer i
slutningen af 1800-tallet, fik kristendom men stor
udbredelse i Afrika. Der blev anlagt missionsstationer overalt, bortset fra de steder hvor islam herskede, og ofte konkurrerede forskellige kirkesamfund. Man regner med at der i 1940 arbejdede
22.000 missioncerer fra Europa og Nordamerika i
Afrika. I dag er tallet 36.000. Det var missionen
som stod for den smule skolegang afrikanerne fik
i kolonitiden.
Inden for kristendommen skelnede man mellem sorte og hvide. Det var meget sjceldent at
sorte blev prcester. Som en reaktion herpå er der
vokset en rcekke afrikanske kirker frem som har
brudt med formynderiet og etableret sig som selvstcendige kirker.

11. Forskellige religioners
vigtigste udbredelsesområde

D Lokale religioner
D Muslimer
OKristne
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Massekultur

12. Radio- og tv-apparater
samt antal bogtitler, 1965
og 1979
Radloer pr. 1.000 Indb.
1965

1979

33

77

207

336

1965

1979

Afrika

1,9

15

Europa

132

294

Afrika
Verden
TV pr. 1.000 Indb.

Publicerade boglltler

Afrika
Verden

1965

1979

7.000

12.000

426.000

689.000

Det skrevne ord har vooret kendt i Afrika i århundreder. De gamle egyptere skrev hieroglyffer på
papyrusruller, og fra 9DD-tallet var Cairo centrum
for muslimske loorde. I byerne i det indre af Vestafrika cirkulerede arabiske skrifter blandt loorde fra
16DD-tallet og fremefter.
En noget st0rre udbredelse fik bogen f0rst i
slutningen af 17DD-tallet, hvor de f0rste trykpresser i Afrika blev taget i brug i Kapstaden og Cairo.
De f0rste bl1lger som blev trykt i Afrika var bibler,
salmebl1lger og andre religi0se skrifter, enten på
missionoorernes sprog, eller oversat til afrikanske
sprog.
Vestlig dannelse var en vigtig del af missionens
opgave. Der blev trykt skoleb0ger til brug i Afrika,
men deres indhold var sjooldent tilpasset den afrikanske virkelighed. B0rn i Kenya måtte for eksempelloore om undergrundsbanen i London.
Behovet for undervisningsmaterialer er steget
som f01ge af de selvstoondige staters fors0g på at
virkeligg0re målsootningen om skoleuddannelse
til alle. Men skolebogsproduktionen domineres
fortsat af udenlandske kroofter, noormere bestemt
britiske og franske transnationale bogforlag. I
visse lande, som Tanzania, Mocambique og Zimbabwe, har man bevidst fors0gt at erstatte det europooiske perspektiv. En del afrikanske bogforlooggere er begyndt at tage konkurrencen op,
men forel0big er den afrikanske bogproduktion
beskeden (se figur 12).

I alle afrikanske lande findes mindst et dagblad. I visse lande, som for eksempel Nigeria, f0rer pressen en livlig debat. Men i de fleste lande
spiller radioen en vigtigere rolle end den trykte
presse. Den er ikke afha:mgig af at modtagerne
kan loose, og informationen kan spredes over
store områder på kort tid. AntaIlet af radioapparater (figur 12) giver ikke rigtig noget billede af radioens betydning. Hvert radioapparat har mange lyttere, og folk lytter til radio i områder hvor ingen
aviser når frem.
De seneste år har også fjernsynet fået en vis
udbredelse, men der er både tekniske problemer
- TV-signalerne har ikke soorlig stor rookkeviddeog 0konomiske - de fleste program mer importeres (figur 13). Det meste af hvad der sendes er
nordamerikanske, vesteuropooiske og undertiden indiske andenrangsfilm, og den samme kulturimperialisme dominerer biograferne i Afrika.
Også video har fået stor udbredelse i Afrika, isoor
hos den urbaniserede middelklasse.
Også på nyhedsformidlingens område er Afrika et offer for kulturimperialismen. Det er de
vestlige nyhedsbureauer - der loogger voogt på
elendighed og katastrofer - som dominerer. Man
har gjort fors0g på at oprette egne nyhedsbureauer som led i bestroobelserne på at skabe en
ny international informationsorden.

13. Andel af tv-programmer som er importerede
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Landbrug og erncering
Klima og landbrug
Der er stor forskel på klimaet i forskellige dele af
Afrika. Det illustreres af klimadiagrammet på nooste side.
Durban og Casablanca ligger begge i de såkaldte subtropiske områder, Bilma ligger i et 0rkenområde, Khartoum i et halvtropisk savanneområde, Nairobi ligger i det tropiske savanneområde hvor man har to regnperioder og to t0rre perioder om året, mens Duala ligger i det tropiske
regnskovsområde.
Ud over de store forskelle mellem forskellige
dele af Afrika er der store variationer med hensyn
til nedb0rsmoongden fra det ene år til det andet, til
hvornår regnen falder og hvor den falder.
Regnen er naturligvis en forudsootning for en
god h0st, og den ventes ofte med loongsel. Men
regn kan også forvolde stor skade. En kraftig regn
f0rer mange steder til erosion, dvs. at den skyller
noget af jordlaget vook. Et vidnesbyrd herom er
de store erosionskl0fter og sprookker man kan se
rundt omkring.
Jorden kan også tage skade ved langvarig udt0rring. I grundvandet findes forskellige aluminiums- og jernforbindelser, som ved en kraftig udt0rring udvikler sig til en uopl0selig og stenhård
skorpe, laterit. De steder hvor der er dannet laterit
er jorden noosten umulig at opdyrke (se kortet, figur 6).
Både nedb0rsmoongden og dens geografiske
og tidsmoossige spredning har således betydning. En st0rre nedb0rsmoongde betyder ikke
n0dvendigvis bedre forudsootninger for at dyrke
jorden.
Hvis man skal kunne drive landbrug med et stabilt udbytte på langt sigt, er det n0dvendigt at tilpasse sig de naturlige forudsootninger. Både klimaet og den naturlige vegetation er stort set gunstige for et 0kologisk tilpasset landbrug i Afrika.
Temperaturen er h0j hele året i de tropiske områder, og der er ingen risiko for nattefrost. Det
samme goolder det subtropiske boolte. Gennemsnitstemperaturerne fremgår af figur 1 og 2.
Der er imidlertid brug for megen nedb0r, fordi
så meget fordamper på grund af varmen. I regnskovsområdet omkring ookvator regner det hele
året. I den 0vrige del af Afrika varierer nedb0rsmoongden kraftigt mellem regntid og t0rre perioder. Mere end halvdelen af Afrika har en t0rtid
som varer mere end halvdelen af året, hvilket
giver en begroonset vookstperiode. Nogle steder
forekommer flere regntider og t0rre perioder.
Ser man bort fra regnskovsområdet er der
overalt stor usikkerhed om hvor megen regn der
kommer. Det er et stort problem i blandt andet Sahelområdet syd for Sahara (se side 35), men figur
4 viser, at t0rken også truer mange andre dele af
Afrika.
I regnskovsområdet kan jorden dyrkes hele
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året, og i savanneområder med kort t0rtid og rigelig nedb0r kan man h0ste flere gange om året.
Men i savanneområder med lange t0rre perioder
og usikker nedb0r kan h0sten let slå fejl. I disse
områder er kvoogavl den form for landbrug som
passer bedst til de naturlige forudsootninger (se
side 27).

Tropisk f0djord
med risiko for
lateritdannelse
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8. Bioklima
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9. Forskellige planters varmebehov angivet i grad·
dage

Biologisk va9kstperiode udtrykt i
graddage for dage hvor gennemsnitstemperaturen overstiger
10°.
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Arealudnyttelse
En stadig stl?Jrre del af Afrikas jord opdyrkes. En
del steder sker det ved rydning afområder i de tropiske regnskove, andre steder på bekostning af
vildtreservater og kVa3gavlernes gra3sgange.
Omkring seks procent af det afrikanske fastlands areal anvendes i dag til landbrug. Det er
mindre end i verden som helhed. Gra3sgangene
udg0r derimod en st0rre andel end det globale
gennemsnit.
Der er naturlige grunde til at en forholdsvis lille
del af Afrikas landareal er opdyrket. 0rken og anden uproduktiv jord udg0r en stor del af arealet,
omkring 44 procent. Kortet (figur 11) viser de store
0rkenområder, hvor enhver form for landbrug er
så godt som umulig, og de halV10rre (semiaride)
områder syd for Sahara, på Afrikas Horn og i den
sydvestlige del af fastlandet, hvor jorden kun
egner sig til gra3sning, hvis den i det hele taget
kan udnyttes.
på samme måde som frosten kan 0dela3gge
h0sten i vore nordlige land e, lurer farerne også på
det afrikanske landbrug. 10stafrika og på Afrikas
Horn (se figur 12) er der risiko for at store gra3shoppesva3rme, som kan da3kke flere kvadratkilometer, 0dela3gger planteva3ksten. Gennem et
advarselssystem kan landma3ndene beskyttes
mod gra3shoppernes ha3rgen.
En mindre kendt trussel mod det afrikanske
landbrug i visse regioner (se figur 13) er quelafuglen, »den fjerkla3dte gra3shoppe«. Den kan på
kort tid 0dela3gge en stor del af h0sten, når flokkene lander i kornmarkerne, kna3kker stråene og
spiser kornet. Også quelafuglens beva3gelser
kan spores, således at landma3ndene kan blive
advaret. Quelafuglen beka3mpes med dynamit
og flammekastere, så alvorlig er 0dela3ggelsen.
KVa3gavlens udbredelse begra3nses i dag ikke
kun af klima og vegetation, men også af et insekt
man ikke har haft held til at beka3mpe, nemlig
tsetsefluen (se side 27).

11. 0rkenspredning

D Egentlig arken
D Stor risiko for 0rkenspredning
c;}
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12. Områder truet
af grceshopper

D Normalt spredningsområde
D Invasionstruede områder

14. Arealudnyttelsen, 1982
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Forskellige dyrkningsformer

15. Fordeling af jord, produktion og arbejdskraft
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Gennem mange generationer har de afrikanske
bl1lnder udviklet dyrkningsformer som modvirker
en udpining af jorden. For at undgå udpining hvis
jorden dyrkes konstant uden tilfmsel af nooringsstoffer, har man anvendt forskellige former for
vekseldrift. Forskellige planter er skiftevis blevet
dyrket på den samme jordlod. En meget almindelig og gennemprl1lvet dyrkningsform er dyrkningen af forskellige afgmder samtidigt (den såkaldte intercropping).
Mange steder i Afrika finder man stadig svedjebrug. Vegetationen ryddes og broondes vook, og
asken bruges som gl1ldning. Jorden dyrkes derefter til nooringsindholdet er opbrugt, hvorefter den
ligger brak i loongere perioder. Denne dyrkningsmetode kroover store arealer, hvis jorden skal
kunne få tilstrookkeligt lange hvileperioder.
Alle disse dyrkningsformer er blevet anvendt i
det afrikanske selvforsyningslandbrug i lang tid.
De fleste afrikanske bl1lnder anvender disse gennempmvede metoder, og dyrker flere forskellige
afgmder samtidigt. Men ofte kombineres dyrkningen af fl1ldevarer til eget brug med dyrkning af
salgsafgmder. Sådanne småbrug beskooftiger
stl1lrstedelen af Afrikas befolkning.
Naturlige forudsootninger for konstant dyrkning på stl1lrre områder uden at jorden må ligge
brak findes kun i begroonsede områder i Afrika,
på rige vulkanjorder eller i floddale hvor jorden får
nye mineraler og nooringsstoffer fra floden ved
hl1ljvande og oversvl1lmmelser. Sådanne områder
findes på Madagaskar, i det sydlige Uganda ved
Viktoriasl1len, og i Nigeria ved Nigerflodens delta.
I de f1este afrikanske småbrug har man mindre
jordstykker i noorheden af hjemmet som man dyrker konstant, og som gl1ldes ved intensiv kompostering og naturlig gl1ldning fra dyr og mennesker.
Dyrkning af salgsafgrl1lder i stor målestok har
fl1lrt til indfl1lrelse af et intensivt landbrug forskelIige steder i Afrika (se side 31). Det toorer hårdt på
jorden, og risikoen for sygdomme er stl1lrre når
man indfl1lrer nye former for afgrl1lder. Visse salgsafgmder, som for eksempel sisal og te i 0stafrika,
dyrkes på store plantager. Andre, som kakao i
Ghana og kaffe i det nordlige Angola, dyrkes af afrikanske bl1lnder i mindre målestok.
Det voksende pres på jorden, når stadig mere
jord opdyrkes, fl1lrer til en I1lget risiko for udpining
og erosion. Den voksende tendens til at dyrke
salgsafgmder får mange bl1lnder til kun at dyrke
en enkelt afgmde i stedet for flere, og samtidig ligger jorden brak i for korte perioder.
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Husdyr og kvcegavl
I det afrikanske landbrug spiller husdyr og kveegav10fte en stor rolle. I store dele af Afrika egner
jorden sig ikke til andet end greesning. Det geelder iseer i savanneområderne. I de time og halvt"me områder hvor man neesten intet kan dyrke er
kamelen et vigtigt husdyr. To tredjedele af verdens kameler findes i Afrika (se figur 17).
I savanneområder med lang t0rtid lader man
kameler, kveeg, geder og får afgreesse den naturlige vegetation, som på denne måde kan forvandles til meelk og k0d som kan spises af menneskene. Man må dog ofte fly1te med kreaturerne
mellem områder som har greesning og vand i t0rtiden og i regntiden. I de tilfeelde hvor kveegavlerne fly1ter med kveeget, taler man om »nomadiserende« kveegavl.
Efterhånden er mange nomader blevet tvunget
ud i områder, hvor jorden ikke engang egner sig til
leengere tids greesning. Det er sket i Sahelområdet, Somalia, dele af Tanzania, Kenya og Botswana. Nomadernes livsform er truet, blandt andet fordi de bofaste b0nder mange steder udvider
deres landbrug ind på nomadernes områder, ofte
med en kombination af husdyrhold og agerbrug.
En del steder, det geelder for eksempel Kenya,
har myndighederne fors0gt at tvinge nomaderne

17. Afrikas andel af verdens husdyr, 1983
Får

190mio.

17%

Geder

156mio.

33%

Grise

11 mio.

1%

Heste

4 mio.

6%

H0ns

650 mio.

9%

Kameler

13 mio.

74%

KVa3g

14 mio.

14%

18. KVlIlgavlernes andel af befolkningen
i Afrika
Burkina Faso

0,8 mio.

15%

Kenya

1,5 mio.

12%

Libyen

0,3mio.

14%

Mali

1,5 mio.

30%

Mauretanien

1,5 mio.

70%

Niger

O,8mio.

20%

Somaiia

1,7mio.

70%

Sudan

3,9 mio.

22%

Tchad

1,8 mio.

50%

17,2 mlo.

5%

Afrika I alt

19. Tsetsefluens
udbredelse

til at blive bofaste, men det er tilsyneladende en
politik som man har opgivet i de senere år..
40 procent af verdens kveegavlende befolkning, pastoralister, bor i Afrika. Figur 18 viser at
kveegavlerne i visse lande - for eksempel Tchad,
Somalia og Mauretanien - udg0r over halvdelen
af befolkningen. Antagelig er statistikken i underkanten, eftersom en del lande kun opgiver dem
der er nomader som kveegavlere.
Kortet på den foregående side viser st0rrelsen
af de områder i Afrika som udny1tes til kveegavl.
Også mange b0nder holder kveeg. En bonde som
har meget kvcag har mulighed for at skaffe sig
megen arbejdskraft, og kan dermed dyrke mere
jord. Det giver social status at have dyr der kan
anvendes til gaver eller medgift.
Imange lande har man oprettet store kveegfarme i neesten industriel målestok. Sådanne
kveegfarme findes i Sydafrika, Kenya og Botswana. Til at begynde med sigtede man på det
europeeiske marked, men det var ikke let at seelge
på grund af besky1telsestold og konkurrence. I
dag eksporteres k0det fra disse farme f0rst og
fremmest til de arabiske lande.
I store dele af Afrika er det umuligt at holde
kveeg på grund af tsetsefluen.
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Jordfordeling og social ulighed

20. Fordeling af jord på brugsst0rrelser og antal brug i Kenya, 1970
Andel af brug

Andel af areal

Jordl0se eller mindre end 1 ha

27%

2%

1-10 ha

66%

30%

10-50 ha
Over 50 ha

7%

18%

0,3%

50%

21. Fordeling af jord på brugsst0rrelser og antal brug i Algeriet, 1974
Andel af brug

Andel af areal

Jordl0se eller mindre end 1 ha

37%

1%

1-10 ha

46%

29%

10-50 ha

15%

47%

2%

23%

Over 50 ha

22. Resultatet af jordreformen i Algeriet, 1978
Hektar

Nationaliseret jord
Uddeltjord
Deltagende b0nder

F0rste fas e

Anden fas e

I alt

1.224.000

510.000

1.734.000

817.000

450.000

1.267.000

52.202

38.569

90.771

Udviklingen af et eksportlandbrug har bidraget til
store rendringer af ejendoms- og produktionsforholdene på landet. Mens det tidligere var almindeligt at brugsretten til jorden blev opnået gennem slregten, er privat ejendomsret i stadig stigende grad blevet en forudsretning for at kunne
dyrke jorden. Gennem registrering bliver jorden
gjort tU en vare som kan k0bes og srelges, med
stor frihed for privat råderet og spekulation.
Men det er langt fra alle der har råd tU at k0be
jord tU sig selv og sine b0rn. Mange steder, isrer
der hvor jorden er mest frugtbar, er der stor eftersp0rgsel og stigende priser på jord. Mange bliver
tvunget tU at opgive livet som selvstrendige
småbrugere, og de der ikke bliver 10narbejdere
hos mere velstående blmder tvinges til at flytte
ind tU byerne for at sl2Jge et udkomme.
Jordfordelingen er et yderst f01somt politisk
problem. Det er typisk, at det netop på dette om·
råde er svrert at finde statistik. Figur 20 og 21 viser de nyeste tal vi har kunnet finde fra disse
lande. Der er grund til at tro, at jordfordelingen
stadig er skrev, i hvert fald i Kenyas tUfrelde. If01ge
officielle tal fra 1976-79 havde 67 procent af de
husstande som lever af landbrug ikke engang en
hektar jord hver, og det er for lidt til at forsl2Jrge en
familie. De stl2Jrste landejendomme udg0r mindre

end en halv procent af det samlede antal landbrugsbedrifter, men ejer mere end halvdelen af
jorden.
Også tallene fra Algeriet viser store sociale forskelle. Algeriet er imidlertid et af de afrikanske
lande som har forsl2Jgt at gennemfl2Jre en jordreform for at få en mere retfrerdig fordeling af jorden. Fra 1972 ti11977 blev nresten 2 millioner hektar jord nationaliseret, og 1,2 millioner hektar, eller ca. en sjettedel af det opdyrkede areal, blev
fordelt til hundredetusinde bemder (se figur 22).
Den algeriske jordreform skulle efter planen
finde sted i fire etaper. Fmst skulle der oprettes
producentkooperativer på statens og kommunernes jorder. I den anden fase skulle stl2Jrre landejendomme opdeles, og de jorder som tUhl2Jrte
godsejere der ikke selv boede på og dyrkede jorden skulle fordeles. I den tredje fase var det tanken at organisere kvregavlen i kooperativer, og i
en fjerde fase er det meningen at skovbefolkningen skal mobiliseres. Den tredje fase startede i
1975, men kun en lille del af kvregavlerne gik med
i kooperativerne, og projektet blev afbrudt.
Også i Etiopien har man gennemffiJrt jordreformer. I det sydlige Etiopien, hvor jorden tilhfiJrte
store godsejere, gav det store problemer, da de
tidligere forpagtere overtog jorden. I Angola og
Mocambique, hvor staten overtog europreernes
plantager, har man gjort forsl2Jg på at skabe land·
brugskooperativer blandt småbl2Jnderne. Både
her og i Tanzania er man imidlertid 10bet ind i vanskeligheder, når myndighederne har tvunget
småb0nderne til at flytte.
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Kvindens rolle i landbruget
hlBnder. Anden ejendom af stlilrre vlBrdi, som for
eksempel kVlBg og redskaber, tilfalder de mandlige arvinger.
Blandt kVlBgavlerne har mlBndene almindeligvis ejendomsretten til de stlilrre dyr, mens kvin·
derne tager sig af smådyrene.
Flillgen af at mlBndene råder over de vlBrdifulde ressourcer er, at kun få kvinder er i besiddelse af den ejendom som er nlildvendig som garanti for at opnå et banklån. Nogle afrikanske
kvindegrupper, blandt andet i Ghana, Kenya og
Zimbabwe, arbejder nu på at lilge kvindernes muligheder for at få lån til investering i mere hensigtsmlBssige produktionsmetoder og arbejdsbesparende teknologi. Man har indset hvor vigtigt det er at indrette landbrugsundervisningen
og konsulenttjenesten så den også henvender
sig til kvinderne, og ikke som nu udelukkende til
mlBndene.

I Afrika er det flilrst og fremmest kvinderne som
dyrker flildevareafgrlilder. Kvindernes ansvar for
flildevareproduktionen bliver stadig stlilrre, fordi
mlBndene slilger arbejde uden for deres eget
landbrug - ofte langt fra hjemmet i byer eller nabolande.
Mellem 60 og 80 procent af landbrugsarbejdet
udflilres af kvinder (se figur 23 og 24). MlBndenes
og kvindernes jordlodder er adskilt. Kvinderne
står selv for udgifterne til såslBd, kunstglildning
og beklBmpelsesmidler. MlBndene udflilrer det
tunge arbejde med at rydde og pllilje jorden. Kvinder og blilrn planter, sår, luger og hlilster. Hlilsten
og indtlBgten af det som familien ikke selv forbruger men som slBlges på markedet kontrolleres
normalt af kvinderne. Tal fra Vestafrika viser, at 80
procent af handelen med salgsafgrlilder og fisk
varetages af kvinderne.
Ejendomsretten til jorden, også den jord som
kvinderne dyrker, er nlBsten altid på mlBndenes

24. En typisk arbejdsdag
for en kvinde på landet i
Afrika

kl. 4.45
Vågner, vasker sig, spiser
kl. 5.00·5.30
Går til marken

kl. 5.30-15.00
Pl0jer, luger marken

23. Arbejdsdeling mellem mlBnd og kvinder i traditionelt landbrug
Kvinder
Falide skov, rydde jord

MlImd

95%~

15

Grovbearbejde jorden

[30%

Plante, så

70%

[50%

Hakke,luge

1

30% 1

60 %

40%

Transportere h0sten hjem

1 80 %

20%

G0re klar til opbevaring

[80%

20%

St0de, hakke, kValrne f0deafgr0der

\90%

Salige afgr0der

10
1

kl. 17.30-18.30
Henter vand ca. 2 km fra hjemmet

40%

~

10
1
[90%

Passe husdyr

~

90%

~

50% ,

50 %
1

195%

90%
10 1

1

Jage
Passe b0rn og gamle

~
kl. 16.00-17.00
St0der og maler korn

r-

60 %

Beskalre buske og traler
Hente vand og bralnde

I

50% •

[70%

H0ste

kl. 15.00-16.00
Samler brande og går hjem

10
51

kl. 18.30-19.30
Talnder ild og laver mad
kl. 19.30-20.30
Serverer mad for familien

kl. 20.30-21.30
Vasker b0rnene
kl. 21.30
Går i seng

Et landbrugskontinent
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27. Landbrugets andel af arbejdsstyrken og nationalproduktet, 1981

c:==J Andel af I!lkonomisk aktive
c.::..=::=J Andel af nationalproduktet1)
O

10 %

I

Libyen

20 %

30 %

I

•

I

"-Tunesien

40 %

50 %

•

Ghana

•

60 %

70 %

80 %

I

III

Egypten

•

Nigeria

I

•

Zambia
Gabon

'-

T

I

r

Etiopien

I

•

•
I

Elfenbenskysten

I

80tswana

liII

Tanzania

•

Niger
Rwanda

I

I
1) Senesl tilgalngelige tal 'ra 1977·81
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25. Andel af de ekonomisk aktive
som arbejder i landbruget, 1970 og
1983

I

I

I

I

I

•

26. Beskseftigede i landbruget i
nogle afrikanske lande, 1965 og
1981
Andel af I!lkonomisk aktive

1970

1983

Afrika

72%

63%

Asien

65%

56%

Latinamerika

38%

30%

Nordamerika

4%

2%

Vesteuropa

15%

9%

Verden i alt

51 %

44%

1965

1981

Rwanda

94%

89%

Mali

93%

73%

Lesotho

92 %

60%

Tanzania

88%

80°A>

Kenya

84%

78%

Sudan

84%

78%

Zaire

81 %

75%

Liberia

78%

70%

Zambia

76%

66%

Zimbabwe

67%

60%

Algeriet

59%

25%

Egypten

56%

50%

Congo

47%

34%

Sydafrika

32%

30%

Afrika er f0rst og fremmest et landbrugskontinent. Naesten to tredjedele af alle 0konomisk aktive er, som det fremgår af figur 25, beskaeftiget i
landbruget, hvilket er mere end i nogen anden
verdensdel. Der er ikke sket de store forandringer
i den henseende siden 1970.
Figur 26 viser faldet i andelen af beskaeftigede
i landbruget i forskellige afrikanske lande. Med
nogle få undtagelser - hvor Algeriet er den mest
markante - er landbrugets indflydelse på beskaeftigelsen kun faldet langsomt. Man kan også
her se at Sydafrika. er det eneste land som, på
grund af den forholdsvis fremskredne industrialisering, har under en tredjedel beskaeftigede i
landbruget (men alle dem der ikke har noget job
og som bor i Bantustans er holdt uden for statistikken).
I alle lande teg ner landbruget sig for en betydelig st0rre andel af beskaeftigelsen end af vaerdien
af den sam lede produktion. Det er ikke n0dvendigvis et tegn på lav produktivitet inden for landbruget. En stor del af landbruget bygger på selvforsyning, og det undervurderes ofte i statistikken, som bygger på hvad der saelges på markederne (vaerdien af det der produceres til selvforsyning fastsaettes efter 0konomernes sk0n).
Desuden er det moderne, kommercielle land·
brug, hvor kun en lille del af de aktive inden for
landbruget er beskaeftigede, gen nem lang tid blevet begunstiget. Det har fået den bedste jord, og
selv i det selvstaendige Afrika gives statsst0tten
isaer til store kommercielle farme og plantager.
Tidligere var det hovedsagelig europaeere som
ejede de store landbrugsbedrifter, men i dag er
det i stadig h0jere grad velstillede afrikanere som
opk0ber jorden.
Mere end halvdelen af landbrugsproduktionen
kommer fra moderne storlandbrug. Disse beskaeftiger imidlertid kun en femtedel af landbrugsbefolkningen.
De små familielandbrug producerer både til
eget forbrug og til salg på hjemme- og eksportmarkederne. Men selvom de beskaeftiger st0rstedelen af landbrugsbefolkningen og optager
mere end halvdelen af landbrugsarealet, tegner
de sig for mindre end halvdelen af den samlede
landbrugsproduktion. Det skyldes blandt andet
at man her anvender traditionelle, arbejdskraevende dyrkningsmetoder. Ofte kan heller ikke de
små familielandbrug klare sig udelukkende med
egen arbejdskraft, isaer ikke i landbrugets travle
perioder. Behovet daekkes dels af den omkringvandrende arbejdskraft, og dels af den lokale befolkning som har for små indtaegter fra deres
egne landbrug.

Teknologi og dyrkningsmetoder
Det kommercielle landbrug anvender en importeret landbrugsteknik, hvor mekanisering og kunstg0dning spiller en stor rolle. Dette intensive landbrug er begra9nset til plantager og store bedrifter
samt til nogle såkaldt »progressive« småbrugere,
dvs. b0nder som hovedsagelig dyrker afgmder
som skal sa9lges på markederne.
Af figur 28 og 29 fremgår, at forbruget og produktionen af kunstg0dning i Afrika er specielt lavt
sammeniignet med andre dele af verden. Det er
desuden sta9rkt koncentreret i det sydlige Afrika
(Sydafrika og Zimbabwe) og det nordlige Afrika.
Brugen af kunstg0dning er steget i mange afrikanske stater - dog ikke altid med det 0nskede resultat. Der har Va9ret mange problemer, blandt
andet dårlig planla9gning, valutaproblemer som
har f0rt til vanskeligheder med at sikre en ja9vn
import, transportvanskeligheder osv.
AntaIlet af traktorer er Iigeledes meget uja9vnt
fordelt. Kapitalkra9vende landbrug, store bedrifter og moderne produktionsformer finder man
iSa9r de steder hvor de europa9iske nybyggere
slog sig ned. Na9sten halvdelen af alle traktorer i
Afrika findes derfor i Zimbabwe og Sydafrika (se
figur 30).
Man bruger også traktorer de steder hvor man
har fors0gt sig med landbrugsreformer, som for
eksempel i Algeriet og Tanzania. Visse steder i
det tropiske Afrika er mekanisering lidet 0konamisk, ofte er jorden af en sådan beskaffenhed at
den ikke kan ba9re de tunge maskiner.
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28. Forbrug af kunstg"dning pr. ha. dyrket jord, 1980

Kilo pr. ha

175

150

t---

125

t---

100

t---

75

50

25

t---

t--

t---

r--

r--

t---

t--

t--

Europa

Kina

Sovjetunionen

30. Traktorer i brug i Afrika
1982
Kap Verde

32

Burkina Faso

74

Niger
Ghana

3.600

Etiopien

4.250

Kenya

6.650

Kapitalistiske i-Iande

60.969

48.636

Socialistiske lande

49.958

45.507

929

1.458

13.658

125.514

Afrika
U·lande i alt
Verden I 8111)

Nigeria

195

9.000

Zimbabwe

20.700

21.973

Tunesien

36.200

117.574

Egypten

40.000

1) Produktionen overstiger forbrugel. fordi en del kunstgedning anvendes i anden produktion eller går tabt i transport

Asien
Eksklusiv Kina

1.000 tons
Forbrug

Algeriet

I

I

O

29. Verdens produktion og forbrug af kunstg"dning, 1980-81
Produktion

t---

45.000

Sydafrika

181.400

Hele Afrika

470.876

Latinamerika

Afrika
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Landbrugsproduktion til eksport
31. Afrikas vigtigste eksportafgl'0der, 1983

o

o

0°
O

o

D
D
•

Kaffe
1.188 mio. tons
21 % af verdensproduklionen
Sukker
3.944 mio. tons
4 % af verdensproduklionen
Te
218 mio. tons
11 % af verdensproduktionen

rJ

Bomuld
D 565
mio. lons

D
•

D
•

4 % af verdensproduklionen
Tobak
279 mio. tons
5 % af verdensproduklionen
palmeolie
1.350 mio. lons
23 % af verdensproduklionen

rJ

Kakao
865 mio. lons
55 % af verdensproduktionen
Jordn0dder
4.099 mio. lons
21 % af verdensproduktionen

•

rJ

En stor del af den bedste jord blev i kolonitiden taget i brug til dyrkning af afgrrader som senere blev
eksporteret til markederne i Europa og Nordamerika. Eksportproduktionen er fortsat efter selvstoondigheden fordi den giver eksportindtoogter.
Sylten land e får mere end halvdelen af deres eksportindtoogter fra eksporten af en enkelt afgrrade.
De vigtigste eksportafgrlilder i Afrika er sukker,
jordnlildder, bomuid, kaffe, kakao, tobak, te og
palmeolie. Kortene viser hvor disse afgrrader dyrkes. Andre vigtige eksportafgrlilder er sisal fra
0stafrika, citrusfrugter fra det nordlige og det sydligste Afrika, gummi fra Liberia, Nigeria og Zaire,
og vin fra Nordafrika og Sydafrika.
Landbrugseksporten skaffer producentiandene den eftertragtede udenlandske valuta, men
eksportindtoogterne fremskaffes ikke uden omkostninger. Eksportafgrraderne dyrkes soodvanligvis ved intensivt landbrug, og man er derfor afhoongig af import af kunstglildning, traktorer og
bekoompelsesmidler. En betragtelig del af eksportindtoogterne forsvinder her.
Imange områder sker dyrkningen af eksportafgrrader på bekostning af den lokale flildevareproduktion. Man er ofte afhoongig af en enkelt afgrrade, hvilket kaldes monokultur.
En stordriftsform som ofte anvendes inden for
eksportlandbruget er plantagerne, hvor arbejdet
udflilres af ansatte landarbejdere, hvis familier er
afhoongige af forsyningerne fra deres egen lille
jordlod. Ofte ansootter plantagerne kun arbejdskraften som soosonarbejdere.
En stor del af eksportproduktionen inden for
landbruget kontrolleres af store transnationale
selskaber, som enten ejer selve plantagerne eller
opklilber produkterne og soolger dem på verdensmarkede!. Siden 1960'erne er disse foretagender
inden for landbrugssektoren (agribusiness) begyndt at interessere sig for luksusprodukter til det
europooiske og nordamerikanske marked. I Kenya, Swaziland og Elfenbenskysten dyrkes ananas, og i Kenya, Burkina Faso og Senegal dyrkes
grrantsager som avocado, der fragtes med fly til
butikskooderne. I Kenya er firmaet Brooke Bond,
som loonge har domineret den kenyanske eksport af te, begyndt at satse på dyrkning af afskårne blomster til Vesteuropa.
Disse store foretagender, som for eksempel
General Foods, Unilever og NestlE~, tjener store
penge på forarbejdningen og salge!.
De afrikanske producenter har ringe eller slet
ingen indflydelse på indtoogterne fra eksportlandbruget, fordi priserne svinger kraftigt og fastsoottes efter svingningerne på industrilandenes
markeder. Internationale kvoteordninger for varer
som kaffe, sukker og te betyder, at de afrikanske
lande ikke kan lilge produktionen som de selv viI.
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Fiskeri
I Afrika finder man inds0- og flodfiskeri, samt et
omfattende havfiskeri. Knap fem procent af al
den fisk som fanges i hele verden hentes ap i Afrika. St0rstedelen fanges ud for vest- og sydvestkysten, hvor fangsterne er blevet firedoblede i
den sidste halve snes år. Fiskeriet finder hovedsagelig sted fra store flåder som kommer fra industrilandene, f0rst og fremmest Sovjetunionen
(som tegner sig for to tredjedele af kystfiskeriet),
Spanien, Japan og Portugal. Der er udprCEget
tale om rovfiskeri, og mange både betaler end
ikke den aftalte afgift for at få lov til at fiske.
på grund af dette rovfiskeri er Namibias fiskefangst faldet fra 760.000 tons i 1975 til omkring en
fjerdedel fem år senere. Til trods for den store fiskerigdom ud for Afrikas kyster er de afrikanske
staters eget fiskeri yderst beskedent sammenIignet med de store fiskerinationer.
I dag satser mange afrikanske lande selv på at
forbedre fiskeriteknikken, og de si utter kraftigt ap
om internationale krav om en ny havret og en ud-

videlse af fiskerigrCEnserne. De håber på denne
måde at kunne udny1te deres egne ressourcer
bed re.
Kun en lille del af kystfangsterne leveres til de
afrikanske lande, hvor der er et skrigende proteinbehov. Ca. 90 procent af den fisk som hentes ap
ud for vestkysten går til industrilandene, enten i
form af dybfrossen fisk eller som fiskemel til dyrefoder.
Kun få afrikanske lande har i dag en moderne
fiskeflåde, bortset fra Sydafrika som alene teg ner
sig for ca. 30 procent af fangsterne i Afrika (se figur 32). Det mest almindelige er fiskeri med traditionelle metoder, og flod- og inds0fiskeriet betyder mest for den lokale afrikanske befolkning. Fisken sCElges som regel i t0rret tilstand. Det er en
billig konserveringsmetade, som g0r at fisken kan
fragtes over store afstande. T0rret fisk kan derfor
spises af folk som ikke har råd til at k0be den dyre
friske eller dybfrosne fisk.

32. Afrikas ti st,nste fiskerinationer, 1975 og 1980
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Skovbrug

34. Hvordan bruges skovressourcerne

Nogle forestiller sig måske Afrika som et kontinent med tc:et urskav og store trc:ee r. Men den
egentlige regnskav dc:ekker kun en lille del af Afrika (se kort side 23). Som det fremgår af kortet på
denne side er skovressourcerne ikke sc:erlig
store, og de er meget ujc:evnt fordelt.
Hvis man Ic:egger skov og busksavanne sammen udgl<H disse områder ca. en femtedel af Afrikas areal. Men store områder med tc:et skov findes kun i Vest- og Centralafrika, og kun herfra
eksporteres mere trc:e end man importerer. Det
skovl0se Nordafrika må derimod importere alt sit
industrit0mmer (se figur 35).
Skovhugst til industriformål har et meget beskedent omfang. Kun ca. seks procent af den
skov som fc:eldes anvendes industrielt (se figur
34). En stor del bruges direkte i landbruget de steder hvor man anvender svedjebrug. En anden
stor del af det der fc:eldes udnyttes til fremstilling
af trc:ekul, og til at varme og koge mad og vand.
En meget ringe del af det trc:e der sc:elges til eksport forc:edles i Afrika - prc:ecis som det er tilfc:eldet
med de fleste råvarer fra Afrika.

Industri

6%

Bra3ndsel

31 %

Afbra3nding

63%

Sydafrika medregnel

35. Eksport og Import af
traeprodukter, 1973 og 1981
Eksport, mio. dollars

1973

1981

14

35

Vestafrika

425

1.512

Centralafrika

212

225

16

27

Sydlige Afrika

110

317

I alt

787

2.116

1973

1981

221

1.120

7

21

Vestafrika

44

272

Centralafrika

16

64

Nordafrika
Nordlige savanne

I2Jstafrika

St0rstedelen af trc:eeksporten - som isc:er omfatter mahogni, teak og andre c:edle trc:esorter sker i form af t0mmerstokke, som hovedsagelig
bruges til m0bler og finer i Vesteuropa. En trc:eforc:edlingsindustri finder man stort set kun i Sydafrika, som står for 75 procent af papirproduktionen
og 95 procent af produktionen af trc:emasse i Afrika. Importen til Afrika består både af t0mmer,
trc:efiberplader og papirprodukter, men Afrikas
forbrug af sådanne varer ligger langt under verdensgennemsnittet.
Eksporten af gavntrc:e er mere end fordobiet de
sidste 10-15 år. Om dette kan fortsc:ette afhc:enger
af mange faktorer, blandt andet af om der sker en
tilstrc:ekkelig nyplantning, og om Afrika kan klare
sig i konkurrencen med Canada, Sovjetunionen
og Brasilien. Flere udenlandske selskabers jagt
efter c:edeltrc:e har i mange lande f0rt til en så voldsom rovdrift, at man mene r at skovressourcerne
vii vc:ere brugt op i 10bet af den kommende halve
snes år. Dette gc:elder for eksempel Ghana og Elfenbenskysten.

Import, mio. dollars

Nordafrika
Nordlige savanne

70

101

Sydlige Afrika

136

284

I alt

494

1.862

I2Jstafrika

1%

Nordafrika

B
Nordlige savanneområde

33. Afrikas skovressourcer

D Areal med skov
D Areal med savanne

DO
1
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%1

Det sydlige Afrika

I2Jstafrika

Tcnken
Forskellige regioner i Afrika er blevet ramt af
t0rke, og det har siden 1970'erne f0rt til meget omtalte katastrofesituationer. Som vi har set er nedb0ren usikker mange steder i Afrika, og t0rken
har ramt områder med meget lille nedb0rsmcengde, hvor regnens udebliven får alvorlige
f0lger. Men t0rken og katastrofesituationerne er
ikke f0rst og fremmest naturfcenomener.
Den vigtigste årsag til at t0rken har ramt befolkningen så hårdt i visse områder er en for intensiv
udnyttelse af jorden. En del steder har en direkte
rasering af skovene f0rt til at 0rken og halv0rken
har bredt sig. Man regner med at omkring halvdelen af skovene i den tredje verden - ca. en milliard
hektar - er blevet ryddet i tiden fra 1900 til 1965.
En del er blevet ryddet for at give plads for agerbrug. Når flere boscetter sig i et område feeldes
der også mere skov til brcendsel. Man har derfor
startet projekter som skal forebygge katastrofer
ved plantning af trceer. Men trceplantning alene
10ser ikke problemet, som krcever samfundsplanlcegning og befolkningens medvirken.
Et af de områder som f0rst kom i s0gelyset på
grund af t0rke og sult var Sahelområdet syd for
Sahara. Under katastrofesituationen i begyndelsen og midten af 1970'erne var det iscer nomadebefolkningen der blev ramt. Mindst halvdelen af
deres kvceg - grundlaget for deres liv - d0de i 10bet af nogle år. Sahel, som på arabisk betyder
..rand«, er et område med spredt buskvegetation,
en kortgrcessavanne.
Det man almindeligvis kalder Sahel omfatter
Kap Verde, Gambia, ncesten hele Senegal og
dele af Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger
og Tchad. Disse stater kaldes Sahel-staterne.
Desuden h0rer det nordlige Nigeria til Sahel-bceltet. Men den samme form for vegetation og den
samme risiko for t0rke findes også lcengere
0stpå, i et bcelte gennem Sudan og Etiopien til det
nordlige Kenya og dele af Somalia (se kortet).
Et af de mest omtalte katastrofeområder er Etiopiens h0jland. Her d0de mere end 100.000 mennesker af sult i årene fra 1972-1975, og uviljen til at
g0re noget ved situationen blev en af årsagerne
til kejser Haile Selassies fald i 1975. I 1984 blev
man opmcerksom på en ny katastrofesituation af
endnu st0rre omfang i Etiopien. Problemerne forvcerres af den krig som udkcempes i de nordlige
dele af landet, i Tigre og Eritrea.
Sudan blev også ramt hårdt i 1984-85, men det
blev mindre omtalt i massemedierne. Også her
forvcerres situationen af den krigsti1stand som råder i store dele af det sydlige Sudan.
T0rken f0rer til omfattende folkeflYlninger, selv
om man scetter ind med katastrofehjcelp. F0devarer og forn0denhed€r distribueres fra centre hvor
de sultende s0ger hen, og som efterhånden udvikler sig til store flygtningelejre.
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36. Sahelområdet

D

Sahelområdet

F0devarekrise
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Ser man på en statistik over f0devareproduktionen i Afrika opdager man, at den i 1960'erne holdt
trit med befolkningstilvc:eksten, men at den siden
er falde!. Afrika er det eneste område iverden
hvor f0devareproduktionen pr. indbygger er faldet i de sidste 20 år. Figur 38 viser, at produktionen i 1983 var steget siden 1975, men at den ikke
var steget i takt med befolkningsfomgelsen. Kortet viser at en snes lande havde en faldende f0devareproduktion pr. indbygger i 10bet af 1970'erne,
mens kun Libyen og Elfenbenskysten kunne notere sig for en fomgelse.
Dette er i sig selv foruroligende. Men problemerne i forbindelse med f0devareforsyningen er
ikke f0rst og fremmest et befolkningssp0rgsmål,
men et sp0rgsmål om fordeling af ressourcerne
og distribution. Vi har set at katastrofesituationer
ofte har politiske årsager - fl1ldevaremangel og
krig f01ges ofte ad.
En stor del af produktionen når aldrig frem til
forbrugerne. Man regner med, at omkring en
tredjedel af kornproduktionen går tabt på grund
af plantesygdomme, skadedyr, insektsvc:erme,
dårlig opbevaring og distribution.
Der er altså ikke alene tale om tekniske spl1lrgsmål, men i h0j grad om spl1lrgsmål vedmrende
samfundsorganisation og prioritering af de knappe ressourcer.
Der er to måder hvorpå man på nationalt plan
forslIlger atl0se fl1ldevarekrisen, som begge medf0rer nye problemer. Enten må man k0be korn og
andre levnedsmidler på verdensmarkedet - se
nc:este side. Eller også anmoder staten om f0devarebistand.
Halvdelen af verdens f0devarebistand går til
Afrika, men mange sp0rger sig selvom den ikke
g0r mere skade end gavn. Bl1lnder i USA og Europa sc:elger deres overskud til bistandsorganisationerne, og selvf01gelig kan mange munde mc:ettes i katastrofeområderne, hvis hjc:elpen når frem.
Men der er stor risiko for at f0devarebistanden
hc:emmer den lokale landbrugsudvikling.

37. F0devareproduktion
pr. indbygger 1970-80

D Faldende produktion
D Stigende produktion
D U<Endrel produktion

38. F0devareproduktion pr. indbygger for Afrika og verden, 1973-83
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Fodevareimport
Den stagnerende produktion af f0devarer har
tvunget de afrikanske lande til i stadig stigende
grad at ty til import af f0devarer, og det koster dyr
valuta. Afrika betaler i dag mere for importen aff0devarer end for olie.
Kortene viser hvordan afha:mgigheden af import af korn er vokset siden 1967. For Afrika som
hel hed steg afheengigheden af import af korn fra
9 procent i femårsperioden 1967-71 og til 20 procent i perioden 1977-81. Den stigende import af f0devarer er foruroligende, da de fleste afrikanske
lande har tilstreekkeligt gunstige forudseetninger
for at kunne forsyne befolkningen med f0devarer.
Kortene viser, at syv lande eksporterede mere
end de måtte importere i årene 1967-71: Niger, Kenya, Malawi, Angola, Zimbabwe, Lesotho og Madagaskar. I perioden 1977-81 var kun Zimbabwe
tilbage som nettoeksport0r. (Det b0r påpeges at
tallene bygger på stikpmver som grundlag for en
vurdering af h0stens st0rrelse. Sydafrika er ikke
med).
Figur 39 viser nogle lande hvor importbehovet
i 1984/85 var stort - Sudan er det land som dårligst har formået at deekke landets behov for korn.
Nu betyder en stmre import af f0devarer ikke
n0dvendigvis at f0devareforsyningerne er blevet
mindre. I nogle få lande skyldes stigningen i importen at der k0bes flere f0devarer fordi der er
folk som har fået flere penge mellem heenderne.
I Libyen er importen af f0devarer steget, samtidig
med at det er et af de to lande som har haft en stigende f0devareproduktion - forklaringen ligger i
olieindteegterne. Også i Nigeria og Niger har forbigående stigninger i eksportindteegterne fra
henholdsvis olie og uran f0rt til et 0get forbrug.
Andre steder er forsyningerne af f0devarer faldet mere i byerne end ude på landet, fordi b0nderne efterhånden er vendt tilbage til at dyrke
mere til eget forbrug når de synes de får for lidt for
deres produkter, eller når de forbrugsvarer de vii
have ikke kan k0bes.
Desuden er der tilfeelde, hvor en del af f0devareimporten skyldes at kostvanerne har eendret
sig. I Nigeria foretreekker mange således hvedemel i br0det og ris som basismad i stedet for de f0devarer som produceres inden for landets greenser.
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39. Andelen af kornforbruget som importeres, 1967-71 og 1977-81
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Den daglige f0de

40. Vigtige f0devareafgl'0der

D Basisfl'lde

D Vigtig fl'ldevareafgmde

rJ

Mad er en af de vigtigste betingelser for at overleve, og kontrollen med produktionen af f0devarer er derfor et af de centrale problemer i samfundet.
Vi har på de foregående sider set hvordan
landbruget i Afrika har cendret sig, f0rst og fremmest ved indf0relse af dyrkning af salgsafgmder.
Når salgsproduktionen stiger betyder det ikke
kun at der bliver mindre jord til rådighed for f0devareproduktion, men der bliver også mindre tid til
overs til at tage sig af dyrkningen af f0devarer til
eget forbrug. I kolonitiden blev dyrkningen af eksportafgmder favoriseret gen nem investeringer finansieret med udenlandske lån, gen nem opk0bssystemets udformning, landbrugsrådgivningen og prispolitikken. Denne prioritering har man
stort set også fulgt efter selvstcendigheden.
Kortene viser udbredelsen af de almindeligste
basisf0devarer i Afrika. De mest udbredte kornsorter er hirse, durra, majs og ris. Hirse og durra
klarer sig bedst i områder som ikke har så megen
nedb0r, og de indeholder mere protein og flere Bvitaminer end andre kornsorter. Majsen er specielt udbredt i 0stafrika og det sydlige Afrika, mere
end en fjerdedel af verdensdelens produktion
foregår alene i Sydafrika. Sydafrikas regering
eksporterer majs til nabolandene i det sydlige Afrika, og har fors0gt at udnytte deres importafhcengighed som pressionsmiddei for at få dem til at
oph0re med at st0tte den sydafrikanske befrielsesbevcegelse.
Det fremgår desuden af kortene at rodfrugter
som kassava (maniok) og yams i nogle områder
er vigtigere end korn. Det gcelder iscer i Centralog Vestafrika. Kassava er fattig på protein, men
modstandskraftig mod sygdomme og t0rke. Moden kassava kan ligge i jorden i flere år, og er derfor let at lagre som reserve. Kassava indeholder
mest stivelse, og det samme gcelder bananen.
Den almindeligste sort er melbananen, som bruges både til gmd og til 0lbrygning.
I perioder med faldende f0devareproduktion
og stigende indflytning til byerne står regeringerne over for store problemer. En voksende import f0rer til0get afhcengighed og mindsker valutareserverne. F0devarebistand er kun en 10sning
på kort sigt. Hvis regeringerne har råd kan de
scette producentprisen på basisf0devarerne i vejret for at få b0nderne til at dyrke mere til det lokale
marked - hvis der ellers er varer de kan k0be ude
på landet. Men så stiger f0devarepriserne i byerne, hvilket kan f0re til social uro. De steder hvor
man har mangel på f0devarer og en dårligt fungerende distribution opstår der ofte store problemer
med sortb0rshandel og hamstring.

Råvarer, minedrift, energi
Mineralressourcer
Ser man Afrika under et, er verdensdelen rig på
vrerdifulde mineraler. Dette er en af grundene til,
at Afrika var af så stor strategisk og 0konomisk interesse for kolonimagterne, og det forklarer, hvorfor industrilandene og de multinationale seIskaber i dag lregger så stor vregt på at fastholde og
styrke deres kontroi med ressourcerne.
Figuren viser, hvor stor andel Afrika har af reserver og produktion af 24 vigtige mineraler. på
de to nreste sider vises, hvordan de vigtigste af
dem er fordelt på kontinentet. Kun en mindre del
af mineralerne bliver forbrugt eller bearbejdet i
Afrika, og det betyder, at Afrikas andel af verdenshandel en med de forskellige mineraler er meget
stor. Ikke mindst bygger industrien i EF-Iandene
og Japan på mineraler, som importeres fra Afrika,
f.eks. jernmalm og kobber. USA mangler både kobolt og krom og må importere en stor del af disse
vigtige råvarer fra Afrika. Fra Sydafrika kommer
også praktisk talt alt guld til den vestlige verden.
Området fra Sydafrika og nordpå til Zambia og
Zaire er srerlig rigt på mineraler, og det er med til
at forklare, hvorfor det sydlige Afrika befinder sig
i brrendpunktet i den internationale storpolitik. I
det besatte Namibia er der store uranreserver,
Zaire er rigt på bl.a. mangan, kobber og uran, og
i Angola er der både olie og diamanter. Sydafrika
leverer en stor del af den vestlige verdens forsyninger af mange strategiske mineraler. Olie er der
mest af i Vest- og Nordafrika, og den udenlandske
interesse for olie var med til at g0re Nigeria-Biafra-konflikten i slutningen af 1960'erne så katastrofal. på samme måde har Marokkos og Mauretaniens besrettelse af Vestsahara sammenhreng
med de store fosfatrigdomme i området.

1. Afrikas andel af verdens reserver og produktion af mineraler
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2. Afrikas produktion af nogle vigtige mineraler, 1981

Bauxit
Afrika 11,B mia. t
15 % af verdensprod.

Guinea 11.0BO.000 t
Sierra Leone 600.000 t
Ghana 63.000 t
Zimbabwe B.OOO t

Diamanter
Afrika 27 mia. karat
71 % af verdensprod.
Sydafrika 9,5 mia. karat
Zaire 7,5 mia. karat
Botswana 4,9 mia. karat
Angola 1,4 mia. karat
Namibia 1,2 mia. karat
Ghana 1,0 mia. karat

Fosfater
Afrika 34 mia. t
25 % af verdensprod.
Marokko 20.106.000 t
Tunesien 5.924.000 t
Sydafrika 2.742.000 t
Toga 2.0Bl.000 t
Senegal 1.249.000 t

Guld
Afrika 22.69B.444 troy ounces
51 % af verdensprod.
Sydafrika 21.94B.310 1.0.
Ghana 303.000 1.0.
Zimbabwe 430.000 1.0.
Zaire 60.000 1.0.
Zambia 10.1591.0.
Liberia 15.400 1.0.
Etiopien 14.00 1.0.
Mali 13.0001.0.

Jern
Afrika 27 mia. I.
7 % af verdensprod.
Sydafrika 10,4 mia. I.
Liberia B,B mia. I.
Mauretanien 4,1 mia. I.
Algeriet 1,9 mia. I.
Egypten 1,0 mia. I.

Kobolt
Afrika B.765 t
43 % af verdensprod.

Zaire 6.060 t
Zambia 2.650 t
Zimbabwe 55 t
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Kobber
Afrika 1 mio. t.
12 % af verdensprod.
Zaire 535.000 t.
Zambia 440.700 t.
Sydafrika 210.800 t.
Namibia 45.300 t.
Marokko 23.000 t.
Zimbabwe 20.900 t.
Botswana 20.300 t.

Krom
Afrika 2 mia t.
41 % af verdensprod.
Sydafrika 1.320.000 t.
Zimbabwe 252.000 t.
Madagaskar 41.000 t.
Sudan 14.000 t.

Kul
Afrika 138 mio. t.
5 % af verdensprod.
Sydafrika 132,0 mio. t.
Zimbabwe 2,9 mio. t.
Marokko 1,0 mio. t.
Zambia 0,5 mio. t.
Mo~ambique 0,5 mio. t.

Mangan
Afrika 5,5 mio. t.
22 % af verdensprod.
Sydafrika 3.181.000 t.
Gabon 2.047.000 t.
Ghana 210.000 t.
Marokko 81.000 t.

Olie
Afrika 228 mio. t.
8 % af verdensprod.
Nigeria 71,2 mio. t.
Libyen 55,1 mio. t.
Algeriet 39,6 mio. t.
Egypten 32,5 mio. t.
Gabon 7,5 mio. t.
Angola 7,2 mio. t.
Tunesien 5,4 mio. t.

Uran
Afrika 16.000 t.
36 % af verdensprod.
Sydafrika 6.700 t.
Niger 4.500 t.
Namibia 3.939 t.
Gabon 1.000 t.

Olie
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3. Afrikas valutaindtcegter fra olie 1970·80
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4. Råoliens andel af Afrikas eksportindtcegter, 1970-80 1)
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5. Olleproduktionens fordellng på
lande, 1981

6. Oliens andel af den samlede Im·
port, 1981
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En tiendedel af verdens olie kommer fra Afrika.
Olieudvindingen er steget staerkt de seneste tyve
år, og i takt hermed er Afrikas indtaegter fra olien
steget kraftigt (figur 3).
Mere end halvdelen af Afrikas eksportindtaegter kommer i dag fra olien (figur 4). Men olieudvindingen er koncentreret på nogle få lande, og derfor giver olieindtaegterne et skaevt billede af virkeligheden.
De st0rste olieproducenter er Nigeria, Libyen,
Algeriet og Egypten (figur 5). Også for Angola og
Gabon er olien vigtig, den tegner sig for over 80
procent af eksportindtaegterne.
Samtidig med at eksportindtaegterne er steget,
er olielandenes import også blevet dyrere. En del
af importen består af udstyrtil udvinding og transport af olien. Rige oliestater som Nigeria og Algeriet har måttet tage lån og revidere deres optimistiske udviklingsplaner, som byggede på forestillingen om olien som en aldrig svigtende kilde.
Olieudvindingen er ikke saerlig integreret i den
0vrige 0konomi og illustrerer derfor underudviklingens struktur. St0rstedelen af olien eksporteres som råolie. Afrika har kun nogle få procent af
verdens raffinaderikapacitet. I visse lande, som
for eksempel Egypten, Nigeria og Marokko, er
man i faerd med at opbygge en oliebaseret industri til fremstilling af for eksempel kunstfibre og
kunstg0dning. Selve udvindingen af råolie skaber også kun få arbejdspladser. lAngolas Cabindaprovins, hvor Gulf udvinder olie fra havbunden, er der således kun ansat et par hundrede
personer i den virksomhed som giver over halvdelen af landets eksportindtaegter.
Visse lande har forS0gt at få kontroi med olieselskabernes virksomhed. I Nigeria ejer staten 55
procent af aktierne, i Libyen 70 procent, mens det
i Algeriet er et statsligt selskab som har den dominerende indflydelse. Alle disse tre lande er, sam·
men med Gabon, tilsluttet de olieproducerende
landes organisation OPEC.
De stigende oliepriser har betydet st0rre indtaegter for nogle lan de. Men de fleste afrikanske
land e mangler olie, selvom de store selskaber
s0ger efter olie både til vands og tillands. De oliefattige lande ram mes af store udgifter til den olie
de er n0dt til at importere (tabel 6).

Afrika eksporterer sine rigdomme
Mange afrikanske stater er afhamgige af mineraIproduktionen, både når det gaalder den udenlandske valuta og skatteindtaagterne. Af kortet
fremgår hvilke afrikanske lande som får mere end
halvdelen af deres eksportindtaagter fra olie, kobber, guld eller andre mineraler.
Ikke mindst på grund af prisstigningerne på
olie, uran og fosfatertegner mine- og oliesektoren
sig nu for en femtedel af Afrikas sam lede bruttonationalprodukt. Den tilsvarende andel i 1960 var
knap en tyvendedel. Hvad beskaaftigelsen angår,
er bidraget derimod yderst beskedent. Alt i alt er
der naappe mere end 1 million beskaaftigede i
denne sektor.
Olieudvindingen er i hf21j grad mekaniseret og
skaber kun få arbejdspladser, mens eksem pelvis
kobberudvindingen i Zaire og Zambia og guld- og
diamantudvindingen i Sydafrika har skabt store
minesamfund. Selvom minearbejderne er bedre
If2Innet end landarbejderne i de samme lande, lever de ofte i skarpt overvågede og triste barakom-

7. Lande hvor mineraler1)
udg"r mere end halvdelen
af eksporten
l) Inkl. olia

råder, og sjaaldent sammen med deres familier.
For de olieproducerende lande har mineralforekomsterne betydet en kraftig indtaagtsstigning.
Men lande som er afhaangige af mineraler med
ustabile eller faldende priser er i en f21konomisk
krise. Det gaalder for eksempel Zambia og Zaire,
som begge er staarkt afhaangige af kobbereksporten.
Der er mange probierner forbundet med mineraludvindingen. Ud over de ustabile priser, det
stadigt dyrere produktionsudstyr og de stigende
transportudgifter, befinder mange regeringer sig
i en svag forhandlingsposition over for de store
transnationale selskaber. De afrikanske stater
har ikke saarlig store muligheder for at bestemme
indtaagter, teknologi og beskaaftigelse. Det
samme gaalder også de lande, hvor der er sket en
hel eller delvis nationalisering.
Desuden kan man frygte, at ressourcerne skal
blive udtf21mt, ff21r de afrikanske lande selv kan udnytte dem i deres egen udvikling.
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Vandkraft
kortet). Hensigten har som regel vooret at producere billig elektricitet, men en del doomningsbyggerier er også blevet udnyttet til kunstvanding.
Opf0relsen af store doomninger og kraftvoorker
er ofte genstand for stor diskussion. Tvangsforflytning af lokalbefolkningen og 0kologiske forstyrrelser h0rer med i billedet, og mange sygdomme, som for eksempel »flodblindhedcc, trakoma og bilharziose, har bredt sig i forbindelse
med opdoomning. Aswan-doomningen i Egypten
er et velkendt eksempel på dette.
I det sydlige Afrika er kraftvoorkbyggeriet desuden blevet et politisk stridsspr0gsmål, som
f01ge af at apartheid0konomien har fors0gt at
dookke sit store energibehov ved bygning af
doomninger i nabolandene. I Mo(::ambique på·
begyndtes Cabora Sassa-projektet således i kolonitiden, og det blev foordigt lige f0r selvstoondigheden. Det leverer fortsat elektricitet til Sydafrika,
ca. 10 procent af landets behov. I Angola påbegyndtes Cunene-projektet, som skulle levere
elektricitet til mineindustrien i det besatte Namibia. Det er dog blevet standset.

Grandes ChUles\,
MI. CoHee

8. St0rre diEmningsprojekter

9. Udbygget vandkraftkapacitet, 1975 og 1981
1975
Algeriet

300MW

500MW

Angola

400MW

400MW

Cameroun

200MW

300MW
100MW

Congo

Vand er en af de vigtigste og mest grundlooggende forudsootninger for alt menneskeligt og
samfundsmoossigt liv. I Afrika er vand en sparsom ressource. Der er områder hvor vandmoongden er så lille, at det er umuligt at dyrke jorden. på
den anden side finder man også i Afrika de st0rste uudnyttede vandressourcer i hele verden. Afrika er således et kontinent der både har store
problemer med t0rke og som ofte rammes af
oversv0mmelser af de store utoommede floder.
Omkring midten af 1970'erne viste nogle beregninger, at Afrika har over en femtedel af verdens
vandkraftreserver, men endnu i 1981 tegnede Afrika sig kun for 2 procent af verdensproduktionen. For Europas vedkommende var tallene henholdsvis 7 og 28 procent, og for Nordamerikas 15
henholdsvis 34 procent.
Vand kraften er dog i stadig stigende omfang
begyndt at blive udnyttet som energikilde. Isoor
de lande som ikke har olie eller kul er interesseret
i at slippe for de store importudgifter og udnytte
deres egne ressourcer.
Siden selvstoondigheden er der blevet gennemf0rt store vandkraftprojekter i blandt andet
Egypten, Nigeria, Ghana, Zaire og Zambia (se

1981

Egypten

2.400 MW

2.600 MW

Elfenbenskysten

200MW

800MW

Etiopien

200MW

200MW
100MW

Gabon
Ghana

900 MW

800MW

Kenya

400MW

Liberia

100MW

Malawi

100MW

Marokko

400 MW

500MW

Mocambique

100MW

1.500 MW

Nigeria

300MW

800MW
100MW

Sudan
Sydafrika

200MW

600MW
200MW

Tanzania
200MW

200MW

1.200 MW

1.700 MW

Zambia

800MW

1.500 MW

Zimbabwe

700MW

700MW

Uganda
Zaire
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Energikilder

10. Energiforbrug pr. indbygger, 1981
Kilo kullBkvivalenter 1)

13. Den industrielle
energiproduktions
sammensletning

Sydafrika

2.694

Algeriet

1.429

Egypten

516

Zambia

373

Senegal

195

Elfenbenskysten

155

Sydafrika medregnet

01ie65%

11. Verdens energiforbrug pr. indbygger,
1975 og 1980
Kilo kulrekvivalenter
1975

1980

10.888

10.620

Vesteuropa

4.023

4.666

Socialistiske lande
i Europa og Asien

2.075

3.095

Latinamerika

1.055

1.168

Nordamerika

Mellem0sten

994

1.094

Asien

545

341

Afrika

393

202

12. Brlendets andel af energiforbruget
Afrika

353 mio. m 3

58%

Asien

796 mio.

m3

17%

272 mio.

m3

19%

1.421 mio. m3

21 %

145 mio. m3

1%

Latinamerika
U-land e i alt
I-Iande i alt

Afrika teg ner sig for ca. 5,5 procent af verdens
energiproduktion. Det er en lille stigning fra knap
4 procent i 1965. Men kun 2,4 procent af verdens
energiproduktion forbruges i Afrika. Og så er det
forholdsvis industrialiserede Sydafrika, som for·
bruger mere energi end alle andre lande i Afrika
tilsammen, endda medregnet.
Figur 13 viser sammenscetningen af den industrielle energiproduktion. St",rstedelen af Afrikas
olie og kul eksporteres, og vandkraften er kun lidt
udbygget, bortset fra i Egypten og Sydafrika.
For en tredjedel af verdens befolkning er
skoven imidlertid den eneste energikilde til madlavning og opvarmning. I verden som helhed går
45 procent af det trce som udnyttes til brcende. I
den tredje verden er dette tal helt oppe på 85 pro·
cent. Figur 12 viser hvor stor en del af energibehovet i Afrika som dcekkes af brcende.
Stigende oliepriser har også f"'rt til h"'jere priser på petroleum, hvilket har medf",rt en mere ud·
bredt fyring med brcende. Resultatet er, at presset
på skovressourcerne ",ges (se side 34), og at en
st",rre del af arbejdsdagen går med at samle
brcende lcengere vcek fra hjemmet. Det rammer
iscer kvinderne. Når der er mangel på brcende,
går det ud over hygiejnen, og dermed sundheden, blandt andet fordi man så ikke kan koge vandet.
Der foregår en del eksperimenter med alternative energikilder i Afrika. Naturforholdene egner
sig godt for solenergi, og der eksperimenteres
med solvarme i mange lande. Desuden foregår
der fors",g med udnyttelse af jordvarme og b",lgeenergi, ligesom vindm",lIer også anvendes flere
steder. Også trcebesparende komfurer introduceres i voksende omfang.

Kenya

129

Ghana

117

Mocambique

91

Sierra Leone

87

Zaire

74

Tanzania

55

Niger

44

Burkina Faso

28

Mali

27

Uganda

23

1) Forskellige energikilder har forskeligt
energiindhold. For at kunne vurdere det
samlede energiforbrug bruges en fmllesnmvne" her kuhBkvivalanter.

1 kilo kulmkvivalenter svarer f.eks. til 0.7
kilo oliemkvivalenter eller 7.000 kilokalorier.

Industri
Afrikas industriudvikling
2. Industriproduktionens årlige

1. Fordeling af verdens industri·
produktion, 1982

vaekst, 1960·80
Afrika

Andre u-Iande

8,5%

7,0%

1965-70

7,3%

7,8%

5,5%

7,7%

6,3%

6,0%

Kapitalistiske i·lande

63%

Socialistiske lande

26%

1960-65

6%

Latinamerika
Syd- og 0stasien

3%

1970-75

Vestasien

1%

1975-80

Afrika

1%

4. Industriproduktionen i Afrika 1968·80
Indeks 1975 = 100
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1968

1970

1972

1976

1974
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3. Industriens andel af nationalproduktet, 1960·80

IAfrika

==
___I

Andre u-Iande

20%

~

15%

~

10%

~

5%

-

f---

f---

I----

O
1960

1970

1980

Alle uafhrengige afrikanske stater har indset n0dvendigheden af at udvikle industri, bl.a, for at
kunne modernisere landbruget. Men forudsretningerne for industriens fremvrekst i Afrika har
adskilt sig kraftigt fra Europas. Her forl0b landbrug~reformer og industrialismens gennembrud
nogenlunde parallelt i forrige århundrede. Overskydende arbejdskraft fra landbruget kunne opsuges i industrien, og århundredgamle håndvrerkstraditioner bet0d, at arbejdsstyrkens tekniske snille var h0jt udviklet.
I Afrika begyndte industriinvesteringerne f0rst
for alvor efter 2. Verdenskrig. Men endnu i dag er
der ringe kobling mellem landbrug og industri.
Industriproduktionen er overvejende koncentreret om lettere forbrugsvarer.
Afrika er det mindst industrialiserede kontinent
i den 3, verden. 11982 var Afrikas andel af verdens
industriproduktion 1 procent (figur 1). Generelt
påbegyndte de afrikanske lande industrialiseringen senere end andre udviklingslande i Asien og
Latinamerika. En forklaring herpå er, at kolonimagterne havde brug for at hente råvarer ud af Afrika og for at eksportere industrivarer til Afrika.
Industrialiseringen er derfor forl0bet langsommere i Afrika, sk0nt den politiske uafhrengighed
omkring 1960 blev en vreldig stimulans for industrien.
Figur 2 viser, at vrekstraten for industrien i Afrika ligger på h0jde med - eller over vreksten i andre udviklingslande. Men dette kan let give et
falsk billede, da udgangspunktet er en ganske
lille industrisektor, som figur 3 viser.
I årene efter uafhrengigheden stimulerede
mange afrikanske stater importsubstituerende
(importerstattende) industri, dvs. lokal produktion
af tidligere importerede varer.
Der opstod imidlertid snart problemer med
denne strategi. De nye industrier var afhrengige
af import af råvarer og halvfabrikata. Og for at beskytte de nye industrier indf0rtes f.eks. skattelettelser og importbegrrensninger på konkurrerende varer. Alt dette og et begrrenset marked var
med til at fordyre varerne, hvis kvalitet oven i k0bet ofte blev draget i tvivl.
Vreksten i industrien faldt efter 1965. Den stigning, der registreres efter 1975 (figur 2) er også
langt fra reprresentativ for hele Afrika, men skyldes, at de olierige lande fik et overskud til investering i industrien. Der er således en meget skrev
fordeling af industriproduktionen på kontinentet.
Fire lande - Egypten, Nigeria, Algeriet og Marokko - tegner sig alene for 54 procent af Afrikas
industriproduktion, mens 231ande havde mindre
end 1 procent hver (1982). Ikke mindre end 13
lande har haft en faldende industriproduktion siden midten af 1970erne. Den store ulighed i industrialiseringsgrad er blevet st0rre i de sidste 10 år.
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Industriens 0konomiske betydning
Industriproduktionen bidrager kun med over 15
procent af bruttonationalproduktet i 8 afrikanske
lande (se figur 5). Sydafrika ligger med 23 procent i spidsen af statistikken. Sydafrikas industri
er dog iscer til gavn for det hvide mindretal. En
stor del af industrien i Sydafrika er våbenindustri.
Flere lande i Nordafrika er også forholdsvis h0jt
industrialiserede, mens industrien i for eksempel
et ressourcerigt land som Zaire kun tegner sig for
to procent af bruttonationalproduktet.
Efter selvstcendigheden satsede mange afrikanske stater på at omdanne de fattige landbrugssamfund til moderne industristater. De
gjorde meget for at lokke udenlandske i'lvesteringer til landet, og gav de udenlandske selskaber
meget fordelagtige vilkår, eksempelvis billige lån,
skattefrihed, gratis jord og adgang til frit at udf0re
overskuddet. Den udenlandske kapital spiller stadig en dominerende rolle i Afrikas industri. Kun få
afrikanske stater har en st0rre indenlandsk
gruppe af private industriejere, men mange steder har staten derimod investeret i en rcekke store
industriprojekter. Den politiske ledelse og statsbureaukratiet får dermed en vigtig 0konomisk
rolle.
I et land som Algeriet har staten vceret den drivende kraft bag et omfattende industrialiseringsprogram som blev indledt i begyndelsen af
1970'erne.
Når industrien udg0r en så lille del af den samlede 0konomi, er det naturligvis også et begrcenset antal mennesker der tjener deres udkomme
som industriarbejdere. Andelen af industriarbejdere i de fleste afrikanske lande ligger kun på
nogle få promille, og antaIlet varierer meget fra
land tilland, som det fremgår af figur 6.
Industriarbejdernes andel af den sam lede befolkning afhcenger ikke kun af industrialiseringsgraden, men også af hvilken type industriforetagender der er de dominerende. En del industrier, f0rst og fremmest let industri som tekstilfabrikker, er arbejdsintensive, mens andre industrigrene, som for eksempel maskinindustri og anden svcerindustri, krcever mindre arbejdskraft.
De er i stedet kapitalintensive. Et eksempel er
svenske datterselskaber i Sydafrika som fremstiller mineudstyr.

5. Industriens bidrag til
nationalproduktet, 1981
OUnder5%
05,10%
010.15%
OOVer15%
O

Ingen oplysninger

6. Industriarbejdernes antal og andel af befolkningen, 1979/80
Under 5 industriarbejdere pr. 1.000 indb.

10-25 industriarbejdere pr. 1.000 indb.

Angola

84.500

Centralafr. Rep.
Egypten

Etiopien

51.200

Gambia

1.000

Mocambique

Mauretanien

2.000

Swaziland

Nigeria
Tanzania

148.600
48.700

5-10 industriarbejdere pr. 1.000 indb.
Algeriet
Elfenbenskysten
Gabon
Kenya
Marokko

6.000
653.600
88.700
5.900
48.900

Zambia
Zimbabwe

122.300

Over 25 industrlarbejdere pr. 1.000 Indb.
125.800
36.800
4.800
75.100
140.500

Sydafrika

1.125.000
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Industristrukturen

7. Industriproduktionen fordelt på let- og svaerindustri, 1970 og 1979
1970

1979

Nreringsmidler, drikkevarer, tobak

43%

22%

Tekstil, beklredning, lredervarer

19%

27%

Trrevarer, papir, grafisk industri

6%

12%

Andet

1%

2%

Letindustri i alt

69%

63%

Kemisk industri, olie, gummi, plastic

13%

8%

4%

7%

Ikke-metalliske mineral produkter
Jern- og metalvarer

2%

4%

Maskin- og vrerkt0jsindustri

12%

18%

SVlllrindustri i alt

31 %

37%

Målet for industriudviklingen efter selvstrendigheden var at erstatte import af forbrugsvarer med
en indenlandsk produktion. Det gjaldt ikke
mindst luksusbetonede varer beregnet på et k0bedygtigt mindretal, for eksempel lredersko, bildrek og k0leskabe. Man satsede altså på den
lette industri, og tog ikke skridt til at opbygge en
svrerindustri til fremstilling af maskiner og produktionsudstyr. Selv i de få tilfrelde, eksempelvis
Tanzania, hvor man har fors0gt at skabe en svrerindustri, har industrialiseringen f0rt nye problemer med sig. Både tillet industri og til svrerindustri må man importere halvfabrikata og maskiner,
og ofte tillige råvarerne. Denne import har 0get
Afrikas greldsbyrde, og mange lande med stor
udlandsgreld har på grund af mangelen på udenlandsk valuta ikke kunnet garantere en jrevn import af de varer som er n0dvendige for at holde
industriproduktionen i gang.
I Afrika er den lette industri stadig dominerende, den udg0r 63 procent af industriens produktionsvrerdi og en lidt st0rre andel af beskreftigelsen i denne sektor. Som det fremgår af figur 7
kommer det st0rste bidrag fra landbrugsindustrien (»agribusiness cc ) som forredler råvarer fra
landbrug og fiskeri, samt fra tekstil- og konfektionsindustrien. Svrerindustrien bidrog i 1979 med
37 procent af produktionsvrerdien, og Iidt mindre
til beskreftigelsen i industrien. Der er dog store
forskelle fra land tilland, afhrengigt af lokale ressourcer, forskelle i eftersp0rgsel og den fremherskende industripolitik. Både Algeriet, som prioriterer svrerindustrien, og Zaire, som har naturlige
forudsretninger for metalindustri, har en stor procentdel svrerindustri. Det samme grelder Sydafrika, som ikke er medregnet i denne oversigt. I de
allerfattigste lande teg ner den lette industri sig for
mere end 90 procent af produktionen.
Figur 8 viser, at en stor del af Afrikas import sta·

dig består af industri- og forbrugsvarer. Den andel
af importen som består af maskiner og udstyr har
vreret konstant stigende. Figur 7 viser dog, at industristrukturen har undergået visse rend ringer.
Fra 1970-75 og fremefter steg den lokale produktion af metalvarer, maskiner og elektriske artikler.
Det skabte forventninger om en 0get spredning af
industrien i mange lande, eftersom denne form
for industri indebrerer store vrekstmuligheder på
grund af kablingen til andre sektorer. Siden 1975
er vreksten dog aftaget, og det er kun de traditionelle brancher som konfektion, sko og drikkevarer der har fastholdt en forholdsvis h0j vrekstrate.

8. Maskiner, udstyr og
andre industrivarers andel
af importen, 1960 og 1978

1960

Andet
28 '/o

Maskiner
og udstyr
24 Ofo

1978

Andet
25 %

Maskiner
og udstyr

39%

Andre
industri·
varar

36%
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Teknologi
Vffiksten i industrien har langt fra kunnet Il!lse det
store arbejdsll!lshedsproblem. En del af forklaringen er, at man fl!lrst og fremmest har investeret i
kapitalintensiv teknologi som giver forholdsvis få
arbejdspladser. I nogle lande er overgangen til
kapitalintensiv teknologi gået stffirkt. I Elfenbenskysten var den investerede kapital pr. arbejder i
1979 således 7 millioner CFA francs, sammenIignet med 1,7 millioner i 1968. I Senegal har man ligeledes prioriteret store kapitalintensive projekter.
Derfor er der mange som foreslår at de afrikanske stater bl!lr vffilge en »tilpasset« teknologi, som
krffiver arbejdskraft i stedet for kapital.
Spl!lrgsmålet er imidlertid om valgmulighederne er så store. Forudsffitningen for at vffilge
en ny strategi er, at alternative former for teknologi allerede findes og at man kender til dem - og
at kapaciteten til at udvikle en »tilpasset« teknologi findes.
Hidtil har Afrika haft et overordentligt svagt udgangspunkt med hensyn til forskning og teknologisk udvikling. Nffisten al industriforskning sker i
de industrialiserede lande, og resultaterne overfl!lres uden nffivnevffirdig tilpasning til de lokale
forhold. U-landene udgl!lr ikke et tilstrffikkelig vigtigt marked til, at firmaerne vii investere i udvikling af teknologi tilpasset deres forhold.
Figur 9 viser, at antaIlet af videnskabsmffind og
ingenil!lrer i Afrika er steget i Il!lbet af 1970'erne.
Samtidig er kravet om at lokale teknikere og ingenil!lrer skal udfl!lre arbejdet i stedet for importerede »eksperter« vokset i de samfund hvor man
uddanner egne teknikere. Det gffilder blandt andet de nordafrikanske stater, samt Tanzania og
Kenya. Efterhånden er det almindelig anerkendt
at håndvffirk og småindustri som anvender en
enkel teknologi spiller en vffisentlig rolle både for
den l!lkonomiske udvikling og for beskffiftigelsen.
Nylige beregninger viser, at små virksomheder
med l-50 ansatte beskffiftiger ikke mindre end 95
procent af de ansatte i industrien. Uden for den
registrerede industrisektor, i den såkaldte uformelle sektor, findes desuden et vffild af forskellige produktionsmetoder som krffiver teknisk
snilde og fantasi. I denne sektor finder store dele
af iSffir bybefolkningen sit udkomme (figur 10) i
kortere ellerlffingere perioder. Her findes alle
mulige slags håndvffirk, små reparationsvffirksteder, skrffidderi, hjemmebryggeri, smedearbejde og andre aktiviteter som folk i byerne udfl!lrer for at tjene lidt penge.

9. Videnskabsmamd og ingeni0rer pr. million indbyggere,
1974 og 1978
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10. Andelen af byernes arbejdsstyrke beskaeftiget i den informelle sektor
Burkina Faso, byområder, 1977

73%

Congo, byområder, 1974

55%

Elfenbenskysten, Abidjan, 1970

44%

Gambia, Banjul, 1980

42%

Ghana, Kumasi, 1974

60-70 %

Kenya, Nairobi, 1972

44%

Nigeria, Lagos, 1976

50%

Senegal, byområder, 1976

50%

Nordamerika

Europa

Industriens fremtidsperspektiver
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11. Industriproduktionens årlige viekst, 1966·76 og 1981
16%
14%

I 1966·76 I

1981

I

12%
10%
8%

.-------

6%

f---

4%
2%

~

I--

-

I--

o
0stasien

Europa

Afrika 1)

1) Afrika syd tor Sahara. Sydatrika er ikke medregnel i 1966·76

12. Industriens1) bidrag til national·
produktet, 1960 og 1983
1960

1962

1983

Algeriet

8%

13%

Burkina Faso

9%

12% 2)

Centralafr. Rep.

4%
10%

Congo

13. Industriprodukters andel af eks·
porten, 1962 og 1978

Angola

1978
7%

Burkina Faso

7%

5%

6% 2)

Cameroun

4%

4%

5%2)

Centrala/r. Rep.

21 %

38%

Congo

9%

15%

20%

32% 2)

Elfenbenskysten

7%

13%

Elfenbenskysten

1%

7%

Etiopien

6%

11%

Etiopien

2%

1%

10%

4%

Ghana

4%

Kenya

13%

Lesotho

36%

Egypten

Ghana
Kenya

9%

12%

Mali

5%

6% 2)

16%

17%

Marokko

Madagaskar

3%

7%2)

Mali

Niger

4%

8%2)

Mauretanien

Nigeria

5%

5%

Senegal

12%

17%

Mauretanien

5%

5%

7%

2%

1%

55%

4%

Mo~ambique

3%

Niger

4%

35%

Nigeria

8%

1%

Senegal

4%

7%

Sydafrika

21 %

23% 2)

Tanzania

5%

9%

Tchad

4%

11 %2)

Tunesien

8%

14%

Somalia

2%

1%

Tanzania

14%

6%

Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe
1) Fremstillingsvirksomhed
2) 1981

Sierra Leone

44%

9%

4%2)

13%

2%

Tchad

3%

4%

4%

19%

Zaire

10%

8%

17%

21 %

Zambia
Zimbabwe

4%
13%

I 1974 blev u-landene enige om en raakke faalles
målsaatninger på vejen mod en ny ",konomisk
verdensorden. Et af målene var, at u-landene til·
sammen skulle stå for 25 procent af verdens sam·
lede industriproduktion i år 2000. Man har regnet
ud at Afrikas industrielle vaakst skal vaare 10 pro·
cent om året for at dette kontinent skal kunne nå
sin del af målet, som er 2 procent af verdenspro·
duktionen .
I dag er der naappe nogen der tror på at Afrika
vii kunne klare dette. Selvom industrien har fået
en forholdsmaassigt st",rre betydning i de fleste
afrikanske lande (figur 12) har industriekspansionen siden slutningen af 1970'erne vaaret
meget beskeden. FN's ",konomiske kommission
for Afrika, ECA, mener, at en så stor industriel
vaakst kun kan opnås hvis der sker store struktur·
aandringer i staternes industripolitik.
Nogle afrikanske stater har fors",gt at tage ved
laare af de syd0stasiatiske landes succes, og for·
s0ger med st0tte fra udlandet på at "'ge industri·
eksporten. Et land som Elfenbenskysten har klaret det ganske godt med sin konfektionseksport.
Gennemgående er det dog svaart for de afrikan·
ske lande at konkurrere på verdensmarkedet. Af·
rikas andel af verdens industrieksport faldt til en
halv procent i 1970'erne. Som figur 13 viser, udgjorde industriprodukterne en meget begraanset
del af den sam lede eksport i de fleste afrikanske
lande i 1978.
11980 vedtog de afrikanske stater den såkaldte
Lagos·deklaration, som er udtryk for en ny indstil·
ling til sp0rgsmålet om hvordan Afrikas industriudvikling skal fremmes. Her betones koblingen
mellem landbrug og industriudvikling. Landbruget skal spille den st0rste rolle i 0konomien. Det
skal både tilfredsstille indbyggernes grundlaag·
gende behov og give et overskud som kan anvendes til at investere i industrien. Industriens opgave skal vaare at st0tte landbruget.
St0rre indtaagter i landdistrikterne skal stimulere eftersp0rgslen efter enkle, mekaniserede
landbrugsredskaber, redskaber til snedkerarbejde, byggematerialer og forbrugsvarer. De afrikanske stater skal opmuntres til at udvikle ideer
om småindustriprojekter som kan fremstille varer
og forarbejde de lokale landbrugsprodukter. Der
er også plads til store industriprojekter, isaar dem
der har god koblingsvirkning og som forudsaatter
regionalt samarbejde.
UNIDO og OAU har d"'bt 1980'erne "Afrikas
industrialiseringstiår... Her midt i tiåret ser det
endnu ikke ud til at Afrika er kommet gennem den
krise i industrialiseringsbestrcebelserne som
ramte de fleste afrikanske lande omkring midten
og slutningen af 1970'erne.

Udenrigs0konomi
En splittet og underudviklet okonomi
Når man taler om Afrika som en verdensdel med
en splittet 0konomi, menes der herm ed at 0konomiens forskellige dele ha3nger meget lidt sammen. Landbrugsprodukter og mineraler eksporteres stadig uden at de bearbejdes. Fora3diingen
sker ofte i industrilandene. Hvis fora3diingen
skete i de afrikanske lande, ville de selv kunne få
et st0rre overskud ud af udvindingen af deres råvarer.
Heller ikke den forholdsvis beskedne industriudvikling har mange koblinger til den indenlandske 0konomi. Den er afha3ngig af import af maskiner, halvfabrikata og transportmidler udefra. Det
man producerer går sja3ldent til landbruget og
landbefolkningen, men til det marked som en del
af bybefolkningen udg0r.
Selv i de tilfa3lde hvor industrien kan anvende
indenlandske råvarer, sker der i mange tilfa3lde
det at man importerer de ting man skal bruge i
produktionen. Angolas plastindustri importerer
således oliebaserede råvarer fra Europa, til trods
for at Angola selv er et olieproducerende land.
Som helhed kendetegnes Afrikas 0konomi af
den dominerende stilling som landbruget stadig

indtager. I dag fremha3ver man landbrugets rolle
som grundlag for en udvikling hen imod en mere
selvsta3ndig og integreret 0konomi.
11960 tegnede landbruget sig for 47 procent af
bruttonationalproduktet. Denne andel er faldet til
omkring en tredjedel. Men til trods for at industri,
handel og anden servicevirksomhed nu teg ner
sig for en st0rre del af produktionen, er beska3ftigelsen ikke blevet påvirket i samme grad. Over
halvdelen af befolkningen lever fortsat af traditionelt landbrug, og alt i alt er henved tre fjerdedele
af den 0konomisk aktive del af befolkningen beska3ftiget i landbruget (se figur 2).
Sammen med andre stater i den tredje verden
har de afrikanske lande kra3vet en »ny 0konomisk
verdensorden«. De 0nsker a3ndringer i handelsm0nstret, nedskrivning af ga3lden, et bedre bytteforhold for deres produkter, og de 0nsker at mindske de udenlandske selskabers indflydelse på
0konomien. Det har Va3ret lettere at vinde st0tte
for disse tanker hos de industrialiserede lande i
form af 10fter end i form af handling. De seneste
års nord-syd dialog har ikke f0rt til nogen fremgang for u-landenes krav.

2. De 0konomisk aktive
fordelt på sektorer i Afrika,
syd for Sahara, 1960 og
1980
1960

1980

Landbrug

72%

1. Forskellige sektorers bidrag til BNp, 1960, 1975 og 1982 1)
40%

,-----

-

11960

1975119821

.---

35%

-

30%

-

r--

~

L--

20%

-

,-----

-,-----1=

~

10%

-

,----~

r-----

-

r-----

r-----

f-

r-----

~

'--

~

~

o
Landbrug
1) Sydafrika madregnet
2) Fremslillingsvirksomhed

I

Minedrift

Industri 2)
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Mindst udviklede og hårdest ramte lande
Begrebet »u-Iande« - også kaldet »udviklingslan'de« eller »underudviklede lande« - opstod i
1960'erne. I FN-statistikkerne inddeles verdens
lande i tre kategorier: u-Iande, industrialiserede
markeds0konomier og plan0konomier (socialistiske lande). I dag benyttes som regel andre opdelinger i international statistik, og det er sjceldent at
u-landene optrceder som en gruppe.
Verdensbanken opdeler nu i sin statistik ulandene i lav-, mellem- og h0jindkomstlande efter
BNP pr. indbygger, og skelner desuden mellem
olieimporterende og olieeksporterende lande. De
nye principper for statistikken er i overensstemmelse med Verdensbankens erklcerede politik,
nemlig at satse på de allerfattigste.
I begyndelsen af 1970'erne begyndte UNCTAD
i samme ånd at tale om »de mindst udviklede
lande« (»the least developed countries«, forkortet
LDG). Det var lande som i den sidste halve snes
år stort set ikke havde haft nogen 0konomisk
vcekst, og som havde en lav nationalindkomst, et
lavt uddannelsesniveau og en meget beskeden
industriproduktion. Deres BNP pr. indbygger er

3. Mindst udviklede
og hårdest ramte
lande i Afrika

D Mindst udviklede
D Hårdest ramte

D

Mindst udviklede og hårdest ramle

ca. en tredjedel af gennemsnittet for u-landene
som helhed , og kun en femtedel af de olieeksporterende landes. Tilsammen har »de mindst udviklede lande« omkring 350 millioner indbyggere. I
alt 36 af verdens stater regnes med til denne
gruppe, heraf ligger de 26 i Afrika.
FAO, som har til opgave at f01ge udviklingen
med hensyn til f0devaresituationen i verden, har
udpeget et antaliande som »hårdest ramt« af forringede bytteforhold, t0rke og sult. Disse lande
har if01ge FAO behov for 0jeblikkelig katastrofebistand. Foruden de lande som indgik i FAO's liste
over hårdest ramte lande i Afrika i begyndelsen af
1985 (se kortet), peger FAO på, at situationen
også er kritisk i Angola og Marokko.
Alle disse nye kategorier har imidlertid en alvorlig begrcensning. Den nye opdeling vii pege
på forskellene mellem fattige og mindre fattige.
Men begreber som »mindst udviklede« eller »hårdest ramte« siger imidlertid intet om de interne
forhold i et land, om hvordan de knappe ressourcer er fordelt, eller om landet har et styre som arbejder på at 10se problemerne.
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Afrikas eksport
Memstret i Afrikas udenrigshandel er et klart udtryk for, at verdensdelens plads i »den internationale arbejdsdeling« stadig er at vrere leverand0r
af mineraler og råvarer fra landbruget, mens behovet for kapitalvarer, som for eksempel maskiner og frerdige forbrugsvarer, må drekkes ved import. Figur 4 viser at kun 4 procent af Afrikas eksport består af industrivarer, mens mere end to
tredjedele af Vesteuropas eksport består af industrivarer.
Ved selvstrendigheden omkring 1960 kom omkring to tredjedele af Afrikas eksportindtregter fra
landbrugsprodukter og f0devarer, men denne andel er faldet strerkt som f0lge af at olieeksporten
er steget. Man b0r dog huske på, at rendringen
kun omfatter nogle få lande, som på grund af oliens vrerdi rendrer hele Afrikas statistik. Oliens
rolle i eksporten er også steget kraftigt i forhold til
andre mineraler. Mens olien i 1960 indtjente dobbelt så meget som kobberet, var olieindtregterne
femte n gange h0jere i 1975.
Ser man på verdens samlede eksport (figur 5)
er det slående, at u-landenes andel er så lille. Deres samlede andel af verdenshandelen er faktisk
faldet siden 1950'erne.Kun en håndfuld NIG-Iande har gjort vresentlige fremskridt på verdensmarkedet. Og ingen af disse lande ligger i Afrika.
St0rstedelen af verdenshandelen består af eksport og import af h0jt udviklede produkter industrilandene imellem. Selv når det grelder råvarer
foregår omkring halvdelen af verdenshandelen
mellem industrilandene. Trods den megen snak
om frihandel i industrilandene, blokerer en rrekke
protektionistiske foranstaltninger for u-landenes
eksport. I 1981 bel0b Afrikas andel af verdenshandelen sig til knap 4 procent.
Figur 6 viser Afrikas tyve vigtigste produkter,
som tilsammen tegner sig for 85 procent af eksporten. Blandt disse finder man ingen industriprodukter.

4. Eksportens sammensmtning for Afrika, 1965 og 1980
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6. De 20 vigtigste eksportvarer 1970
og 1975

Olie og brrendsel

n--.
Industrivarer

5. Verdens sam lede eksport fordelt
på landegrupper, 1981

Mio. dollars

1970

1975

Råolie

3.925

19.300

Kobber

1.473

1.250

Nordamerika

15%

Europa

38%

Japan
Kapitalistiske i-Iande
Kaffe

326

1.200

Kakao

696

1.150

Fosfat

162

1.150

Bomuld

760

1.000

Planekonomier I Europa og Asien
Asien

Trre

256

560

Jernmalm

299

560

Sukker

153

460

Jordnadder

230

270

Diamanter

270

260

62

230

Palmeolie

124

190

Citrusfrugter

125

160

Vin

196

150

Te

64

135

Gummi

65

100

Sisal

44

95

Olivenolie

23

90

Ris

92

60

I alt

9.927

28.430

9%
16%

Sydamerika

6%

Afrika

4%

U-Iande

Tobak

8%
63 "lO

28%

Det sk.ceve bytteforhold
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7. Den tredje verdens bytteforhold, 19n-83
Indeks 1977 = 100

160

140

120

100

....-...

•••••

90

-...-.....

Eksport0rer af
industriprodukter

....

-...
••••

80

Råvareeksporterende
lande

••••••••••••••

70

Lavindkomstlande

60
1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

8. Eksport· og importprisernes udvikling i nogle afrikanske lande

9. Hvor meget koster importen

1970·1981

Så meget bomuld koster 1 lastbil

1975 = 100
Eksport

Import

Mopambique?
1975

5,3 tons

1981

12,9 tons

1970

1981

1970

1981

Algeriet

21

251

21

177

Så mange cashewn0dder koster 1 lastbil

Egypten

54

231

20

225

1975

3,5 tons

Etiopien

51

156

58

249

1981

4,5 tons

Tanzania

70

152

41

147

Zaire

90

77

59

74

124

136

51

113

Så meget sukker koster 1 ton råolie
Zambia
Kenya

47

178

45

199

Libyen

35

229

16

437

Nigeria

15

253

18

273

1975

174 kg

1981

639 kg

Et af de problemer som diskuteres mest i forbindelse med u-landenes plads i verdensrilkonomien
er »det skceve bytteforhold«. Det vii sige, at priserne på det u-landene kan seeige, mineraler og
landbrugsprodukter, stiger langsommere end
priserne på fcerdigvarer. Ved at sammenligne priserne på eksport- og importvarer gennem et
stykke tid kan man se hvordan bytteforholdet er
blevet forvcerret set fra Afrikas synspunkt.
Den langsigtede tendens til en forringelse af ulandenes bytteforhold blev kraftigt forrykket i
1974. Dengang steg priserne på olie og en del andre råvarer, hvilket betrild store fortjenester for
olieeksporterende lande som Nigeria, Libyen, Algeriet og Gabon. Andre afrikanske lande blev til
gengceld ramt hårdt af disse stigninger.
De olieeksporterende lan des bytteforhold er
frillgelig blevet betydelig forbedret, mens de
rilvrige lande får betydelig mindre import for deres
eksport end tidligere. Alle de fem lande i tabel 8,
som har fået et bedre bytteforhold, er olielande.
Figur 9 viser hvor meget mere et land som
Mo(::ambique må betale målt i eksportvarer for
det de skal importere. Lignende eksempler
kunne gives for alle lande som ikke eksporterer
olie, og som derfor er blevet ramt af det forringede
bytteforhold .

Handelsm0nstret
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Kolonitidens 0konomi blev bygget op med henblik på at forsyne de industrialiserede lande med
råvarer. Der findes ikke nogen verdensdel hvor afhamgigheden af en enkelt eller nogle få eksportvarer stadig er så stor som netop i Afrika. Figur 10
viser hvor stor en del af valutaindtregterne som
stam mer fra eksporten af en enkelt vare i de lande
som har den mest ensidige 0konomi.
Mens Afrika nresten ikke eksporterer industrivarer, består mere end to tredjedele af verdensdelens import af industriprodukter, maskiner, militrer- og transportudstyr. Dette viser klart Afrikas
plads i verdens0konomien. Figur 11 giver en
oversigt over importens sammensretning.
De seneste femten år har man i mange afrikanske lande udviklet en importerstattende industri
til produktion af varer som cement, bildrek og radioapparater. Dette har f0rt til en rendring af importstrukturen. I 1960 var 42 procent af importen
forbrugsvarer og 30 procent kapitalvarer. Nu er
tallene by1tet om.

Figur 12 viser hvordan Afrikas eksport og import er fordelt på Nordafrika, Sydafrika og på de
0vrige lande i Afrika syd for Sahara. De fem nordafrikanske stater Algeriet, Libyen, Marokko, Tunesien og Egypten har nresten lige så stor en udenrigshandel som Afrika syd for Sahara med sine
omkring 40 stater. Sydafrikas store handel viser
også, at apartheidstyret langt fra er isoleret.
Eksportvarernes pris fastsrettes ikke af landene selv, hvilket betyder at valutaindtregterne
kan variere meget. Det gm det svrert at planlregge på lrengere sigt. Man har beregnet, at ulandene tilsammen får ca. 30 milliarder dollars
om året for deres råvare r, mens forbrugerne i vor
del afverden k0berdem forca. 200 milliarder. Det
betyder at de store fortjenester ligger på transport, forarbejdning og markedsf0ring. De afrikanske b0nder som producerer for eksempel kaffe eller bananer får kun en bmkdel af prisen (se figur
13).

10. St0rste eksportvares
andelafeksporten, 1980
Algeriet,olie

82%

Angola, olie

65%

Burundi, kaffe

87%

Etiopien, kaffe

64%

Ghana. kakao

74%

Liberia. jernmalm
Libyen, olie

52%
100%

Malawi, tobak

46%

Marokko, fosfater

31 %

Mauritius, sukker

78%

Nigeria,olie

95%

Rwanda, kaffe

58%

Sierra Leone, diamanter

63%

Somalia, levende dyr

77%

Sudan, bomuld

41 %

Tchad, bomuld

46%

Togo, fosfater

40%

Uganda, kaffe

97%

50%

Zambia, kobber

87%

40%

12. Afrikas import og eks-

11 Importens sammensaetning for Afrika , 1965 og 1980
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port fordelt på regioner,
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Mia. dollars

30%

Import

20%
-~

10%

-

Nordafrika

30

Afrika syd for Sahara

36

Sydafrika

17

Eksport
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o
Fl3devarer

Landbrugsvarer
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I
Mineraler

I I
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Nordafrika

46

Afrika syd for Sahara

40

Sydafrika

11

13. Producentens andel af
salgsprisen
Bananer
Kaffe
Te

6%
4%
9-12%

Afrikas handelspartnere
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14. Afrikas eksport og import fordelt på landegrupper
Arsgennemsnit for 1965-1980
Andel af eksporlen

Andel af importen

Kapitalistiske i-Iande

84%

78%

Socialistiske lande

3%

3%

Latinamerika

6%

3%

Mellemosten

2%

8%

Asien

2%

5%

Afrika 1)

3%

4%

1) Sydafrika er ikke medregnet under Afrika, men under kapitalistiske i·lande.

15. Vigtigste handelspartnere for udvalgte lande
Algeriet 1983

Etiopien 1981

Tanzania 1981

Eksport

Eksport

Eksport

Vesteuropa

52%

USA

20%

Vesteuropa

28%

USA

29%

Vesteuropa

24%

Indonesien

10%

Hong Kong

5%

Japan

3%

Japan

7%

Canada

1%

Saudi Arabien

9%
Import

Import
Vesteuropa

Import
57%

Vesteuropa

36%

Vesteuropa

28%

Japan

9%

20%

USA

5%

Japan

7%

USSR

USA

6%

USA

8%

Canada

4%

Japan

7%

Angola 198<1

Marokko 1982

Eksport

Eksport

blre 1981
Eksport
Vesteuropa

72%

USA

11 %

USA

38%

Vesteuropa

Vesteuropa

25%

Indien

6%

Bahama

18%

Polen

3%

Import

Algeriet

6%

Japan

3%

Vesleuropa

56%

USA

22%

Import

61 %

Import

Japan

Japan

USA

17%

Vesteuropa

49%

Vesteuropa

35%

Saudi Arabien

13%

Brasilien

9%

USA

6%

Japan

6%

USSR

5%

Nigeria 1982
Eksport
USA

46%

Vesteuropa

30%

Import
Vesteuropa

48%

USA

10%

Japan

10%

6%

8%

Hvis vi ser på hvilke lande Afrika handler mest
med, er det tydeligt at der fortsat er strerke bånd
til de tidligere kolonimagter. Efter 1960 er handelen og den 0konomiske afhrengighed udvidet til
også at omfatte andre industrilande, i f0fste
rrekke USA, Vesttyskland og Japan.
Alt i alt går mere end fire femtedele af Afrikas
handel- import såvel som eksport - i dag til USA
og Vesteuropa, mens kun en meget beskeden andel går til 0steuropa eller til andre dele af den
tredje verden. Dette handelsm0nster er bl.a. en
f01ge af, at en stor del af handelen fortsat styres af
udenlandske selskaber, bl.a. gennem transnationale foretagender, som ejer eller kontrollerer driften af miner, plantager osv. Der findes også et valutasamarbejde som f0rer til fortsat binding blandt andet har mange tidligere franske kolonier
stadig franc'en som valuta. Også udviklingsbistand og lån, som kun kan anvendes til k0b af varer i »giverlandet« er med til at bevare det traditionelle handelsm!imster. I forbindelse med en del
industriinvesteringer stilles krav om. at man ikke
må eksportere til andre u-Iande.
Sammeniignet med Asien og Latinamerika
kendetegnes Afrikas handel af. at den i srerlig h0j
grad er rettet mod de kapitalistiske industrilande.
Dette skyldes bl.a, at Afrika har den laveste industriproduktion af de tre kontinenter, hvilket medf0rer at handelen mellem de afrikanske lande bliver
begrrenset. Mindre end 4 procent af eksporten
går til andre lande på det afrikanske fastland,
mens nresten 20 procent af eksporten både i Latinamerika og i Asien går tillande inden for
samme kontinent.
Handelen med socialistiske lande udg0r en
ringe del af den samlede handel, også i de lande
som udenrigspolitisk f0fer en mere kritisk politik
mod de vestlige lande. Dette vises i figur 15. Kun
Etiopien har noget videre samhandel med Sovjetunionen, hvorfra en femtedel af landets import
kommer. Angolas st0rste handelspartnere er
USA, Vesteuropa og Bahamas (hvor aktieselskabet Gulf er indregistreret). Mocambique har en
betydelig samhandel med Sydafrika. Dette er
eksempler på nedarvede handelsm0nstre som
det har vreret svrert at bryde med.

Vesteuropa og Afrika
Over 50 procent af Afrikas eksport går til Vesteuropa. Kolonitidens handelsm"lnster eksisterer
fortsat i bedste velgående, og styrkes af de privilegier som bevilges de stater som er associerede
med Frellesmarkedet (EF) gennem de såkaldte
Lome-aftaler.
Den f",rste Lome-aftale blev sluttet i 1975 mellem EF og 53 u-Iande, heraf 42 afrikanske. Da den
tredje femårsaftale trådte i kraft i marts 1985 blev
Mocambique medlem, og Angola sluttede sig til
aftalen i maj 1985. Der er i alt 66 associerede stater, de kaldes AGP·staterne (Africa, Garibbean,
Pacific).
AGP-staterne kan srelge de fleste af deres produkter toldfrit på EF-markedet, dog ikke de landbrugsprodukter som drekkes af EF's egen freIles
landbrugspolitik. Det betyder at der rejses toldmure for mange bearbejdede varer, for eksempel
tekstiler. Når Spanien og Portugaloptages som
medlemmer af EF, er de afrikanske lande bange
for at eksporten af citrusfrugter, tobak og gr",ntsager kan blive indskrrenket.
Dengang den f",rste Lome-aftale blev sluttet,
hilste man speciell et nyt prisstabiliseringsprogram for eksportprodukter velkommen som noget nyt og positivt i forholdet mellem u-Iande og
industrialiserede lande. Formålet med det nye system, STABEX, var at stabilisere priserne på de
produkter AGP-Iandene var afhrengige af at eksportere, og som var underkastet store prissvingninger. 50 produkter falder ind under STABEX,
men de fleste er uforarbejdede landbrugsprodukter. Kompensationen for prisfald gives i form af
lån, for de fattigste landes vedkommende som
gaver. Til trods for STABEX-aftalen er AGP-Iandenes andel af importen til EF faldet, derimod er
EF's eksport til AGP-Iandene steget.
Det er ikke Iykkedes for AGP·landene at få hverken forarbejdede produkter eller metaller med i
STABEX-systemet. EF er heller ikke gået med til
at indeksregulere STABEX-kompensationerne så
de f"'lger prisudviklingen på EF's industrivarer.
For metallernes vedkommende findes en anden aftale, SYSMIN, som skaffer midler til at opretholde produktionen af kobber, mangan, fosfa·
ter, bauxit, tin og jernmalm i de lande hvor denne
eksport tegner sig for mindst 20 procent af valutaindtregterne. I Afrika er det isrer Zaire og Zambia
som har kunnet drage nytte af SYSMIN.
Lome-aftalen omfatter også den europreiske
udviklingsfond på 6,3 milliarder dollars for
1985-1990. Lome-aftalen giver medlemmerne
visse fordele, men den har ikke rendret det ",konomiske m",nster, og der er en risiko for at den
kan mindske de afrikanske staters interesse i at
"'ge deres indbyrdes ",konomiske samarbejde.
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16. Lomeaftalens afrikanske
medlemmer

COMORERNE

17. Nogle vigtige STABEX-produkter
Lome-Iandenes andel
af EFs import

Vigtigste leverand0rer blandt
afrikanske Lome-stater

Kaffe

39%

Elfenbenskysten, Cameroun.
Zaire, Uganda. Kenya

Vegetabilsk olie

22%

Senegal. Elfenbenskysten •
Nigeria

Bananer

19%

Elfenbenskysten. Cameroun,
SomaIia

Kakao

81 %

Elfenbenskysten, Ghana.
Cameroun. Nigeria

Te

35%

Kenya. Malawi, Tanzania,
Mauritius. Rwanda

Sukker

87%

Mauritius. Swaziland
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Voksende gaeldsbyrde
De afrikanske landes afhaengighed af den kapitalistiske verdens0konomi f0rer til det man har
kaldt »gaeldsfaelden«. Priserne på importerede
varer stiger, mens eksportvarernes priser falder
eller står stille. Forskellen mellem hvad landene
tjener ind i udenlandsk valuta og hvad de må betale for importen bliver stadig st0rre. på kort sigt
10ser man problemet ved at optage lån. Men det
skaber nye problemer. For at kunne betale renter
og afdrag på lånene er det n0dvendigt at eksportindtaegterne stiger. Det er således svaert for et
land at fors0ge at fremme levnedsmiddelproduktionen til hjemmemarkedet i stedet for eksportafgmder, når der er brug for alle de eksportindtaegter man kan få.
De afrikanske landes låntagning er mangedoblet siden 1970. Nogle 0konomer har regnet ud, at
rundt regnet halvdelen af stigningen i gaelden i
1982 skyldtes faldende priser på eksportvarerne.
Det berettigede i kravet om »trade not aid«
(handel, ikke bistand) illustreres også af figur 18,
som viser at u-landene i 1982 havde brug for mere
end tre gange så megen udenlandsk valuta til at
betale af på gaelden som de fik ibistand.
Oversigten i tabel 19 viser at forholdene er forskellige fra land til land, men at der over hele linien er tale om en staerkt voksende gaeldsbyrde,
både med hensyn til gaeldens st0rrelse og dens
andel af nationalproduktet. Visse lande må an-

18. U-landenes bistand og gaeldsbyrde
Mia. dollars

Bistand i alt
Udlandsgreld
Tilbagebetaling af greld 1)

1980

1981

1982

37,5

37,5

33,8

449,3

504,2

555,6

83,8

102,0

109,0

1) Inkl. renler

vende mellem en femtedel og en fjerdedel af deres eksportindtaegter til tilbagebetalinger og renter.
Man kunne måske tro at det er de fattigste
lande der har den st0rste gaeld. Men de st0rste
lån bevilges til de lande som har store mineral- eller olieforekomster, eller til dem der har en stratetisk beliggenhed. Derfor ser vi at det er lande som
Nigeria, Egypten, Algeriet og Zaire der har optaget de st0rste lån.
Det beh0ver naturligvis ikke at vaere nogen
ulempe at låne, hvis pengene kan placeres så det
f0rer til udvikling og uafhaengighed på langt sigt.
Men en stor del af lånene går til at tilbagebetale
gamle lån. Desuden bruges en stor del af den
udenlandske valuta i mange lande til at importere
luksusvarer til en minoritet, eller !il import af militaerudstyr. En alt for lille del går til investeringer.

19. Nogla afrikanske landes gaeldsbyrde, 1970 og 1982
Mio. dollars
Andel af BNP

Statsgceld

Tilbagebetaling af greld
som andel af
eksporlen 1)

1970

1982

1970

1982

1970

1982

Algeriet

937

13.897

19%

32%

3%

25%

Egypten

1.644

29%

20%

15.466

24%

52%

Elfenbenskyslen

256

4.816

18%

74%

7%

37%

Etiopien

169

875

9%

20%

11 %

9%

Kenya

316

2.359

20%

39%

5%

20%

43%

48%

7%

23%

Malawi

122

4.087

Nigeria

480

6.085

5%

9%

4%

9%

Somalia

77

944

25%

78%

2%

7%

Tanzania

248

1.659

19 %

32%

5%

5%

Tchad

32

189

12 %

60%

4%

0%

Tunesien

541

3.472

38%

42%

17%

15%

Zaire

411

4.087

18%

78%

4%

Zambia

623

2.381

37%

66%

6%

17%

Zimbabwe

233

1.221

16%

19%

4%

9%

1) Inkl. renler.
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Valutakrisen og IMF
Den voksende greldsbyrde medf0rer en st0rre afhrengighed. Alene i landene syd for Sahara var
grelden steget til48 milliarder dollars i 1982 (figur
20). Hvis man ser nrermere på udlandsgreldens
sammensretning (figur 21) ser man, at det er de
multilaterale lån og de statsgaranterede private
lån som er steget hurtigst. Banker og andre finansinstitutioner stod for over 15 milliarder af
disse lån i 1982.
Banker giver ikke lån uden at tjene på deres
virksomhed. Dengang råvarepriserne, speciell
på olie men også på andre varer, steg i midten af
1970'erne lånte vestlige banker ivrigt til de råvareproducerende lande, der blev betragtet som pålidelige skyldnere. Man har beregnet at de private
banker fra 1976-82 havde indtregter på mere end
100 procent af hvad de havde lånt ud i den tredje
verden. Den fortjeneste måtte u-landene betale
med renter og afdrag.
Når greldsbyrden bliver så stor, at staten trues
med bankerot, kommer en speciel institution ind
i billedet, nemlig Den internationale Valutafond
(IMF). Alle vestlige lande er medlemmer af IMF,
og USA har den afg0rende indflydelse. IMF h0rer
med til Verdensbankgruppen, og for at opnå fordelagtige langfristede lån fra Verdensbanken
skal et land f0rst vrere medlem af IMF.
IMF kan bevilge såkaldte »stand-by-kreditter«
tillande i 0konomiske vanskeligheder. Men ikke
ud en at stille betingelser. Et land som s0ger lån
fra IMF unders0ges af en IMF-delegation, som siden forhandler om vilkårene. Den model som opstilles indeholder normalt f01gende krav:
• Liberalisering af valutarestriktioner og ophrevelse af importrestriktioner.
• Devaluering af valutaen. Dette stimulerer
eksporten, men srenker også reall0nnen, eftersom alle importerede varer bliver dyrere.
• Et anti-inflationsprogram med kontroi af
bankkreditter, h0jere rente, kontroi med statsudgifterne, h0jere skatter og afgifter, afskaffelse af
alle statstilskud til eksempelvis levnedsmidler,
10nkontrol, afskaffelse af prisregulering.
Hvis IMF ikke mener at retningslinierne er blevet fulgt, kan stand by-kreditten inddrages og
nye, og som regel hårdere, forhandlinger f0lger.
Man har ofte konstateret at IMF i praksis behandler forskellige regeringer forskelligt. I Afrika har
Tanzania således fået hårdere vilkår end Zaire, og
et lån til Sydafrika fremkaldte megen kritik i 1984.
Tanzania har indtil videre nregtet at acceptere de
strenge vilkår, som man hrevder griber for voldsomt ind i landets politik.

20. Udlandsgrelden i Afrika syd for Sahara
50 mia. dollars

45

40

35

30

25

20

15

10

5

o
1970

71

72

73

74

75

76

21. Udlandsgaeldens sammensaetning i
Afrika syd for Sahara, 1972 og 1982
Mio. dollars

Offentlig bilateral
Offentlige eksportkrediter

1972

1982

3.111

11.566

374

6.187

Multilaterale lån

1.321

11.414

Statsgaranterede private lån

2.321

18.895

I alt

7.127

48.062

77

78

79

80

81

82
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Bistandens m0nster

23. Samlet bistand fra OECD, OPEC og 0steuropa til visse afrikanske lande
Arsgennemsnit 1977-81
Dollars
pr. indb.

Mia.
dollars

Andel
afBNP

Andel af
importen

Cameroun

34

289

4%

23%

Egypten

59

2.454

13%

28%

Etiopien

8

227

7%

29%

Ghana

16

190

5%

19%

Kenya

33

541

8%

22%

Madagaskar

47

412

13%

58%
43%

Malawi

27

170

11%

Mali

37

242

18%

Marokko

60

1.223

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%

Burkina Fasa

31

214

16%

64%

22. Bistand til Afrika fra OECD, OPEC,
0steuropa og multilateral bistand, 1977-81
4 Mia. dollars
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Bag et ord som bistand (eller udviklingshjcalp)
skjuler der sig mange slags motiver og former for
overf0rsler af penge, varer og fagfolk. Det g0r det
vanskeligt at opstille en pålidelig statistik. I oversigterne over bistanden medregnes f.eks. lån,
hvis de gives på bedre vilkår end de rent kommercielle. Men de skal alligevel betales tilbage. Hoved parten af bistanden er ligeledes bundet til indk0b af varer og tjenesteydelser i ).giverlandet«,
noget som ofte er langt dyrere, end hvis pengene
kunne anvendes frit. Tal siger heller ikke noget
om, hvorvidt midlerne bruges til udvikling, eller
om de mest går til at st0tte kommercielle fremst0d
eller bevare udenlandsk kontral og uretfcardige
magtforhold. Alt dette g0r det svcart at sammenligne bistanden fra forskellige lande og organisationer.
Der findes heller ikke nogen statistik over, hvor
meget der vender tilbage til industrilandene,
f.eks. som renter, fortjeneste, betaling for teknologi, eller på grund af det ulige bytteforhold inden
for verdenshandelen, prismanipulationer osv.
Sandsynligvis overstiger dette langt bistandsbe10bene.
St0rstedelen af bistanden til Afrika kommer fra
de vestlige lande, de såkaldte OECD-Iande (se figur 22). Det er også dem der betaler st0rstedelen
af bistanden via internationale organisationer
som FN og Verdensbanken, den såkaldte multilaterale bistand. Olieproducenternes organisation
OPEC er i 10bet af de senere år blevet en vigtig bistandskilde. Over halvdelen af OPEC-bistanden
går til Egypten, som derfor er et af de lande i Afrika der får mest bistand pr. indbygger (se figur
23).
Bistanden fra de socialistiske lande er ikke stor.
Kun en femtedel af deres bistand går til Afrika for OECD's vedkommende er det en tredjedel. Bistand fra socialistiske stater gives iscar i form af
personeibistand. Hertil kommer militcarhjcalpen
(som i USA medregnes ibistanden).
Man er i den seneste tid begyndt at tale om en
bistandskrise. Kun nogle få lande, deriblandt Holland, Norge og Sverige, kommer overhovedet i
ncarheden af det mål man har opstillet, 1 procent
af bruttonationalproduktet. Den sam lede bistand
har holdt sig på nogenlunde det samme niveau
siden 1982, hvilket som f01ge af inflationen betyder faldende bistand. I en verdensbankrapport
fra 1983 konstateres det eksempelvis, at en
meget lille del af bistanden til udvikling i landdistrikterne når de fattigste b0nder og de jordl0se.

Nordisk bistand til Afrika
Nresten halvdelen af den nordiske bistand til ulandene går til FN, Verdensbanken, regionale
banker og andre multilaterale organisationer. Af
den halvdel som går direkte til et modtageriand,
den bilaterale bistand, går nresten halvdelen til
Afrika. Botswana, Kenya, M09ambique, Tanzania, Zambia og Zimbabwe er de vigtigste samarbejdslande for de nordiske landes bistand (se figur 24). Desuden har den svenske bistand til Angola, Guinea-Bissau, Kap Verde og Etiopien et
vist omfang.
Bistanden til de afrikanske lande er fordelt på
mange forskellige områder, men vigtigst er bistanden til landbrug, sundhedsvresen, uddannelse og vandforsyning.
I modsretning til mange andre vestlige landes
bistand består den nordiske bistand for st0rstedelens vedkommende af gaver. En undtagelse er
Danmark, som giver lige så meget i statslån som
iprojektstfJtte. Statslånene gives til en rrekke afrikanske lande, og de vigtigste låntagere er Egypten, Kenya, Tanzania og Zimbabwe. De nordiske
landes bistand er relativt fordelagtig for modtageme, blandt andet fordi kun en mindre del er
bunden bistand, som skal anvendes til k0b i "giverlandet«.
En stor del af den nordiske bistand går til det
sydlige Afrika. En tredjedel af den vestlige bistand til de ni SADCC-Iande kommer fra de nordiske lande (figur 25), og i visse lande, som for eksempel Angola, M09ambique, Tanzania og Zambia, er den nordiske andel endnu h0jere.
Det såkaldte Sorsa-initiativ, fremf0rt af den finske statsminister Kalevi Sorsa i 1984, kan medf0re at den nordiske koncentration om det sydlige
Afrika bliver endnu mere markant. Sorsa-initiativet foreslår et omfattende nordisk 0konomisk
samarbejde med SADCC-Iandene med 0get bistand, industrisamarbejde og handel.
Til den nordiske bistand til det sydlige Afrika
b0r også medregnes den humanitrere st0tte til
befrielsesbevregelserne. Sverige har til og med
1983/84 betalt 1,3 milliarder kroner til befrielsesbevregelserne i det sydlige Afrika i humanitrer bistand. Den nordiske bistand til befrielsesbevregelserne har vreret både 0konomisk og politisk
vigtig. Også mange frivillige organisationer st0tter SWAPO's og ANC's virksomhed.
Men der er en indbygget modsretning i de nordiske forbindelser med det sydlige Afrika. Samtidig med at man st0tter frig0relsen fra apartheid,
har de nordiske lande en stor sam handel med
Sydafrika (figur 26).
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24. Nordisk bistand UI Afrika, 1984
Mio. kroner
Sverige
Angola

Danmark

Norge

Finland

126

13

O

O

96

161

79

O

Egypten

O

2

5

596

Etiopien

120

O

O

O

Guinea Bissau

78

2

O

O

Kap Verde

54

O

O

O

Botswana

Kenya
Lesotho
Malawi

156

161

208

50

30

20

30

O

O

16

O

O

306

72

151

O

Sudan

O

7

31

O

Swaziland

5

O

O

O

552

246

468

182

O

O

M09ambique

Tanzania
Uganda

O

Zambia

210

31

161

O

Zimbabwe

150

73

106

108

1.880

805

1.239

936

I alt

25. Bistand tiI det

Afrika

Mio. dollars
Vestlig bistand1)

26. Handelen maliern de nordiske
lande og det sydlige Afrika, 1980-82

Nordisk bistand

SADCC-Iande

Sydafrika

Angola

44,6

17,3

Danmark

Botswana

74,5

20,4

Import

15

190

Lesotho

58.3

7,2

Eksport

39

60

Malawi

56,3

7,2

Import -;- Eksport

-;-24

130

161,5

72,4

20,6

0,8

Import

31

25

Tanzania

436,5

180,3

Eksport

46

70

Zambia

179,6

62,1

Import -;- Eksport

-;-15

-;-45

Zimbabwe

183,9

28,9

Norge

1.215,8

391,0

Import

11

35

Eksport

24

52

-;-13

-;-17

M09ambique
Swaziland

SADCC i alt

1) DAC·gruppen i OECD

Finland

Import -;- Eksport
Sverige
Import

48

55

Eksport

120

160

Import -;- Eksport

-;- 72

~

105

Udenlandske investeringer
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27. Private udenlandske investeringer, 1983
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Algeriet
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1\

Congo
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Gabon

rI

Ghana

~

Guinea
Cameroun
Kenya
Liberia

25

50

75

100

I

I

I

I

125

150

175

200

225 Mio. dollars

Il

Il

Il

Madagaskar
Malawi
Marokko
Mocambique
Nigeria
Senegal
Tanzania
Tunesien
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Zimbabwe
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Il
Il

I

Il

I

I

I

I

For de fleste afrikanske lande er det ikke let at
finde alternativer til de udenlandske selskaber,
hvis de vii sikre sig kapital til nye investeringer.
Det er som regel også de udenlandske selskaber
der har patent på den nye teknologi. Den indenlandske opsparing er beskeden, og de steder
hvor man finder en velstående overklasse går de·
res penge i h0jere grad til forbrug end til opsparing, som kunne udnyttes til investeringer.
De fleste lande konkurrerer derfor om de udenlandske selskabers gunst ved at give dem skattelettelser, garantere billig arbejdskraft og love at de
kan hente deres overskud ud af landet. Samtidig
er det tydeligt. at iscer de store transnationale selskabers virksomhed i den tredje verden også
0ger risikoen for politisk indblanding, og mindsker den nationale kontroi med 0konomien.
De udenlandske investeringer sker ofte i sektorer med kostbar teknologi, men få arbejdspladser. Der er heller ingen der ved hvor mange af
pengene der flyder tilbage til de lande hvorfra investeringerne stammer i form af overskud, renter,
royalties, afgifter for patenter og Iignende samt i
form af tilbagestr0mning af kapital. Blandt de
store investorer i den tredje verden er USA det
eneste land som regelmcessigt offentligg0r tal
der kan belyse denne tilbagestr0mning fra den
tredje verden. I 1981 var overskuddet af udenlandske investeringer 32 milliarder dollars. 13 mil·
liarder blev geninvesteret i de udenlandske sel·
skaber, resten blev overf0rt til USA.
Man b0r huske på, at de f1este udenlandske in·

I

I

I

vesteringer foretages af selskaber i de h0jt industrialiserede lande til datterselskaber i lignende
lande, som når Volvo fremstiller biler i USA.
Udenlandske investeringer i den tredje verden
går til nogle få lande med olieudvinding. miner og
industrier. I Afrika er Zaire, Liberia og Nigeria
blandt de st0rste modtagere (se figur 27). I Angola har nye oliekilder f0rt til store investeringer.
Det land i Afrika som er mest populcert blandt
de udenlandske investorer er dog Sydafrika (figur
28). Sydafrika og det af Sydafrika besatte Namibia (som indgår i Sydafrikas statistik) har strategiske metaller og kan lokke med billig og hårdt kontrolleret arbejdskraft. Også Sverige har investeret
i Sydafrika, hvor blandt andet ASEA, SKF, Atlas
Copco, Sandvik og Saab-Scania arbejder.

28. Private udenlandske investeringer i Syd·
afrika 1983
Vesteuropa (EF)
0vrige Europa
Nord- og Sydamerika

1.693 mio. dollars
51 mio. dollars

1.035 mio. dollars
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Transnationale selskaber
De st",rste udenlandske investeringer i Afrika finder sted inden for olie- og mineindustrien. Alle f",rende olieselskaber er engagerede i efters",gning, udvinding og salg af olie, og produktionen
er steget stoorkt siden 1960. Mange afrikanske
stater fors",ger at "'ge den nationale kontroi med
olie- og mineselskaber for dermed at for",ge statsindtoogterne og få ret til at bestemme hvordan
overskuddene anvendes, så de i h"'jere grad investeres i landet. Men selv i de tilfoolde hvor staten
har nationaliseret selskaberne eller overtaget aktiemajoriteten er man fortsat afhoongig af udenlandsk teknologi, kapital og markedsf",ring.
Udenlandske selskaber har stor indflydelse
selv på de områder hvor deres magt ikke bygger
på en eksklusiv teknologisk viden, men på et
markedsapparat som blev opbygget allerede i kolonitidens f",rste årtier. To af disse selskaber, med
interesser i en lang rookke afrikanske lande, er
Unilever og Lonrho.
Unilever blev opbygget i slutningen af 1800-tallet. Det var det f",rste selskab som anvendte plantefedt, f",rst og fremmest palmeolie, i soobefremstillingen. Der var brug for soobe i de snavsede
industribyer i Europa, og snart var de plantager
på 300.000 hektar som blev anlagt i Belgisk
Congo (Zaire) for små. I 1920'erne opk"'btes yderligere plantager i Vestafrika, isoor i Nigeria og
Ghana.
I dag er Unilever verdens st",rste levnedsmiddelforetagende; storproducent af margarine,
dybfrost, is m.m. Fremstillingen af soobeog vaskepulver er fortsat, men i dag er den vigtigste råvare sojab",nner fra USA. I Afrika soolger Unilever
også importerede Unilever-produkter i stort omfango Selskabet har også interesser i blandt andet transportsektoren. Moderselskabet findes i
London og Rotterdam. I 1984 k"'bte Unilever selskabet Brooke Bond som har te- og kaffeplantager, blandt andet i 0stafrika.
Et andet vigtigt og meget omtalt selskab er
Lonrho, som har sit udspring i London og Rhodesia. Omkring tre fjerdedele af selskabets overskud hentes i Afrika, mens virksomheden der tegner sig for ca. halvdelen af selskabets omsootning. Siden );riny« Rowland blev administrerende
direkt",r i 1961 har Lonrho opk",bt en rookke virksom heder og salgsorganisationer. Rowland dyrker flittigt kontakterne med afrikanske ledere,
men måtte i 1978 se sine aktiver i Tanzania nationaliserede på grund af Lonrho's st",tte til apartheid og lan Smiths mindretalsstyre i Zimbabwe.

29. Lande hvor Lonrho og
Unilever har aktiviteter

~Lonrho

[!] Unilever

30. Lonrhos fortjeneste fordelt på regioner,
1980
0st- og Centralafrika

46 mio. pund

33%

Vestafrika

21 mio. pund

15%

Sydafrika

38 mio. pund

28%

Storbritannien

33 mio. pund

24%

Fortjeneste i alt

120 mio. pund

100%

Omsa3tning i alt

2.101 mio. pund

Sociale forhold
Klasser og indkomstfordeling
Kolonitiden har haft afg0rende betydning for klassedelingen i dagens Afrika. Hierarkiske magtstrukturer i h0vdinge- og konged0mmer, der mindede om andre feudalsamfund, gik i opl0sning
med koloniseringen. Den herskende klasse - eller eliten - i de selvstcendige afrikanske stater,
kom ofte fra de grupper, som samarbejdede med
koloniherrerne om administration og kontroi af
kolonierne.
En del er i dag store jordejere. Andre tjener
store penge som agenter og mellemmcend for
den internationale bank- og forretningsverden.
Deres indtcegter hidmrer typisk fra honorarer i aktieselskabsbestyrelser, fra boligudlejning, investeringer i transport- og distributionsledet og fra
anden ikke-produktiv aktivitet. Få har etableret
sig som en industriejerklasse. Afrika har et påfaldende lille industriborgerskab, mens bureaukratiet ofte er stort i forhold til 0konomiernes st0rrelse.
Den store befolkningsgruppe, som henregnes
til underbeskceftigede, stifter bekendtskab med
10narbejde i perioder. Men de ustabile arbejdsforhold g0r, at mange ikke udvikler bevidstheden af
at tilh0re arbejderklassen. Det samme gcelder for
mange migrantarbejdere.

Den organiserede arbejderklasse udg0r sjceldent over nogle få procent af befolkningen. Deres
vilkår er gennemgående bedre end de jordl0ses,
småb0ndernes og de beskceftigedes i den informelle sektor.
Forholdet mellem gennemsnitsindkomster i by
og på land antyder denne forske!. Gennem
1970'erne 0gedes forskellen mellem land og by i
lande som Nigeria, Lesotho og Somalia, mens
der skete en udjcevning i Tanzania, Kenya og Sierra Leone. I 1980'erne er leveomkostningerne
steget hurtigere end indkomsterne, og 10narbejdere over alt i Afrika har oplevet reall0nsfald.
Det typiske m0nster er, at flere familiemedlemmer bidrager til husholdets fors0rgelse. Husholdenes st0rrelse kan variere, hvorfor figur 1 skal
lceses med forsigtighed. Figur 1 giver et indtryk af
indkomstfordelingen i udvalgte lande.
Kampen om produktionsoverskuddets fordeling, om arbejdsforhold, 10n og levevilkår holdes
under skarp kontroi eller forhindres af arbejdsretlige regler, indgreb i den frie forhandlingsret, forbud mod strejker og lignende. Militcer, politi og
halvmilitcere magtorganer erstatter ofte den folkelige basis, som statsmagten må basere sig på i
demokratiske samfund.

1. Indkomstfordeling 1)
De fattigste 40 %
Egypten, 1974

17%

Kenya. 1976

9%

Malawi 1967-68

22%

Sierra Leone 1967-69

15%

Sudan, 1967-68

13%

Tanzania, 1969

16%

Zambia, 1976

11%

De mellemste 50 %

De rigeste 10 %

I 33%

I 50%
l

45%

I 38%
I 47%
l

I 46%
I 40%
I 38%

I 35%

52%
1

I 43%

I 36%

48 %

I 46%

1) Dvs. ikke måll på individbasis - men efter husholdninger, som kan have forskellig sterrelse.

Ern~ringsbehov

Det mest påtrrengende problem i Afrika er at
skaffe tilstrrekkeligt med nreringsrige ff2Jdevarer
iii alle. Man regner med at mindst en fjerdedel af
alle afrikanere er underernrerede. Det er isrer
kvinder og bf2Jrn som er ramI. De bliver derfor
også lettere syge, og klarer sygdommene dårligere.
Forsf2Jmmelsen af ff2Jdevareproduktionen (se
side 36-37) er med til at forklare, hvorfor under· og
fejlernrering er så udbredl. En anden vresentlig
forklaring er, at det stigende antal fattige og arbejdslf2Jse i byerne simpelthen ikke har råd til at
kf2Jbe kf2Jd eller gmntsager nok, selvom der skulle
vrere ff2Jdevarer nok i butikkerne.
Srerlig udbredt er mangelen på proteiner, som
kroppen skal bruge til opbygning, udvikling og
fornyelse. på dette område er situationen alvorligere i Afrika, end når det grelder kalorier. Isrer forbruget af animalsk protein, f.eks. kf2Jd og fisk, er
overordentlig lavl, mens det er denne form for
proteiner, som udgf2Jr hovedparten af forbruget i ilandene. (Se figur 2).
Vegetabilsk protein findes i visse planter, men
en stor del af de proteinrige afgrf2Jder i Afrika bliver
eksporteret vrek fra dem, som virkelig har brug
for dem. Et eksempel herpå er de proteinrige jordnf2Jdder, som i stort omfang eksporteres fra Vestafrika, bl.a. til dyrefoder i Norden. Afrika eksporterer også store mrengder animalsk protein i form
af kf2Jd og fisk.
FN's ff2Jdevareorganisation (FAO) har beregnet,
at 75 g protein om dagen er nf2Jdvendigt, men figur
2 viser, at der er lang vej igen, ff2Jr dette mål er nået
i Afrika. De tal, figuren viser, er gennemsnitstal,
som ikke siger noget om de forskellige befolkningsgruppers eJkonomiske muligheder for at
drekke deres ernreringsmressige behov.
Det fremgår, at den procentvise drekning er noget bed re, når det grelder kalorier, men også her
er der store befolkningsgrupper, som må klare sig
med langt mindre end det man regner med er
neJdvendigl.

65
2. Kalorie- og proteinforbrug, 1978·80
Kalorier

Andel at
behov

Protein i
i gram

Herat animalsk
protein i gram

Algeriet

2.433

89%

62,1

13,7

Burkina Faso

2.018

95%

64,5

6,8

Egypten

2.941

116 %

76,7

11,9

Eltenbenskysten

2.670

112 %

55,9

15,4

Ghana

1.995

88%

44,3

12,9
14,4

Kenya

2.055

88%

56,9

Liberia

2.510

114%

47,5

13,0

Madagaskar

2.474

109%

57,2

12,5

Mocambique

1.881

70%

33,4

4,6

Rwanda

2.201

88%

55,7

3,2

Senegal

2.434

101 %

71,4

19,6

Sierra Leone

2.106

101 %

44,8

9,6

Tanzania

2.028

83%

48,1

15,3

Uganda

1.862

80%

45,4

12,7

Zaire

2.133

94%

33,4

6,4

Gennemsnit Afrika

2.311

95%

58,1

12,7

Folkesundhed
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4. Udbredelsen

5. Udbredelsen

af malaria

af bilharzia

3. Antal indbyggere pr.
lege, 1960 og 1980
1960

1980

22.250

9 .840

Etiopien

100.470

58.490

Guinea

33.770

17.110

Kenya

10.690

7 .890

Malawi

32.250

40.950

Mocambique

20.390

39.110

Nigeria

73.710

12.550

Somalia

36.570

14.290

Sudan

33.230

8 .930

Tanzania

18.220

17.560

Togo

47.060

18.100

Uganda

15.050

26.810

4.790

6.580

80tswana

Zimbabwe

Et almindeligt mål for sundhedvoosenets udbygning er antalleJ af indoyggere pr. looge. Af figur 3
ses det, at der er store forskelle mellem de en·
kelte lande, og at situationen endda er blevet forvoorret visse steder. I Mocambique og Zambia
flyttede en del hvide looger bort efter selvstoondigheden.
I sammenligning med de nordiske lande, hvor
der er mindre end et tusind personer pr. looge, afsl0rer loogestatistikken at der er store problemer i
Afrika. Men den giver måske ikke et billede af det
vigtigste inden for sundhedsområdet. De fleste
looger arbejder i byerne, hvor de store sygehuse
findes. For at nå befolkningen ude på landet satser stadig flere lande på små sundhedscentre.
Verdenssundhedsorganisationen WHO st0tter
denne prioritering af den primoore sundhedstjeneste, og peger på at det koster tusind gange
mindre at uddanne en sundhedsarbejder end en
looge, samtidig med at sundhedsarbejderen ofte
kan voore betydeligt mere effektiv når det goolder
om at fremme sundheden.
Den st0rste udfordring for sundhedsvoosenet
ligger i forebyggelse af sygdomme, det såkaldt
forebyggende sundhedsvoosen. Man gennemf0rer kampagner for bygning af latriner og vaccination, og oplyser om for eksempel betydningen af
at koge vandel.
De vestlige landes medicinalfirmaer har profiteret på u-landene. De eksporterer medicin uden

at befolkningen får den n0dvendige vejledning i
brugen af ofte farlige medicinalvarer. Imange
lande udg0r import af loogemidler over halvdelen
af sundhedsvoosenets budgetter. WHO har nu
opstillet en liste over 200 vigtige loogemidler som
er tilstrookkelige for et land. Nogle lande, heri·
blandt Guinea-Bissau og Tanzania, er gået i gang
med selv at fremstille loogemidler.
Man er også begyndt at udnytte de erfaringer
som findes inden for den traditionelle sygepleje, i
stedet for helt at forkaste den som trolddom, og
man er begyndt at uddanne traditionelle jordem0dre, som bistår ved 60-80 procent af f0dslerne.
Tropiske sygdomme er et soorligt problem i Afrika. Endnu har man ikke fået bugt med malariaen, hvis smitte overf0res af myg, og som findes
overall undtagen i de t0rreste områder. En anden
plage, bilharziosen, er en blodsygdom som troonger ind i kroppen via en snegl som lever i stillestående vand.
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H0jere levealder og faldende b0rned0delighed
Den gennemsnitlige levealder i Afrika er steget
med omkring 10 år siden de fleste land e blev selvstrendige omkring 1960. Det skyldes dels bedre
sundhedsforhold generelt, og dels at frerre b0rn
d0r som små.
B0rned0deligheden faldt hurtigt fra 1950 til
1970 (se figur 6). I 1980 vedtog FN's generalforsamling den målsretning, at b0rned0deligheden
frem til år 2000 skulle reduceres til50 eller mindre
af 1.000 f0dte. Men senere har befolkningseksperter vreret n0dt til at konstatere, at den målsretning ikke vii blivenået med mindre der sker drastiske rend ringer. B0rned0deligheden er ikke faldet
i samme takt de sidste ti år som tidligere.
Et problem i Afrika er, at det er blevet stadig
mere almindeligt at opf0de b0rn med flaske. De
virksomheder som srelger modermrelkserstatning er blevet anklaget for kynisk at skaffe sig en
fortjeneste på bekostning af kvinders og b0rns
sund hed. Mange m0dre har ikke råd til at k0be så
meget mrelkepulver som der er brug for, og det er
vanskeligt at holde den n0dvendige hygiejne hvor
der eksempelvis ikke findes rent vand. Alt dette
betyder, at modermrelkserstatningen skader i
stedet for at hjrelpe, og mange spredb0rn d0r.
Som modvregt fors0ger man at f0re kampagner
for at m0drene selv skal am me så lrenge som muligt, eftersom modermrelken giver en uovertruffen beskyttelse og en fuldt tilfredsstillende ernrering.
Man kan også fors0ge at mindske b0rned0deligheden ved at lrere m0drene at give b0rnene en
blanding af vand, sukker og salt når de får diarre,
for at modvirke vresketabet. Unders0gelser har
vist, at 37 procent af alle d0dsfald blandt b0rn i
Guinea-Bissaus hovedstad Bissau skyldes diarre, i byen Tunis i Tunesien er tallet helt oppe på
49 procent.
Den trods alt ret h0je b0rned0delighed er forklaringen på at den gennemsnitlige levealder i Afrika stadig er lav (se kortet). Men allerede nu er
man begyndt at blive opmrerksom på behovet for
alderdomsforsorg i Afrika. I det traditionelle
landsbysamfund havde de reldre deres naturlige
plads, og de blev passet af hele slregten og landsbyen. Med urbaniseringen f01ger også i Afrika en
tendens til kernefamilier og små husstande. I dag
er 25 millioner afrikanere over 60 år, i 10bet af 45
år bliver der 100 millioner.

6. 8,nned0delighed, 1950·80
Antal bilrn pr. 1.000 fildle

O 1950 O 1960
o

01970

01980
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Vestafrika

Centralafrika

0slafrika

I
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I

Nordafrika

Sydafrika

~I •
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41
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7. Forventet levealder
D35.45år
D45.55år
D

Over 55 år

D

Ingen oplysninger

I

•
•

•
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Uddannelse
8. Andelen af drenge og piger under uddannelse, 1960 og 1980
1980

70%

D

9. Andelen af befolkningen
over 15 år som kan hese
og skrive, 1980
Benin
Burkina Faso

28%

Drenge

Dpiger

60%
'----

50%

5%

Lesotho

52%

Mali

10%

Mocambique

33%

Niger

10%

Senegal

10%

Sierra Leone

15%

Somali a

60%

Sudan

32%

40%

30%

'---

79%

Tunesien

62%

Zaire

55%

Zambia

44%

Zimbabwe

69%

1960
,.----

20%
Tanzania

1980
,----

1960
,----

10%

t--

t----

t--

t----

1980
,.----

'----

r-

1960

Il-------..

o
6-11 årige

I de sidste tyve år er antailet af afrikanske bl2lrn på
grundskoleniveau steget kraftigt. Her ser man
måske tydeligst hvad selvstrendigheden har betydet for den brede befolkning. Også blandt bl2lrn
i aldersgruppen fra 11 år og opefter er der flere
skolebl2lrn end tidligere, men frerre end 10 procent får en uddannelse efter ungdomsårene (se
figur 8). Som helhed er der frerre piger end
drenge som får en uddannelse, og forskellen vokser jo reldre bl2lrnene bliver. Der er dog store forskelle mellem forskellige lande.
I en dellande, heriblandt de tidligere portugisiske kolonier, har man gennemfl2lrt store alfabetiseringskampagner for at så mange som muligt,
også blandt de voksne, kan lrere at lrese og
skrive. Selv de steder hvor kampagnerne har vreret vellykkede har de imidlertid ikke altid givet
langvarige resultater, eftersom der sjreldent findes bl2lger man kan lrese. Mangelen på bl2lger og
på undervisningsmaterialer i det hele taget er et
af de store problemer i Afrikas skoler, et andet er
mangelen på uddannede Irerere.
Ud over mangelen på ressourcer er det et stort
problem at det nuvrerende uddannelsessystem
blev udformet i kolonitiden. Skolesystemet som

12-17 årige

18-23 årige

h

de selvstrendige stater arvede vartilrettelagt efter
en eksamen, og hovedvregten lå på historie,
retskrivning, geografi osv. Det var ofte europreiske forhold som var i centrum. Visse steder i Afrika forsl2lger man nu at indfl2lre et skolesystem
som passer bedre til den afrikanske virkelighed,
og som eksempelvis omfatter landbrugsarbejde
såvel som teoretisk undervisning.
Selvom den hl2ljere uddannelse også er blevet
mere udbredt, er der stor mangel på uddannede
fagirerte arbejdere, teknikere og ingenil2lrer. Det
skyldes dels en tradition fra kolonitiden for hellere at lrese jura eller humaniora end tekniske og
naturvidenskabelige emner. Og dels skyldes det,
at mange med en hl2ljere uddannelse lokkes til de
industrialiserede lande. Der foregår isrer en
»hjerneflugt« af uddannede afrikanere fra Nordafrika til Frankrig og andre EF-Iande. I de senere år
er der også gået en stmm af uddannede afrikanere fra Egypten, Sudan og andre arabisktalende
lande til Libyen, Saudi-Arabien og andre olielande med hurtig I2lkonomisk vrekst.
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Beslaeftigelse og arbejdsl0shed
10. Arbejdsstyrkens fordeling på sektorer
i Afrika syd for Sahara, 1960, 1970 og 1980

D

D
D

1960

1970

1980

Landbrug
Industri
Service

Stl2lrstedelen af den erhvervsaktive arbejdsstyrke
i Afrika er såkaldt selvstaandige erhvervsdrivende. Dette står i modsaatning til industrilandene, hvor de fleste er Il2Inmodtagere. Landbruget
teg ner sig for stl2lrstedelen af beskaaftigelsen i Afrika, men andelen er faldende (se figur 10). Både
i industri og servicefag er beskaaftigelsen steget
en del siden 1950. Servicesektorens vaakst skyldes isaar fomgelsen af den offentlige administration efter selvstaandigheden.
I Afrika som helhed er arbejdsll2lsheden et stadig alvorligere problem. Jordfordelingen og produktionsml2lnsteret har afgl2lrende indflydelse på,
hvor mange der finder beskaaftigelse, og hvilken
slags arbejde de udfl2lrer. I store områder med hl2lj
befolkningstaathed eller et lavt teknologisk niveau, kan landbruget ikke opsuge ny arbejdskraft. Mange - isaar unge - udstl2ldes af landbruget og sl2lger til byerne.
Konkurrencen om de relativt få arbejdspladser
i den etablerede industri og servicevirksomhed er
allerede stor i byerne (se figur 11). Helt op til halvdelen af befolkningen i Afrika lever derfor i åben
eller skjult arbejdsll2lshed. Skjult arbejdsll2lshed
eller underbeskaaftigelse betyder, at der ikke er et
fuldt dagvaark i det arbejde man har i kortere eller
laangere perioder.
De ustabile arbejdsvilkår bevirker, at mange
forsl2lger sig med egen virksomhed i den såkaldt
informelle sektor. Småvirksomheder med nogle
få ansatte leverer bil- og cykelreparation, producerer kl2lkkengrej, ml2lbler og tl2lj, saalger faardiglavet mad og hjemmebryg til favorable priser. Genbrugsmaterialer, lange arbejdstimer, familiearbejdskraft og Il2Inninger langt under det normerede er med til at holde omkostningsniveauet
nede, og sikrer beskaaftigelse til flere end den formelle sektor gl2lr.
I den formelle sektor er arbejdsforholdene
saadvanligvis reguleret efter aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. De fleste afrikanske stater har en officiel minimumsll2ln. Men fagforeningerne er svage, og mange oplever en stadig forringelse af deres arbejdsforhold i takt med den
stigende arbejdsll2lshed. Specielt grelt er forholdene i Sydafrika med 4 millioner sorte arbejdsIl2Ise. Fl2Irst i 1980'erne har sorte arbejdere fået lov
at organisere sig i fagforeninger. Men apartheidsystemet cementerer fortsat et raceopdelt arbejdsmarked.

11. L"narbejdernes andel
af arbejdsstyrken, 1979
Benin
Botswana

3%
19%

Burundi

2%

Cameroun

8%

Gabon
Gambia

53%
7%

Elfenbenskysten

12%

Kenya

16%

Liberia

18%

Malawi

14%

Mauritius

15%

Sierra Leone

5%

Swaziland

29%

Zambia

18%

Zimbabwe

40%
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Kvinder og arbejde

12. Kvindernes andel af arbejdsstyrken fordelt på sektorer, 1960·80
Landbrug

Industri

Service

I alt

25%

17%

29%

33%

1970

35%

20%

32%

33%

1980

34%

20%

32%

32%

1960

13. Den kvindelige arbejdsstyrke fordelt på sektorer, 1960·80
Landbrug

Industri

Service

I alt

1960

84%

4%

12%

100%

1970

79%

6%

15%

100%

1980

74%

8%

18%

100%

14. Kvindelige industriarbejderes gennemsnitsll(m som andel af mmndenes,
1960-82
1960

1970

1975

1980

Egypten

52%

70%

68%

63%

Kenya

71%

66%

63%

70%

79%

Tanzania

79%

1982

76%

Den eksisterende statistik over beskreftigelsen
giver et meget misvisende billede af kvindernes
arbejdsbyrde. If01ge ILO udg0r kvinderne kun 32
procent af den registrerede arbejdsstyrke i Afrika.
Afrikanske kvinder anvender en stor del af deres tid til såkaldt »usynligt« arbejde, som ikke registreres. Isrer inden for landbruget, hvor kvinderne udf0rer st0rstedelen af arbejdet som ubetalt arbejdskraft, undervurderes deres indsats.
Men også på områder som markedshandel, sresonarbejde og hjemmeindustri gemmer der sig
store mrengder usynligt arbejde. Dertil kommer
arbejdet i og omkring hjemmet, et arbejde som er
srerlig tidskrrevende i Afrika, hvor det gennemsnitligt tager 2,5 timer af en landbokvindes dag at
hente brrende og vand.
Kvindernes andel af den registrerede arbejdsstyrke har vreret nresten urendret i de sidste 20 år
- omkring 30 procent (figur 12). I den samme periode er der sket en vis forskydning fra landbrugsarbejde til service og industri. Men nresten tre
fjerdedele af den kvindelige arbejdsstyrke finder
man stadig i landbruget (figur 13).
I de afrikanske lavindkomstlande er denne andel betydelig st0rre - 87 procent. I mellemindkomstIandene henter en langt st0rre del af kvinderne deres udkomme i servicesektoren, isrer
inden for kontorfaget og i et vist omfang inden for
industrien.
Afrikanske lande adskiller sig ikke fra det globale m0nster, hvor kvinderne er strerkt underreprresenterede i lederstillinger og i jobs hvor der
krreves en lang uddannelse. Kvindernes 10nniveau ligger også vresentligt under mrendenes, til
trads for at der er variationer mellem de enkelte
lande, og til trads for at der visse steder, for eksempel i Kenya, er sket forbedringer i kvindernes
relative 10nniveau (figur 14). I Tanzania er kvindernes 10nandel betydeligt h0jere end i Egypten. Til
gengreld har de tanzanianske kvinder vreret udsat for et kraftigt reallCimsfald på 5-7 procent om
året siden begyndelsen af 1970'erne.
I det sresonbundne arbejde og i hjemmearbejdet, som er så mange afrikanske kvinders lod, er
indkomsterne meget lave i forhold til arbejdsindsatsen.

Migrantarbejdere
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15. Arbejdsvandringer
på tv~rs af landeg~nser

D Områder der leverer arbejdskraft

D

Områder der modtager arbejdskraft

Der findes forskellige former for vandrearbejdere.
Dem der flytter vcek for lcengere tid for at arbejde
som gcestearbejdere i et andet land, og dem der
regelmcessigt forlader deres landbrug for at arbejde som 10narbejdere en del af året. Den sidstncevnte form for arbejdskraftvandring, som er almindelig mange steder i Afrika, har vceret årsag til
et scerligt klasseforhold. Disse vandrearbejdere
er hverken b0nder eller arbejdere, men har en fod
i begge produktionssystemer.
Arbejdskraftvandringen har sine mdder i kolonitiden. Når plantager skulle anlcegges eller miner åbnes var der brug for store mcengder af ar·
bejdskraft. Men mine- og plantageejerne ville
ikke give afrikanerne lov til at slå sig ned permanent.
Mcendene kunne underbetales når deres familier blev hjemme og s0rgede for familiens f0devareproduktion. Kolonimyndighederne var desuden bange for, at en alt for stor ophobning af afrikanere i byerne ville kunne f0re til utilfredshed og
radikalisme.
Visse områder blev derfor udviklet til arbejdskraftreservater. De blev underudviklede, og prcegedes af social opl0sning og fors0mt landbrugsproduktion.
Arbejdskraftvandringerne over landegrcenserne kan inddeles i fire hovedgrupper i Afrika. I
Sydafrika er behovet for arbejdskraft til minerne
altid for en stor dels vedkommende blevet dcekket
fra nabolandene, iscer Mocambique, Lesotho og
Botswana. I begyndelsen af 1970'erne kom fire
femtedele af minearbejderne fra nabolande. I
dag er denne andellavere fordi mineejerne er begyndt at bruge bantuområderne som arbejds-

kraftreservater. 200.000 eller 40 procent af minearbejderne kommer i dag (1985) fra nabolande,
mens man regner med at Sydafrika i alt har 1,5
millioner udenlandske arbejdere. Sydafrikas regering truer med at sende dem hjem, hvis omver·
denen indf0rer sanktioner. For nabolandene betyder vandrearbejderne valutaindtcegter og ar·
bejdsmuligheder, som de måske ikke selv kan tilbyde.
Den anden form for arbejdskraftvandring går
fra de fattige områder inde i landet til de 0konomiske centre i kystområderne i Vest- og 0stafrika.
Scesonarbejderne i Ghanas kakaoproduktion
kommer således fra det indre af landet, og i Elfenbenskysten regner man med at der er en million
gcestearbejdere, f0rst og fremmest fra Burkina
Faso.
En tredje form for arbejdskraftvandring er den
der finder sted i Afrika til Vesteuropa. Det er iscer
mennesker fra de tidligere franske kolonier i Afrika som flytter til EF-Iandene. Når dårlige tider
rammer EF-Iandene, er det som regel dem der
f0rst bliver fyret.
Endelig flytter mange i dag fra Nordafrika til de
rige olielande, iscer Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.
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Byernes vmkst

17. Bybefolkningens andel
af den samlede
befolkning 1)

Taget under et er Afrika den mindst urbaniserede
verdensdel. Frem til slutningen af forrige århundrede levede 95 procent af Afrikas indbyggere i
landsbyer eller spredte bosl:etninger, og ernl:erede sig ved selvforsyningslandbrug, Godt og vel
en femtedel bor i dag i byerne, men stigningen
sker hurtigt (se figur 16). Bybefolkningen vokser
med gennemsnitligt 7 procent om året, og de fle·
ste flytter til de store byer, frem for alt hovedstl:ederne. Man regner med at de store byer i Afrika vii
få deres indbyggertal fordobiet i 10bet af ti år,
Afrikas byer er opstået i historiens 10b for at
tjene forskellige formål. En stor del af byerne har
en fortid som europl:eiske handelsposter, administrative centre eller minecentre, I den form for
byer findes som regel en bykerne med alle bekvemmeligheder. Der boede europl:eerne, mens
de fleste afrikanere var henvist til illegale slumbebyggelser uden vand, veje eller afl0b. Mange af
afrikanerne i byerne bor stadig i sådanne slumbyer. Myndighederne har indset, at man ikke kan
standse tilstr0mningen til byerne, selvom mange
rammes af arbejdsl0shed. Derfor fors0ger man
visse steder at hjl:elpe slumboerne, for eksempel
ved at bidrage med bliktage.
En anden form for byer er dem der har fungeret
som slutstationer eller rastepladser på karavaneruter gennem Sahara. på 0stafrikas kyst fandtes
også gamle handelsbyer, grundlagt som arabiske havne. En del er i dag i ruiner, andre fungerer
endnu som handelscentre, for eksempel Beira og
Mombasa. I Nordafrika og Nildalen finder man
byer som kan f0re deres aner mange århundreder tilbage, det gl:elder for eksempel Cairo og
Omdurman.
I det tropiske Afrika er der derimod kun nogle få
.. lokale" byer, som er skabt uden udenlandsk indflydelse. Ibadan og Lagos i Nigeria er eksempler
på sådanne byer. Her boede der allerede f0r koloniseringen mange tusinde afrikanere, som dog
var afhl:engige af landbruget i byernes nl:erhed.
Nogle få gamle byer blev oprindelig grundlagt
som centre i stl:erke militl:ere stater, eksem pelvis
Kampala og Addis Abeba.
De mest urbaniserede lande i Afrika i dag (figur
17) er dels lande i Nordafrika med store gamle
byer, dels lande hvor minedriften dominerer 0konomien. I Sydafrika er bybefolkningen vokset,
både på grund af minedriftens og industriens
vl:ekst og fordi landbruget ikke kan ernl:ere den afrikanske befolkning.

Algeriet

41 %

Botswana

16%

Burundi

4%

Congo

48%

Egypten

44%

Elfenbenskysten

32%

Etiopien

12%

Kap Verde

20%

Kenya

13%

Lesotho

5%

Liberia

29%

Libyen

60%

Malawi

8%

Marokko

35%

Sudan

18%

Sydafrika

53%

Tanzania

13%

Tunesien

52%

Vestsahara

43%

Zaire

22%

Zambia

43%

1) Tallene er de senest liI9...ngelige, varie·
rer fra 1973 til 1980

16. Andelen af befolkningen der bor
i byerne, 1970-2000
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o
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40%

20%

60%

80%

Verden
Afrika
Latinamerika
Nordamerika
0stasien
Sydasien
Europa
Oceanien
USSR
1) Anslået
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Flygtninge
Danmark er kendt for at v~re et "Iiberalt« flygtningeland, men rent faktisk er det kun en promille af
alle verdens flygtninge som har S0gt tilflugt her.
Mere end 2,6 millioner af verdens ca. 14 millioner
flygtninge findes i Afrika.
Hvis man regner antaIlet af flygtninge i forhold
til folkem~ngden, er Afrika det kontinent som har
flest flygtninge. Foruden de registrerede flygtninge« giver FN's flygtningeprogram ingen bistand. I en dellande er folk blevet flyttet, frivilligt
kaldte "displaced persons«, mennesker som har
flyttet deres hjem til en anden del af deres eget
land, v~k fra krig og sult. Til disse "interne flygtninge« giver FN's flygtningeprogram ingen bistand. I en dellande er folk blevet flyttet, frivilligt
eller under pres og tvang, v~k fra områder med
t0rke og sult. Et omfattende befolkningsflytningsprogram blev påbegyndt i Etiopien i 1985.
AntaIlet af flygtninge i Afrika er vokset hurtigt. I
1975 regnede man med at der var 1 million flygtninge eller hjeml0se, i 1980 var antaIlet steget til5
millioner.
De st0rste flygtningestmmme i de senere år er
gået fra Etiopien til Sudan og Somalia, fra Tchad
til Cameroun og Nigeria, fra Burundi til Tanzania,
og fra Uganda til Zaire.
Ofte ligger der politiske konflikter bag flygtningestmmmene. Men man er i denne senere tid
også begyndt at tale om ,,0kologiske flygtninge«,
mennesker som er flygtet fordi de ikke I~ngere
kan skaffe sig f0den ideres hjemegn. Den akutte
mangel på levnedsmidler har dog ofte noget med
konflikter at g0re, selvom flygtningene snarere er
ofre end parthavere i konflikten.
Arven fra kolonitidens gr~nsedragning ligger
bag en del af flygtningestr0mmen. Gr~nserne
blev jo trukket tv~rs igennem befolkningsgrupper. Når der opstår konflikter, er det naturligt at de
der flygter s0ger hen til områder hvor der bor folk
fra den samme befolkningsgruppe. på Afrikas
Horn er en stor del af den somaliske befolkning i
Ogaden-provinsen således flygtet til Somaiia efter krigen i 1977f78, som netop gjaldt gr~nsedrag
ningen.
Befrielseskampen i det sydlige Afrika har i årenes 10b f0rt til store flygtningestr0mme, og det
samme g~lder krigen i Eritrea. Mange angolanere har taget deres tilflugt til Zambia, en del allerede under kolonikrigen, andre senere, for at
undgå UNITA's terror. I Angola finder man til geng~ld titusinder af flygtninge fra Namibia og nogle
tusinde fra Sydafrika.

Senegal

5.200

20. Flygtninge i Afrika
Lande med tame end 500 flygtninge
er ikke med regnet

19. Tilflugts- og oprlndelsesland for afrikanske flygtninge, 1984
Lande med mere end 10.000 flygtninge
VCllrtsland

Land hvorfra de tleste
flygtninge kommer

Algeriet

Vestsahara

Angola

Namibia. Zaire

Burundi

Rwanda, Zaire

Djibouti

Etiopien

Etiopien

Sudan

Lesotho

Sydafrika

Rwanda

Uganda

Somali a

Etiopien

Sudan

Etiopien, Uganda

Tanzania

Burundi

Uganda

Rwanda, Zaire

Zaire

Angola, Uganda

Zambia

Angola

Zimbabwe

Mocambique

Politiske forhold
Parti og stat
rookke andre lande har den politiske magt desuden f""rst og fremmest vooret koncentreret på en
region og en befolkningsgruppe (i Kenyas tilfoolde centralprovinsen og Gikuyu). Konflikter og
konkurrence med etnisk fortegn, den såkaldte
»tribalism«, bliver let f""lgen.
Staten har stor betydning i Afrika, blandt andet
fordi der ikke findes en pengestoork overklasse
som investerer i ""konomisk udvikling. Indflydelse
på statsapparatet er derfor den eneste måde
hvorpå man kan ud""ve ""konomisk magt, som kan
anvendes af en elite til at berige sig selv, eller til
gavn for hele landets udvikling. Nogle lande har
udtrykkelig taget afstand fra den kapitalistiske udviklingsvej, og stroober mod en socialistisk udvikIing (se kortet).
Trads de udtalte ambitioner er forskellene dog
ikke altid så store mellem disse og andre stater.
Der er ikke noget land som helt har kunnet bryde
underudviklingsm""nstret.

I de stater i Afrika som fik bevilget deres selvstoondighed af kolonimagterne, fors""gte disse at efterlade sig et politisk system svarende til det vesteurapooiske, med et parlament og flere politiske partier. Men flerpartisystemet er aldrig blevet populoort i Afrika. De steder hvor militooret ikke har
magten (se f""lgende side) er der som regel kun et
parti. Etpartisystemet motiveres med, at Afrikas
påtroongende problemer ikke tillader den luksus
at have flere partier og koovl i parlamentet.
I virkeligheden er der flere forskellige former for
etpartistater i Afrika. I de andre hvor selvstoondigheden ikke blev bevilget, men måtte erobres gennem flere års voobnet kamp, har befrielsesbevoogelsen siden taget magten, som i Angola,
Mo~ambique og Algeriet. Her har partierne siden
befrielseskampen haft en folkelig foran kring. I andre lande, som for eksempel Kenya, er etpartistaten snarere et middel for en lille elite til at standse
al kritik, og der g""res intet for at fremme en folkelig mobilisering gen nem partiet. I Kenya og en

KAP VERDE

SAO TOME og PRINCIPE\;, o

1. Lande med socialistisk
orientering

r-r---.-._
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Militcerets politiske rolle
Siden selvstoondigheden er der blevet gennemf0rt 60 militoorkup i Afrika. Omkring 30 af de afrikanske stater har haft mindst et militoorkup, og 14
har haft mere end et. 26 stater har haft militoort
styre på et eller andet tidspunkt i 10bet af selvstoondigheden, og i dag styres 24 stater i Afrika af
militooret.
på grund af den svage politiske organisering er
hooren ofte den eneste centraliserede magtfaktor
uden for regeringsapparatet. Kun 16 afrikanske
stater har ikke oplevet et eneste fuldbyrdet kup siden selvstoondigheden: Angola, Botswana, Cameroun, Gabon, Gambia, Guinea, Elfenbenskysten, Kenya, Malawi, Mauritius, Marokko,
Mo~ambique, Senegal, Tanzania, Zambia og
Zimbabwe. I flere af disse lande, det goolder således Kenya, Marokko og Angola, har man imidlertid oplevet alvorlige kupfors0g, som i h0j grad har
påvirket den politiske udvikling.
Man kan imidlertid ikke udskille et klart politisk
m0nster i kuppene. Mange kup er blevet forklaret
med, at militooret ikke kan sidde stille når korrup-

75
tion og 0konomisk Sl0Seri florerer. Men ofte står
militooret selv snart med de samme problemer,
uden at kunne befri landet fra korruption og uduelig ledeise. Et land som Nigeria befinder sig således i denne onde cirkel af 0konomiske problemer,
korruption og politisk ustabilitet. Nigerias overgang til civilt styre med åbne valg i 1982 blev hilst
af mange med store forhåbninger. Ved årsskiftet
1983/84 overtog militooret igen ledeIsen uden at
få en ende på problemerne. Og i august 1985
overtog en anden militoorfraktion styret ved et
kup.
Andre kup er klart venstreorienterede, som for
eksempel kuppet i Etiopien der styrtede kejseren
i 1975. I Afrika er flere kup i de seneste år blevet
gennemf0rt af unge militoorpersoner, i lande som
Ghana og Burkina Faso af yngre officerer, og i Liberia og Sierra Leone af voornepligtige. Disse er
ofte mere venstreorienterede end de overordnede officerer, som har fået deres uddannelse
under kolonitiden eller i udlandet.

1980

2. Militlerkup efter
selvstlendigheden
19n·

D Stater med mililamegeringer 1985
..

1978
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Oprustning og militarisering

3. Våben eller udvikling
1 jetkampfly
(20 millioner dollars)

40.000 landsbyapoteker

~J I

IIIIII>=€D

~E9'3
1 destroyer
(100 millioner dollars)

~~ =s=

Elektricitet til 13 byer og
19 landdistrikter med en befolkning
på ca. 9 millioner indbyggere

=)

1 tank
(500.000 dollars)

Udstyr til 520 klassevaerelser
(30 elever pr. klasse i underskolen)

4. Afrikas militaerudgifter1l , 1950·83
Mio. dollars
Afrika
1950

125

Hele verden

Afrikas andel
af hele verden

133.710

0,1 %

1955

400

226.390

0,2%

1960

900

236.245

0,4%

1965

2.898

297.265

1,0%

1970

5.330

380.510

1,4%

1975

9.134

418.945

2,2%

1980

13.555

563.542

2,4%

1983

14.100

636.790

2,2%

1) Sydafrika medregnet, men ikke Egypten.

Stormagterne tegner sig for st0rstedelen af verdens rustningsudgifter, men u-landenes andel
vokser. 11983 beregnedes verdens sam lede rustningsudgifter - som er firedoblede siden anden
verdenskrig - til 637 milliarder dollars, dvs. naasten dobbelt så meget som alle afrikanske landes
nationalprodukt tilsammen. Afrika tegnede sig
for 2,5 procent af rustningsudgifterne.
Men de fleste lande i Afrika er fattige, og selv
om blot en eller et par procent af nationalproduktet går til oprustning, betyder det under alle omstaandigheder at knappe ressourcer går til destruktive formål. I 10bet af 1970'erne steg Afrikas
militaarudgifter med 46 procent, mens f0devareproduktionen steg med 18 procent (og befolkningen med 33 procent). Figur 3 viser hvordan
penge der er brugt til oprustning kunne bruges til
elektrificering og til opbygning af skoler og sundhedsvaasen.
Afrikas samlede militaarudgifter bel0b sig i
1983 til henved 16 milliarder dollars. Men fordelingen er meget ujaavn, og stigningen har vaaret
st0rst i de tre konfliktområder: det sydlige Afrika,
Mellem0sten og Afrikas Horn.
I årene fra 1970-79 steg militaarudgifterne med
omkring 15 procent årligt i det sydlige Afrika. Sydafrika er kontinentets staarkeste militaarmagt,
selvom dens haar med ca. 400.000 mand under
våben er mindre end Egyptens på en million. Statistikken viser, at Sydafrikas militaarbudget i 1983
bel0b sig til2,8 milliarder dollars. Heri indgår dog
ikke udgifter til baser m.m. Den st0rste udgift for
Sydafrika er besaatteisen af Namibia, hvor Sydafrika har omkring 40 baser og mellem 75.000 og
100.000 soldater. For Angolas vedkommende
mangler oplysninger, men if01ge Angolas praasident brugte Angola 10 milliarder dollars fra
1975-82 på at im0degå angrebene fra Sydafrika.
I hele det sydlige Afrika har de selvstaandige stater måttet kanalisere store materielle og menneskelige ressourcer over til forsvar mod sydafrikanske angreb.
Ud over Sydafrika har fire andre stater i Afrika et
militaarbudget på over en milliard dollars: Libyen,
Nigeria, Egypten og Marokko i den naavnte raakkef0lge. Libyen oprustede hurtigt takket vaare
olieindtaagterne i 1970'erne, og forsyner blandt
andet POLISARIO i Vestsahara med våben.
Også i Etiopien har der fundet en hurtig oprustning sted, stigningen har vaaret på ca. 15 procent
årligt gennem 1970'erne. Konflikter med Somaiia
og med de eritreanske organisationer har styrket
haarens rolle.
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Konflikter
Konflikter er ikke mere almindelige i Afrika end i
andre dele afverden, selvom ingen anden region
har hatt så mange dlildsofre i konflikter siden anden verdenskrig, bortset fra det fjerne 0sten (se
figur 5).
Det er iscer to typer af modscetninger som har
flilrt til vcebnede konflikter: nationale befrielseskrige, og konflikter som er skabt af ujcevn udvikling og diskriminering, som er nedarvet fra kolonitiden. Dertil kommer, at Egypten har vceret i krig
med Israel.
Guinea-Bissau, Mo~ambique, Angola og Zimbabwe flilrte i mange år en vcebnet kamp mod kolonimagten inden de erobrede deres selvstcendighed. I Angola, hvor der var tre nationalistorganisationer, kunne afkoloniseringen flilrst afsluttes
etter en kostbar befrielseskrig nr. 2 mod invasionshcere fra Sydafrika og Zaire, stlilttet af USA.
Etter krigens slutning i 1976 er Sydafrikas hcer
flere gange vendt tilbage, og Sydafrika har stlilttet
UNITA's terror og sabotage. I Mo~ambique foregår en lignende destabiliseringspolitik via stliltte
til MNR. Namibia er besat af over 100.000 soldater i krig mod Swapo, og i Sydafrika glilr befolkningen opmr mod apartheidsystemet.
I Vestsahara kcemper POLISARIO for selvstcendighed mod marokkanske trapper, og i Eritrea har der i mange år vceret krig mellem eritreanske bevcegelser og centralregeringen, der lilnsker at fastholde Eritrea som en del af Etiopien.
Konflikterne i Tchad og det sydlige Sudan er
eksempler på modscetninger som bunder i ujcevn
udvikling og diskriminering tilbage fra kolonitiden. I begge tilfcelde er den sydlige del af landet
blevet gratt forslilmt, mens kolonimagterne forslilgte at holde sig på god fod med de muslimske
ledere oppe nordpå. I Tchad er konflikten blevet
forlcenget af at Frankrig og USA har grebet ind på
den ene side, og Libyen på den anden. Også borgerkrigen i Nigeria 1967-70 (Biafra-krigen) havde
sine årsager i ulige udvikling og de modscetninger der opstod mellem det nordlige Nigeria (som
var overladt til sin skcebne) og Ibo-folket i det lilStlige Nigeria. Men konflikten havde ikke krcevet så
mange ofre hvis ikke udenlandske magter havde
interveneret. Frankrig satsede således på olien
og stlilttede Biafras llilsrivelse.
Et blik på kortet viser, at de områder hvor man
finder konflikterne også otte er områder med en
katastrofal levnedsmiddelsituation. Det viser
klart, at hungerkatastroferne ikke kun er naturkatastrofer.

5. Antal drsebte i konflikter i den tredje verden, 1945·83
Civile

Militalre

I alt

Latinamerika

305.000

133.000

438.000

Mellemesten

264.000

132.000

396.000

Sydasien

1.874.000

874.000

2.748.000

Fjernesten

4.501.000

3.406.000

7.907.000

Afrika

1.970.000

1.388.000

3.358.000

6. Vcebnede konflikter
i Afrika, 1985
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Afrika i stormagtspillet
Afrika er i de senere år blevet stadig mere afhoongig af import af militoorudstyr. Indk0b af komplicerede våbensystemer skaber en 0get afhoongighed af reservedele og rådgivere i fremtiden. Figur
7 viser stigningen i våbensalget til Afrika siden
1964. Det er de nordafrikanske stater der k0ber
mest. De har sjooldent egen fremstilling af våben.
De st0rste våbenimport0rer i Afrika er Libyen,
Egypten, Algeriet, Marokko, Etiopien, Nigeria,
Angola og Sudan. 6,5 procent af verdens våbenhandel i 1982-84 gik til Afrika.
Sydafrikas import er faktisk faldet. Det betyder
dog ikke at landet er uafhoongigt af import af våbenteknologi. Men FN's embargo har f0rt til en
stigende indenlandsk våbenproduktion, ofte på
udenlandske licenser.
Storbritannien og Frankrig var loonge de eneste våbeneksport0rer på det afrikanske marked.
Det monopol blev brudt midt i 1970'erne, hvor
Sovjetunionen begyndte at forsyne Angola og
Mocambique med våben. Også Algeriet og Libyen k0bte våben fra Sovjetunionen. I 1970'erne

begyndte også USA at interessere sig for Afrika,
og eksporterede til isoor Marokko, Tunesien, Kenya, Sudan og Zaire.
Frankrig har stadig intime militoore forbindelser med flere tidligere kolonier, og har baser i Djibouti, Gabon, Elfenbenskysten og Senegal.
Franske tropper har vooret sendt til Tchad, og
gennem samarbejdet med Marokko har Frankrig
st0ttet besoottelsen af dele af Vestsahara.
I forbindelse med militariseringen af Det indiske Ocean har USA skaffet sig militoorbaser i Somalia og Kenya. USA har desuden baser i Marokko, Sudan og Egypten.
Cuba er det land som er engageret med de
st0rste troppestyrker i Afrika. I 1975-76 hjalp cubanske tropper befrielsesbevoogelsen MPLA i
Angola med at forsvare landet mod en sydafrikansk invasion, og cubanske tropper forblev derefter i landet på den angolanske regerings opfordring. I Etiopien gjorde cubanske tropper det
muligt for landet at generobre Ogaden-provinsen
fra Somaiia i 1978.

7. Afrikas våbenimport, 1964-83
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Panafrikansk samarbejde
Sidel0bende med afkoloniseringen voksede en
panafrikansk bevoogelse frem. Som et bidrag til
et styrket samarbejde mellem de nye stater dan·
nedes i 1963 Organisationen for Afrikansk Enhed
(OAU) med soode i Addis Abeba i Etiopien. I dag
er alle afrikanske stater bortset fra Sydafrika medlemmer af OAU. på grund af medlemsstaternes
forskellige politiske systemer og deres forbindelser til tidligere kolonimagter eller andre vestlige
lande, udenlandske selskaber og militoore allierede har det imidlertid ofte vooret svoort at enes i
vigtige stridssp0rgsmål.
OAU har imidlertid haft betydning i kampen for
flertalsstyre i det sydlige Afrika, og dens befrielseskomite, som har kontor i Tanzania, har formidIet st0tte til befrielsesbevoogelserne. I forbindelse
med Zimbabwes selvstoondighed begyndte de
stater som havde vooret mest engagerede i St0tten til befrielsesbevoogelserne at formulere egne
initiativer og holde egne m0der. I dag udg0r disse
såkaldte frontliniestater (Tanzania, MocalT!bique,
Botswana, Angola og Zimbabwe) en vigtig pressionsgruppe i OAU i sp0rgsmål vedmrende det
sydlige Afrika.
OAU har ikke kunnet optroode enigt i mooglingsfors0g mellem afrikanske stater i konflikt,
som for eksempel Tchad og Vestsahara (se side
77). Splitteisen har vooret dyb i de senere år i
sp0rgsmålet om Vestsahara, hvor Marokko g0r
krav på dele af landet. Vestsahara blev, under le-

delse af befrielsesbevoogelsen POLISARIO, godkendt som medlem af OAU i 1984. Det f0rte til, at
Marokko trak sit medlemskab tilbage. Det er f0rste gang en medlemsstat har 0nsket at troode ud.
Trods de store vanskeligheder har samarbejdsorganisationen overlevet, og dens m0der har fungeret som et forum for de afrikanske stater.
Ud over det politiske samarbejde har OAU
også taget initiativ til et bredere 0konomisk sam·
arbejde. I »Lagos-handlingsplanen« (Lagos Plan
of Action) fra 1980 gives en bred oversigt over
kontinentets ressourcer og muligheder, og det
0konomiske samarbejde fremhooves som en vej
ud af underudviklingen.
Også i FN's 0konomiske kommission for Afrika
(ECA) dr0ftes forskellige former for panafrikansk
0konomisk samarbejde. ECA har bl.a. ansvaret
for udarbejdelse af 0konomisk statistik.
Allerede i 1963 dannedes en afrikansk udviklingsbank som skulle yde lån til udviklingsformål.
Dens virksomhed blev udvidet med stiftelsen af
den afrikanske udviklingsfond i 1972, med henblik på at kanalisere bidrag fra ikke-afrikanske
lande. Banken og fonden lånte tilsammen 1,9 mil·
liarder dollars ud i 1979.
For at bryde kolonitidens m0nster, hvor man
kun finder veludbyggede kommunikationslinier
udadtil, har man også oprettet specielle samar·
bejdsorganer, for eksempel PANAFTEL på telekommunikationsområdet.

8.0AU

D Medlemsland
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10. ECOWAS

D

Medlemsland

Regionalt samarbejde

11. CEAO

D

Medlemsland

D Observat0r

12.0CAM

13. EAC

D Medlemsland
D Tidligere medlem

D Medlemsland

14. UDEAC

15.

D Medlemsland
D Tidligere medlem

D Medlemsland

16. SADCC

17. BADEA

D Medlemsland

D Medlemsland

PTA

Ud over de panafrikanske organer har man også
oprettet en rookke regionale organisationer med
forskellige formål og opbygning. De overlapper til
en vis grad hinanden. I Vestafrika finder man
ECOWAS og CEAO med henholdsvis 15 og 6
medlemsstater, nogle med dobbelt medlemsskab. De blev begge dannet i midten af 1970'erne.
ECOWAS er den mest vidtrookkende. Den sigter
på at nedtrappe alle toldskranker og handelshindringer mellem medlemslandene i Il2lbet af en
periode på 15 år frem ti11990. ECOWAS har også
en udviklingsfond og er engageret i arbejdet med
at forbedre kommunikationslinierne. 11978 indgik
medlemsstaterne en ikke-angrebspagt.
I 1965 dannedes foollesorganisationen for Afrika og Madagaskar, OCAM, med udgangspunkt
i de tidligere franske kolonier. Samme år dannedes den centralafrikanske told- og I2lkonomiske
union UDEAC med fem medlemmer. De sigter
begge på en liberalisering af handelen, men
spl2lrgsmålet er, om ikke associationen med EF
(se side 57) betyder mere for handelsml2lnstret.
Det I2lstafrikanske foollesskab EAC mellem Tanzania, Kenya og Uganda havde på mange områder et vidtgående samarbejde indtil det opll2lstes
i 19n af politiske grunde efter uenighed om fordelingsspl2lrgsmål.
En nyskabelse kom i 1980, hvor ni stater i det
sydlige Afrika etablerede SADCC. Den omspoonder et bredt spektrum af samarbejdsområder så
som transport og kommunikation, energiforsyning, landbrug og fl2ldevareforsyning, jordforbedring m.m. Desuden er mindre afhoongighed af
Sydafrika en vigtig målsootning. De nordiske
lande yder en betydelig stl2ltte til SADCC. Ansvaret for forskellige samarbejdsområder ligger hos
forskellige medlemslande, og man har sl2lgt at
opnå praktiske resultater samt at undgå en tung
og kostbar administration.
I 1981 dannedes på initiativ af ECA yderligere
en regional organisation, PTA, med henblik på
gensidige handelslettelser mellem landene i det
I2lstlige og sydlige Afrika.
Nord for Sahara deltager de fleste stater i forskellige panarabiske organisationer så som den
Arabiske Liga og den arabiske bank for I2lkonomisk udvikling i Afrika, BADEA. Derigennem styrkes også de afro-arabiske samarbejdsbånd.

Sydafrika
Apartheidsystemet
sorte (afrikanere, asiater og ..farvede«).
Figur 2 viser jordfordelingen og giver et klart
billede af apartheidsystemet. En lov fra 1936
fastslår, at 87 procent af Sydafrika skal regnes
som ..hvide« områder. Resten af landet er inddelt
i afrikanske reservater, som officielt kaldes bantustans eller ..hjemlande«.
Til trads for at mere end halvdelen af alle afrikanere faktisk bor eller arbejder i ..hvide« områder,
regnes de som hjemmeh0rende i reservaterne efter etniske skillelinier. 8antustans er tCBnkt som
arbejdskraftreservater, og jorden er ofte ufrugtbar og overbefolket. Siden 1960 er mere end 3,5
millioner blevet tvangsforflyttet fra de ..hvide områder« til bantustans. Nogle af dem er blevet erklCBret som ..selvstCBndige« stater, men de er ikke
blevet anerkendt af andre end Sydafrika selv.

Hverken racisme eller 0konomisk undertrykkelse
er nogen ny foreteelse i Sydafrika. Grundlaget for
vore dages apartheidpolitik blev lagt med de
hvide kolonialisters besCBttelse af jorden i
1800-tallet. Gradvis blev den afrikanske befolkning trCBngt ind i reservater og fik tildelt rollen
som billig arbejdskraft. De store guld- og diamantfund f0rte både til store udenlandske investeringer, og til en hård udnyttelse af de afrikanske arbejdere. Det samme m0nster er blevet videref0rt i den moderne industri, og man har opbygget et omfattende juridisk system og et brutalt
valdsapparat for at VCBrne om de hvide magthaveres privilegier. Flertallet af indbyggerne savner
politiske rettigheder, og har ingen muligheder for
at bestemme i deres eget land. De ca. 4 millioner
hvide hersker stadig over mere end 26 millioner
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1. Befolkningens sammen·
saetning, 1983
I alt 31 mia. indb.
Sorte
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0konomi og levevilkår

4. Sydafrikas "konomiske
struktur, 1911 og 1980

Sydafrikas 0konomiske system adskiller sig klart
fra de 0vrige afrikanske landes.
For det f0rste er Sydafrika et ressourcerigt
land, som har tre femtedele af kontinentets industriproduktion. Industrien er vokset betydeligt de
sidste årtier (se figur 4).
For det andet spiller Sydafrika en betydningsfuld rolle som leverand0r af vigtige råvarer til den
kapitalistiske verdens0konomi. Det gcslder iscsr
guld, diamanter, krom, mangan og uran. Uranet
kommer iscsr fra Namibia, som Sydafrika har besal. Det er f0rst og fremmest de store indtcsgter
fra guldet som har gjort det muligt at importere
maskiner, teknologi og våben.
For det tredje har systemet med reservater til
afrikanerne (de såkaldte hjemlande) og de diskriminerende love gjort det muligt at udnytte den billige, sorte arbejdskrafl.
For det fjerde spiller den sydafrikanske stat en
aktiv og direkte rolle i 0konomien og i udbygningen af svcsrindustrien, blandt andet gen nem de
mange statslige og halvstatslige selskaber. Staten har også et ncsrt samarbejde med uden-

Nationalproduktet fordel!
på sektorer
1911

1980

Minedrift

27%

22%

Landbrug

21 %

7%

Industri

4%

21 %

Service

48%

50%

6.

Spsedb"rnsd"delighed
pr. 1.000

Hvide

14

Sorte

269

7. Tuberkulosetilfselde pr.
100.000
Hvide

18

Sorte

312

landsk industri og udenlandske kapitalinteresser.
For det femte udg0r Sydafrika det 0konomiske
tyngdepunkt i en stor region hvor arbejdskraft, råvarer og energi hentes fra blandt andet Lesotho,
Swaziland, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Malawi, Mocambique og Zambia.
Men selvom Sydafrika er et ressourcerigt land
med et langt h0jere bruttonationalprodukt end
nabolandene, lever det store flertal i n0d og fattigdom. I de seneste år har t0rke, tvangsflytninger,
0konomisk krise og arbejdsl0shed vcsltet stadig
st0rre byrder over på den sorte befolkning.
De sorte 10narbejdere har en meget lavere 10n
end de hvide. Det fremgår af figur 5. Forskellen er
endnu st0rre hvis man medregner landbruget,
hvor to millioner afrikanske landarbejdere ncsrmest lever som slaver. Mest desperat er situationen i reservaterne blandt udslidte arbejdere,
kvinder, b0rn og gamle. De kolossale forskelle i
spcsdb0rnsd0delighed og sundhedstilstand
fremgår af figur 6, 7 og 8. Disse tal er fra slutningen af 1970'erne, men situationen er ikke blevet
bedre siden da.

5. L"nforskelle. 1981
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Angla-American
Angla-American er verdens stl1lrste mineselskab.
Det står for ca. 10 procent af vcerdien af al mineralproduktion i den vestlige verden. Ca. 300 virksom heder kontrolleres direkte af Angla, og yderligere ca. 350 indirekte. Det har en dominerende
indflydelse på den vestlige verdens guld- og diamantproduktion, men har interesser i udvindingen af en lang rcekke andre mineraler foruden i
metalhandel, maskinfabrikker, ingenimfirmaer,
byggeentrepriser osv.
Angla indgår i en koncern som kontrolleres af
en enkelt familie, Oppenheimer, og som derfor
ofte kaldes »Oppenheimer-imperiet«. Kernen i
imperiet er Angla-American Corporation (se figur
9), som driver eller har aktiemajoriteten i 8 af Sydafrikas guldminer, og som har en aktieminoritet i
yderligere 12. Over halvdelen af den vestlige verdens guld blev i 1978 produceret inden for Anglos
rammer. I 1980 overtog Anglo selskabets stl1lrste
konkurrent i Sydafrika, Consolidated Goldfields.
41 procent af Anglo ejes af De Beers, og Anglo
har på sin side interesser i De Beers i et indviklet
system af gensidigt ejerskab. De Beers blev
grundlagt af Cecil Rhodes i 1882, og selskabet
voksede gennem opkl1lb af mindre diamantforetagender. 11925 inkorporeredes De Beers i Oppenheimer-imperiet. Ca. en tredjedel af den vestlige
verdens diamantproduktion kontrolleres af Angla. Gennem Central Sellings Organization
(CSO) markedsfl1lres 80 procent af verdens diamanter af koncernen.
I Sydafrika har Anglo-American altid spillet en
politisk rolle. I begyndelsen af dette århundrede
og frem til 1948 var selskabet mest interesseret i
at sikre sig adgang til en ubrudt stmm af billig arbejdskraft. Anglo vartoneangivende inden for mineselskabernes handelskammer, the Chamber
of Mines, som lod oprette specielle rekrutteringsorganisationer til at hente arbejdskraft fra nabolandene. Modvilligt gik selskabet med til de hvide
ansattes faglige krav om Il1lnforhl1ljelser og rettigheder, men de afrikanske minearbejderes Il1ln forblev i flere årtier på det samme lave niveau. Siden
nationalistpartiet kom til magten i 1948 har reprcesentanter for ejerfamilien Oppenheimer advaret om, at en alt for hård raceadskillelse kan
fl1lre til en farlig radikalisering.
Anglo er ikke kun et sydafrikansk foretagende.
Det har store interesser i miner og landbrug, byggeri og finansselskaber m.m. i hele den vestlige
verden. Anglo ejer to virksomheder i Sverige
(Svenska Bromsbandsfabriken og Scandiamant). I det sydlige Afrika er Anglo involveret i minedrift i så godt som alle stater.

9. »Oppenheimer-imperiet..
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Sydafrikas afhmngighed af udlandet

13. Import til og eksport1) fra Sydafrika, 1982
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1) Sal g af guld, som er Sydafrikas vigtigste eksponvare, er ikke medregnet i denne officielle statistik.

11. Udenlandske
Investerlnger I Sydafrika
1972

7 mio. rand

1975

16 mio. rand

1981

32 mio. rand

12. Udenlandske investeringer i Sydafrika efter oprlndelsesland, 1983
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Sydafrika er langt fra noget isoleret eller selvforsynende land, men har tvcertimod et l1lkonomisk
system som er stcerkt afhcengigt af udenlandske
investeringer, lån, teknologioverfl1lrsel og en stor
udenrigshandel. Udenlandsk kapital har altid
spillet en vigtig rolle -lige fra grundlceggelsen af
mineindustrien i slutningen af forrige århundrede
og frem til vore dages moderne atom· og edb·
industri. I industrisektoren kom det store gen·
nembrud for udenlandske investeringer i
1960'erne, dvs. det tiår hvor apartheidsystemet
blev skcerpet og undertrykkelsen optrappet. I
1980 var der registreret mere end 2.000 uden·
landske selskaber i landet. De fl1llger i hovedsa·
gen regeringens regler med hensyn til raceadskilIeise, 111lnpolitik og faglig organisering, og de·
res overskud er igennemsnit hl1ljere end over·
skuddet i de l1lvrige afrikanske lande.
Mange udenlandske virksomheder er inddraget i Sydafrikas militcere beredskab, både med
hensyn til produktion til militcere formål, og i kraft
af vcebnede kommandogrupper som virksomhe·
derne har oprettet for at beskytte industriforetagenderne i tilfcelde af uroligheder og strejker.
Figur 11 viser hvordan de udenlandske investeringer er steget siden begyndelsen af 1970'erne.
Storbritannien var tidligere uden sammenligning

den stmste investor, og ca. 1.000 udenlandske
virksomheder i Sydafrika er stadig britiske. Men
USA, Vesttyskland, Frankrig og Japan har l1lget
deres investeringer i hurtigt tempo, og er samtidig blevet stadig vigtigere handelspartnere for
Sydafrika. De vestlige stormagters omfattende
l1lkonomiske interesser i Sydafrika ligger bag deres gentagne veto i De Forenede Nationers sikkerhedsråd hver gang l1lkonomiske sanktioner
mod apartheidstyret er blevet foreslået. Store selskaber med investeringer i Sydafrika har ideres
egne lande udgjort en stcerk pressionsgruppe for
et fortsat samarbejde med apartheidstyret.
I den urolige tid efter 1976 er nyinvesteringerne
blevet noget mindre, men til gengceld har lån fra
udenlandske storbanker og fra den Internationale Valutafond (IMF) fået stadig stl1lrre betydning.
Figur 13 viser Sydafrikas vigtigste handelspartnere. Gennem den store udenrigshandel sikrer
Sydafrika sig valuta til den vigtige import af maskiner, teknologi, olie og våben.
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Sydafrika - en trussel mod freden
Det sydafrikanske apartheidstyre undertrykker
ikke kun landets egen befolkning. Hele det sydlige Afrika er et arnested for krig og konflikter, hvor
Sydafrika på alle måder fors0ger at befreste sit
0konomiske og militrere overherred0mme. Siden
begyndelsen af 1980'erne har Sydafrikas regering talt for et samarbejde i hvad den kal der »en
konstellation af stater« på Sydafrikas vilkår. Hovedmålsretningen for apartheidregeringen er at
forhindre de andre stater i at st0tte den sydafrikanske befrielsesbevregelse.
Namibia er stadig besat af henved 100.000 sydafrikanske soldater, til trads for at FN's medlemsstater i 1966 blevenige om, at Sydafrika ikke
lrengere har nogen som helst ret til at forblive i
landet. Der findes en FN-plan for våbenhvile, frie
valg og selvstrendighed for Namibia, men Sydafrika har forhindret den i at blive omsat i praksis.
Besrettelsesmagten har istedet optrappet sin
krigsf0relse mod det namibiske folk, og fors0ger
at håndplukke en »regering«. Men kun få tvivler
på at befrielsesbevregelsen SWAPO (South West
African People's Organization) har st0tte hos det
store flertal. SWAPO er også blevet anerkendt af
FN som befolkningens eneste og legitime reprresentant.
Namibia er et 0rkenland med kun 1,5 millioner
indbyggere, men det har vrerdifulde naturressourcer som for eksempel kobber, diamanter,
uran og fisk. Landet blev også brugt som base for
apartheidstyrets krigsf0relse mod Angola, som
har stået på siden Angolas selvstrendighed i
1975. Kortet viser nogle af de militrerbaser i det
nordlige Namibia som blev anvendt dels til at
kontrollere befolkningen oppe nordpå (den folkerigeste del af landet) og dels til at angribe Angola.

15. Så meget har den sydafrikanske
..destabilisering.. kostet det sydlige Afrikas
frie stater, 1980-84
Mio. dollars
Ekstra forsvarsudgifter

3.060

Tabt 0konomisk VEBkst

2.000

Direkte krigsskade

1.610

Ekstra udgifter til energi og transport

970

0delEBggelse af produktion

800

Underhold af flygtninge

660

0gede omkostninger til handel, smugling m.m.

530

Sydafrikansk boycot og embargo

260

Tabte eksportindtEBgter

230

lalt

10.120

Tallene gllllder for Angola. Mocambique. Zambia. Botswana, Lesotho, Swaziland. Tanzania og Zimbabwe.

Cabinda

Beira
Område med
undtagelsestilstand. 1985
• St0rre
sydafrikanske
militaerbaser
og hovedkvarterer

Matola
SWAZILAND

LLA

'-.c:f)

SYDAFRIKA

LESOTHO

D

Områder under
Sydafrikas okkupation

~

.. Opmrsbevaegelser" med
sydafrikansk st0tte

*

Mål for angreb

14. Sydafrikas angreb på selvstamdige stater i det sydlige Afrika

Angola har lidt store menneskelige og materielle
tab, og er n0dt til at anvende store summer på forsvaret i stedet for til 0konomisk udvikling. Sydafrika har angrebet Angola direkte, men også indirekte ved at st0tte 0prelrs- og terroristbevregelsen
UNITA, som bekremper den angolanske regering.
Også Mocambique er blevet ramt hårdt af sydafrikanske angreb og 0konomisk sabotage. Gennem st0tte til terroristbevregelsen MNR har Sydafrika fors0gt at svrekke den mocambikanske
0konomi og mindske befolkningens st0tte til regeringen.
Endvidere har Sydafrika angrebet Botswana
og Lesotho. Hensigten bag alle disse angreb har
vreret at forhindre handel og transporter mellem
de frie nabostater (se afsnittet om SADCC side
80), og at skrremme de selvstrendige stater fra at
yde st0tte til befrielseskampen i Sydafrika og Namibia.
Omkostningerne ved denne ..destabiliseringspolitik.. var efter landenes egne beregninger
mere end 10 milliarder dollars fra 1980-85 (se figur15).

Undertrykkelse og frihedskamp
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17. Ofre for apartheid-statens vald, september 1984· august 1985
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Sydafrikas udvikling siden midten af 1600-tallet
er historien om undertrykkelse, lige fra boerne
bemcegtigede sig jorden og frem til vore dages
uavikling af et moderne voldsapparat. Men det er
samtidig historien om en lang modstands- og frihedskamp. Visse befolkningsgrupper, som for
eksempel zulufolket, blev ikke besejret militcert
fm i 1880'erne med briternes fremrykning. Allerede i 1912 blev befrielsesbevcegelsen African
National Congress (ANC) grundlagt for at krempe
for demokratiske rettigheder og mod de mange
race- og tvangslove som blev sat i system efter at
Sydafrika blev en enhedsstat i 1910. I 1920'erne
voksede også en betydningsfuld fagforeningsbevregelse frem.
Under den anden verdenskrig voksede modstanden i bredde og omfang. Industrialiseringen
havde f0rt hundredetusindvis af mennesker til byerne, hvor afrikanerne nu organiserede sig i fagforeninger for at opnå bedre 10n- og arbejdsforhold. Da raceadskillelsen efter nationalistpartiets
valgsejr i 1948 blev sat i system på endnu mere
gennemgribende vis end tidlige re, skete der en
yderligere radikalisering af både afrikanere, asiater og »farvede«. I 1950'erne organiseredes en
rrekke strejker, protestaktioner og massedemonstrationer. Med ANC i spidsen afholdtes en folkekongres som vedtog det sydafrikanske Frihedsmanifest (Freedom Charter) om et demokratisk,
ikke-racistisk og retfcerdigt samfund. Myndighedernes svar var en skrerpet undertrykkelse, og ef-

ter Sharpeville-massakren mod demonstranter i
1960 blev både ANC og Pan-African Congress
(PAC) forbudt.
Den åbne modstand blev holdt i skak og svrekket gennem 1960'erne. I 1970'erne derimod flammede modstanden op igen. Soweto-opmret i 1976
er symbolet på en kompromisl0s modstandsvilje
hos en ny generation af skoleelever og studenter.
Samtidig har uafhrengige sorte fagforeninger
fået mangedoblet deres tilslutning i 10bet af få år,
og er dermed blevet en vigtig magtfaktor. Fra
1980 har ANC også gennemf0rt en lang rl'ekke
sabotageaktianer mod 0konomiske og militcere
mål, og har på denne måde vist at organisationen
er vokset i styrke. I 10bet af 1983 sluttede mere
end 600 fagforeninger, elev- og studenterorganisationer, lokale aktionskomiteer, kirkelige grupper osv. sig sammen i United Democratic Front
(UDF). Selvom de står over for en mregtig mod·
stander betyder det, at det sorte flertal står mere
samlet i sin kamp end nogensinde f0r.
To gange har den sydafrikanske regering set
sig n0dsaget til at indf0re undtagelsestilstand,
når de ellers meget vidtrrekkende bef0jelser til
politiet ikke har vreret tilstrrekkelige. Den fmste
undtagelsestilstand blev indf0rl i 1960, efter Sharpeville. Den anden undtagelsestilstand blev indf0rt isommeren 1985 efter en lang periode med
protester, boykotter og strejker. I efteråret 1984
blev hreren sat ind sammen med politiet i de sorte
beboelsesområder. på et år blev mere end 650
mennesker, nresten alle sorte, drcebt.
Ap~rtheidregeringens fors0g på at berolige
den internationale opinion og splitte de sorle ved
at give inderne og de farvede stemmeret til hvert
sit kammer i rigsdagen er ikke Iykkedes. ANC's
og UDF's krav om fuld stemmeret til alle i en enhedsstat uden bantustans har vundet stadig
st0rre genklang.
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16. Modstanden 1984-85
Antal drrebte

t

87

Apartheid i krise
Siden begyndelsen af 1980'erne har apartheidsystemet VCEret udsat for mange pmvelser. ModsCEtningerne mellem hvidt herredl1lmme og sort
frihedskamp mod racismen er blevet stadig hårdere.
Den internationale l1lkonomiske krise, lave
guldpriser og tl1lrke har bidraget til at sVCEkke l1lkonomien. Figur 18 viser hvordan vCErdien af guldeksporten er faldet siden 1980. Den l1lkonomiske
krise er blevet forvCErret af at oprustningen og militariseringen krCEver stadig stl1lrre bell1lb. Figur 19
viser en dramatisk stigning i militCErudgifterne siden midten af 1970'erne. Sydafrika har skaffet sig
de mest moderne våben, og har end da udviklet
muligheder for at fremstille atomvåben.
Ud over de direkte udgifter til militCEret kommer
omkostningerne ved at opretholde et sVCErt bevCEbnet politi, hvis budget i 1985/86 er på 800 millioner Rands, en stigning på 40 procent i forhold
til året fl1lr. Industri og forskning til krigsformål
modtager en omfattende statsstl1ltte. Desuden
bruges milliardbell1lb til at opretholde et reservelager af olie, en råvare som Sydafrika mangler.
Lån og investeringer udefra truer med at falde i
takt med den voksende modstandskamp og en
international opinion mod apartheid. I 1985 begyndte flere store banker og virksomheder fra
Vesteuropa og USA at trCEkke sig ud af Sydafrika.
De store politi- og militCErstyrker (figur 20) holdes ikke blot i beredskab. De sCEttes ind mod nabostaterne og i stigende grad mod landets egen
befolkning. Siden efteråret 1984 har mange sorte
byområder i praksis VCEret besat af hCEren og af
beVCEbnet politi. Arrestationer har iSCEr ramt United Democratic Front, fagforeninger og elevorganisationer.
I takt med at modstanden og frihedskampen
har udviklet sig, er apartheidstyret blevet sVCEkket af en voksende splittelse mellem forskellige
hvide grupperinger. Det hvide mindretal er ikke
enig om hvilken strategi der bedst kan forlCEnge
styrets levetid .

18. Guldeksporten fra Sydafrika, 1980-85
14 mia. dollars
12
10

8

6
4

2

O
1980

1981

1982

1983

1984

1985

-

19. Sydafrikas militlerudgifter, 1950·85
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20. Sydafrikas vlebnede styrker, 1961, 1974, 1981, 19851)
1961

1974

1981

1985

SAP (politistyrker)

27.000

59.000

77.000

116.000

SADF (South African Defence Force)

79.000

269.000

515.000

642.000

106.000

328.000

592.000

758.000

39.000

90.000

230.000

225.000

Va9bnede styrker i all
Antal ma9nd under våben til stadighed 2)

1) Tallene inkluderer alle i aktiv reserve (dvs. alle hvide m",nd. som aftjener v",rnepligt og endnu Ikke er fyldt 55 år) samt
South West Africa Territory Force i Namibia, som står under sydafrikansk kommando.
2) Itolge International Defence and Aid Fund's bedommelse.

ndeoversigt
Statistisk note tillandeoversigten
Hovedstad:
Indbyggertallet er hentet fra de
vurderinger, som gives i Africa
Guide 1985.
Befolkning:
Tallene gcelder for 1983, hvis intet
andet er anfrart. De er taget fra
World Development Report 1985.
Flygtninge er ikke medregnet.
World Development Report indeholder ikke oplysninger om lande
med mindre end 1 mio. indbyggere. For disse lande er Toward
Sustained Development in SubSaharan Africa fra 1984 brugt som
kilde. Den giver dog ikke oplysninger for lande med under en halv
million indbyggere.
Årlig befolkningstilvaekst:
Tallene gcelder for perioden
1973-83, hvis intet andet er anfrart.
De er taget fra World Development
Report 1985.
Andel af bet. i byer:
Tallene gcelder for 1983, hvis intet
andet er anf0rt. De er taget fra
World Development Report 1985.
Forventet levealder:
Tallene gcelder for 1983, hvis intet
andet er anf0rt. De er taget fra
World Development Report 1985.
Alfabetlsme:
Voksne over 15 år som kan lcese.
Tallene gcelder for 1980 og er taget
fra World Development Report
1985.

BNP pr. indbygger:
Tallene gcelder for 1983, hvis intet
andet er anf0rt. De er taget fra
World Development Report 1985.
BNP og arbejdsstyrken fordelt på
erhverv:
Tallene gcelder for 1981, hvis intet
andet er anf0rt. De er taget fra
World Development Report 1985.
Eksportvarer og importlande:
Tallene gcelder for 1983, hvis intet
andet er anf0rt. De er taget fra
Economist Intelligence Unit, Quarterly Report for de respektive
lande.
Styreform, leder og sprog:
Oplysningerne er hentet fra bl.a.
Africa Guide 1985, Africa South of
the Sahara 1986, Africa Research
Bulletin, Africa Contemporary Record og forskellige tidsskrifter.
Mentsor!:
Vcerdien af den lokale m0ntsort er
angivet i forhold til en amerikansk
dollar og gcelder for marts 1985.
Tallene er taget fra Africa Research Bulletin fra marts 1985.

Algeriet

Angola

Hovedstad:
Alger (El Djazair), 2 mio. indb.

Hovedstad:
Luanda 1,1 mio. indb. (1981).

(1982).

Areal:

Areal:

1.246.700 km 2 •

2.380.000 km 2 •

Befolkning:
8,1 mio.

Befolkning:
20,6 mio.
Årlig befolkningstilvaekst:
3,1 %.
Befolkningstaethed:
8,7 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. i byer:

46%.
Forventet levealder:
57 år.

Årlig befolkningstiivaekst:
2,6%.
Befolkningstaethed:
6,6 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. i byer:
23%.
Forventet levealder:
43 år.
Alfabetisme:

Alfabetisme:

20%.

35%.

BNP pr. indbygger:
470 dollars.

BNP pr. indbygger:
2.320 dollars.
Berned0delighed:
111 pr. 1.000 nyf0dte.
erhverv:
BNP fordelt
Landbrug 6 %, industri 54 %, service 40%.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 25 %, industri 25 %,
service 50 % (1980).
Eksportvarer:
Olie og olieprodukter 98 %.

Bernededelighed:
165 pr. 1.000 nyf!IJdte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 26 %, industri 26 %,
service 48 %.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 59 %, industri 16 %,
service 25 %.
Eksportvarer:
O'lie 68 %, kaffe 14 %, diamanter

10%.

Importen kommer fra:
Frankrig 26 %, Vesttyskland 10 %,
Italien 10 %.

Importen kommer fra:
USA 20 %, Vesttyskland 17 %,
Portugal 14 %.

Selvstaendighed:
1962 fra Frankrig.

Selvstaendighed:
1975 fra Portugal.

Styreform:
Demokratisk folkerepublik. Front
de Libaration National (FLN) eneste parti.

Styreform:
Folkerepublik. Movimento Popular
de Libertacao de Angola (MPLA)
eneste parti.

Leder:
Chadli Benjedid prcesident siden

Leder:
Josa Eduardo dos Santos prcesident siden 1979.

1979.
Sprog:
Arabisk er officiell sprog. Fransk
er handelssprog.
Religion:
Islam er statsreligion.
M0ntsort:
Dinar (1 dollar = 5,28).

Sprog:
Portugisisk er officielt sprog.
Religion:
Traditionel tro. Kristne 4 mio.
M!lJntsort:
Kwanza (1 dollar = 29,91).

Benin

Batswana

Burkina Fasa

Burundi

Hovedstad:
Porto Novo 120.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Gaborone, 59.700 indb. (1981).

TIdligere ,",vre Volta

Hovedstad:
Bujumbura, 200.000 indb. (1980).

Areal:
112.600 km 2 •

Areal:
582.000 km 2 .

Befolkning:
3,8mio.

Befolkning:
966.000 (1982).

Arlig befolkningstilvaekst:
2,8%.

Arlig befolknlngstilvaekst:
3,6%.

Befolknlngstaethed:
33,7 indb. pr. km 2 .

Befolknlngstaethed:
1,7 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. I byer:
16%.

Andel af bef. I byer:
45%.

Forventet levealder:
48 år.

Forventet levealder:
61 år.

Alfabetisme:
28%.

Alfabetisme:
41 %.

BNP pr. Indbygger:
290 dollars.

BNP pr. Indbygger:
890 dollars.

S"rned0delighed:
117 pr. 1.000 nyf0dte.

B0rned0delighed:
80 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 40 %, industri 14 %,
service 46 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 10 %, industri 43 %,
service 47 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 46 %, industri 16 %,
service 38 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 59 %, industri 16 %,
service 25 %.

Eksportvarer:
Palmeolieprodukter 19 %, bomuld
17 %, kakao 10 %.

Eksportvarer:
Diamanter 52 %, k0dprodukter,
kobber og nikkel 14 %.

Importen kommer fre:
Frankrig 23 %, Storbritannien
13 %, Vesttyskland 8 %.

Importen kommer fra:
Sydafrika, Lesotho og Swaziland
86 %, 0vrige Afrika 6 %, Storbritannien 2 %.

Selvstaendlghed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Militcerregime under det nationale
revolutionsråd. Parti de la Revolution Populaire de Benin eneste
parti.

Selvstaendighed:
1966 fra Storbritannien.
Styreform:
Republik, flerpartisystem. Botswana Democratic Party (BOP) er
regeringsparti.

Leder:
General Matthieu Kerekou prcesident siden 1972.

Leder:
Quett Masire prcesident siden
1980.

Sprog:
Fransk er officielt sprog.

Sprog:
Engelsk er officielt sprog, indenlandske sprog Tswana m.fl.

Religion:
Traditioneltro i majoritet, ca. 15 %
muslimer, 15 % kristne.

Religion:
Traditionel tro, kristne (30 %);

M0ntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Mlilntsort:
Pula (1 dollar = 1,86).

Hovedstad:
Ouagadougou, 250.000 indb.
(1981).
Areal:
274.000 km 2 •
Befolkning:
6,5mio.
Arlig befolknlngstilvaekst:
1,9%.
Befolkningstaethed:
23,7 indb. pr. km 2 .
Andel af bef. i byer:
11 %.
Forventet levealder:
44 år.
Alfabetlsme:
9%.
BNP pr. indbygger:
180 dollars.
80rned0dellghed:
157 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 41 %, industri 19 %, service 40 %.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 82 %, industri 13 %,
service 5 %.
Eksportvarer:
Bomuld 50 %, kokosn0dder 15 %,
kvceg 14 %, gummi 6 %.
importen kommer fra:
Frankrig 32 %, Elfenbenskysten
22%, USA 7%.
Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Radikalt militcerregime. Nationalt
revolutionsråd (Conseil National
de Revolution, CNR) har oprettet
lokale .komiteer iii forsvar for revolutionen«.
Leder:
Thomas Sankara prcesident siden
1983.
Sprog:
Fransk er officielt sprog.
Religion:
Traditionel tro, 2 mio. muslimer, ca.
600.000 katolikker.
Mlilntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Areal:
27.800 km 2 .
Befolkning:
4,5mio.
Arlig befolkningstilvaekst:
2,2%.
Befolknlngstaethed:
162 indb. pr. km 2 .
Andel af bet. i byer:
2%.
Forventet levealder:
47 år.
Alfabetisme:
27%.
BNP pr. Indbygger:
240 dollars.
Blilrned0dellghed:
123 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 58 %, industri 16 %,
service 26 %.
Arbejdsstyrken på erlwerv:
Landbrug 84 %, industri 5 %, service 11 %.
Eksportvarer:
Kaffe 91 %, bomuld 2 %, te 2 %.
Selvstaendighed:
1962 fra Belgien.
Styreform:
Etpartistat, Union pour le progres
national (UPRONA) eneste tilladte
parti.
Leder:
Oberst Jean-Baptiste Bagaza prcesident siden 1976.
Sprog:
Fransk, Kirundi er det officielle
sprog.
Religion:
Over 60 % kristne (de f1este katolikker), henved 40 % f01ger traditi·
onel tro, 1 % muslimer.
M0ntsort:
Burundiske Franc (1 dollar =
129,12).

90
Cameroun
Hovedstad:
Yaoundå, 650.000 indb. (1984).
Areal:
475.000 km 2 •
Befolkning:
9,6mio.
Årlig befolknlngstilvaekst:
3,1 %.
Befolkningstaethed:
20 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. I byer:
39%.
Forventet levealder:
54 år.
Alfabetlsme:
40%.
BNP pr. Indbygger:
820 dollars.
BI1lrnedlildelighed:
92 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 24 %, industri 31 %,
service 45 %.
Arbeldsstyrken på erhverv:
Landbrug 83 %, industri 7 %, service 10 %.
Eksportvarer:
Olie 71 %, kaffe 12 %, kakao og
kakaoprodukter 10 %, t0mmer
6%.
Importen kommer fra:
Frankrig 41 %, USA 6 %,
Japan 6 %, Vesttyskland 6 %.
Selvstaendighed:
1960. Storbritannien og Frankrig
havde styret hver sin del efter Tysklands kolonisering, som varede iii
1916.
Styreform:
Etpartistat. Eneste parti: Rassemblement dåmocratique du peuple
camerounais (fl/Jr marts 1985 kaldt
UDC).
Leder:
Paul Biya preasident siden 1982.
Sprog:
Fransk og engelsk er officielle
sprog.
Religion:
45 % fllJlger traditionel tro, 35 %
kristne, 20 % muslimer.
Mr<ilntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Centralafrikanske
republik
Hovedstad:
Bangui, 700.000 indb. (1980).
Areal:
623.000 km 2 •
Befolkning:
2,5mio.
Årlig befolkningstilvaekst:
2,3%.
Befolkningstaethed:
4 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. I byer:
44%.
Forventet levealder:
48 år.
Alfabetlsme:
33%.
BNP pr. Indbygger:
280 dollars.
Blilrnedfi'ldelighed:
119 pr. 1.000 nyf0dte.

Comorerne

Congo

Hovedstad:
Moroni, 16.000 indb. (1978).

Hovedstad:
Brazzaville, 425.000 indb. (1980).

Areal:
2.200 km 2 •

Areal:
342.000 km 2 •

Befolkning:
421.000 (uofficielt skllJn 1983).

Befolkning:
1,8 mio.

Årlig befolkningstilvaekst:
3,3%.

Årlig befolknlngstilvaekst:
3,1 %.

Befolkningstaethed:
191 indb. pr. km 2 .

Befolknlngstaethed:
5 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
11 %.

Andel af bef. i byer:
55%.

Forventet levealder:
48 år.

Forventet levealder:
63 år.

Alfabetlsme:
58%.

Alfabetlsme:
16%.

BNP pr. Indbygger:
340 dollars.

BNP pr. Indbygger:
1.230 dollars.

Br<ilrnedfi'ldelighed:
89 pr. 1.000 nyfllJdte.

BIllrnedIJdelighed:
68 pr. 1.000 nyf0dte.

Arbeldsstyrken på erhverv:
Landbrug 87 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 7 %, industri 55 %, service 38 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 37 %, industri 21 %, service 42 %.

Eksportvarer:
Vanille 45 %, nelliker 41 %.

Arbeldsstyrken på erhverv:
Landbrug 88 %, industri 4 %, service 8 %.

Importen kommer fra:
Frankrig 64 %, Sydafrika 7 %, Singapore 5 %, Pakistan 5 %.

Eksportvarer:
Diamanter 27 %, kaffe 26 %, treavarer 26 %, bomuld 10 %.

Selvstaendighed:
1975 fra Frankrig.

Importen kommer fra:
Frankrig 36 %, Cameroun 13 %,
Vesttyskland 13 %.
Selvstaendlghed:
1960 fra Frankrig.
Styraform:
Militearregime. Politiske partier er
forbudt.
Leder:
General Andre Kolingba formand
for Militearkomitåen til genopbygning af nationen (CMRN) siden
1981.
Religion:
Ca. 60 % fllJlger traditionel tro,
35 % kristne (hvoraf 20 % katolikker), 5 % muslimer.
Mr<ilntsort:
CFA Franc (1 dollar

= 523,75).

Arbeldsstyrken på erhverv:
Landbrug 34 %, industri 26 %,
service 40 %.
Eksportvarer:
Olie og olieprodukter 85 %, tllJmmer 5 %.
Importen kommer fra:
Frankrig 64 %, Brasilien 7 %.

Styreform:
Federal islamisk republik med autonomi (selvstyre) på hver lIJ. Etpartistat.

Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.

Leder:
Ahmed Abdallah Abdermane pralsident siden 1978, genvalgt 1984.

Styreform:
Folkerepublik. Eneste parti: Partie
angolaise du Travail (PCT).

Sprog:
Fransk og arabisk er officielle
sprog.

Leder:
Oberst Denis Sassou-Nguesso
preasident siden 1979.

Religion:
Islam, en lille katolsk minoritet.

Sprog:
Fransk er officielt sprog, lingala,
kikongo m.fl.

Mlmtsort:
CFA Franc (1 dollar

= 523,75).

Religion:
Ca. halvdelen f01ger traditionel tro,
under halvdelen er kristne, 41.000
muslimer.
Ml2lntsort:
CFA Franc (1 dollar

= 523,75).
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Djibouti

Egypten

Elfenbenskysten

Etiopien

Hovedstad:
Djibouti, 150.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Cairo 10,9 mio. indb. (1982).

Hovedstad:
Abidjan, 1,8 mio. (1983).

Hovedstad:
Addis Abeba, 1,4 mio. indb. (1981).

Areal:
21.780 km 2 •

Areal:
1.002.000 km 2 .

Areal:
322.000 km 2 .

Areal:
1.222.000 km 2 •

Befolkning:
405.000 (1984 sk0n).

Befolkning:
45,2 mio.

Befolkning:
9,5mio.

Årlig befolkningstilvaekst:
7,1 %.

Årlig befolkningstilvaekst:
2,5%.

Årlig befolkningstilvaekst:
4,6%.

Befolkning:
42 mio. (if0lge forel0bigt resultat
fra folketaelling i 1984).

Befolkningstaethed:
18,6 indb. pr. km 2 •

Befolkningstaethed:
45 indb. pr. km 2 .

Befolkningstaethed:
29,5 indb. pr. km 2 •

Forventet levealder:
50 år.

Andel af bef. i byer:
45%.

Andel af bel. i byer:
44%.

BNP pr. indbygger:
480 dollars. (1980).

Forventet levealder:
58 år.

Forventet levealder:
52 år.

8arnedadelighed:
30 pr. 1.000 nyf0dte.

Alfabetisme:
38%.

Alfabetisme:
35%.

Importen kommer fra:
Frankrig 71 %, Etiopien 10 %,
Benelux-Iandene 7 %.

BNP pr. indbygger:
700 dollars.

BNP pr. indbygger:
710 dollars.

B0rnedadelighed:
104 pr. 1.000 nyf0dte.

8",rned"'delighed:
119 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 20 %, industri 33 %,
service 47 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 26 %, industri 24 %,
service 50 %.

Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 50 %, industri 30 %,
service 20 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 79 %, industri 4 %, service 17 %.

Eksportvarer:
Olie og olieprodukter 69 %, bomuld og bomuidsprodukter 20 %,
aluminiumsprodukter 3 %.

Eksportvarer:
Kakao 25 %, kaffe 22 %, traevarer
14%.

Selvstaendighed:
1977 fra Frankrig.
Styreform:
Etpartistat, Rassemblement populaire pour le progres (RPP) eneste
parti.
Leder:
Hassan Gouled praesident siden
1977.
5prog:
Fransk, arabisk er officielt sprog.
Religion:
Islam.
Mantsort:
Djibouti Franc (1 dollar = 202,61).

Importen kommer fra:
USA 19 %, Vesttyskland 10 %,
Frankrig 8 %, Italien 8 %.
5elvstaendighed:
1922 fra Storbritannien (som fortsat okkuperede Egypten !il 1936).
Styreform:
Republik, proportionelt valgsystem
(8 % af stemmerne kraeves til parlamentsrepraesentation). Nationalt
Demokratisk Parti er regeringsparti.
Leder:
Hosni Mubarak praesident siden
1981.
Sprog:
Arabisk er officielt sprog.
Religion:
Islam 90 % (Sunni-muslimer), 4
mio. kopter, ca. 250.000 0vrige
kristne. Lille j0disk minoritet.
Mantsort:
Egyptiske pund (1 dollar = 0,83).

Årlig befolkningstilvaekst:
2,7%.
Befolkningstaethed:
34 indb. pr. km 2 .
Andel af bef. i byer:
15%.
Forventet levealder:
43 år.
Alfabetisme:
15 %. (1980).
8NP pr. indbygger:
120 dollars.
B",rned0delighed:
122 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhllerv:
Landbrug 48 %, industri 16 %,
service 36 %.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 80 %, industri 7 %, service 13 %.
Eksportvarer:
Kaffe 63 %, skind og huder 10 %.

Importen kommer fra:
Frankrig 35 %, Vesttyskland 9 %,
Nigeria 5 %.

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

Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.

Selvstaendighed:
Aldrig koloniseret. Okkuperet af
Italien 1935-41. Eritrea italiensk koloni til den anden verdenskrig, ind·
lemmet i Etiopien 1960.

Styreform:
Republik, etpartistat med Partie
democratique de la Cöte d'lvoire
(PDCI) som eneste parti.
Leder:
Felix Houphouet-Boigny praesident
siden 1960, genvalgt 6 gange.
Sprog:
Fransk er officielt sprog.
Religion:
Ca. 65 % f01ger traditionel tro,
23 % muslimer, 12 % kristne.
M",ntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Styreform:
Militaerregime. Etiopiens arbejderparti (WPE) grundlagt 1984.
Leder:
Mengistu Haile·Mariam formand
for det provisoriske militcere administrationsråd(PMAC) siden 1977.
Sprog:
Amharisk er officielt sprog. Oromo
den st0rste sproggruppe.
Religion:
Ca. 45 % muslimer, 40 % h0rer til
den etiopiske koptiske (ortodokse)
kirke, 5-15 % f01ger traditionel tro.
M0ntsort:
Birr (1 dollar = 2,02).
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Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Hovedstad:
Libreville, 200.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Banjul, 48.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Accra, 1 mio. indb. (1979).

Areal:
267.000 km 2 .

Areal:
11.300 km 2 •

Areal:
23'8.500 km 2 .

Hovedstad:
Conakry, mindst 500.000 if0lge
skem.

Befolkning:
682.000 (1982).

Befolkning:
682,000 (1982).

Befolkning:
12,8 mio.

Arlig befolkningstilvmkst:
1,4 %.

Arlig befolkningstilvaekst:
3,2%.

Arlig befolkningstilvmkst:
3,1 %.

Befolkningstmthed:
2,6 indb. pr. km 2 •

Befolkningstmthed:
60 indb. pr. km 2 •

Befolkningstmthed:
53,7 indb. pr. km 2 .

Andel af bef. i byer:
32%.

Andel af bef. i byer:
14%.

Andel af bef. i byer:
38%.

Forventet levealder:
50 år.

Forventet levealder:
36 år.

Forventet levealder:
59 år.

Alfabetisme:
12%.

Alfabetisme:
20%.

Alfabetisme:
20%.

8NP pr. indbygger:
4.840 dollars.

BNP pr. indbygger:
360 dollars.

BNP pr. indbygger:
310 dollars.

80rned0delighed:
113 pr. 1.000 nyf0dte.

Borned0delighed:
194 pr. 1.000 nyf0dte.

80rned0delighed:
86 pr. 1.000 nyf0dte.

SNP fordelt på erhverv:
Landbrug 7%, industri 62 %, service 31 %.

BNP fordelt pil erhverv:
Landbrug 26 %.

BNP fordelt pil erhverv:
Landbrug 53 %, industri 7 %, service 40 %.

Arbejdsstyrken pil erhverv:
Landbrug 77 %, industri 11 %, service 12 %.
Eksportvarer:
Olie 77 %, traevarer 10 %, mangan
5 %, uran 5 %.
Importen kommer fm:
Frankrig 51 %, USA 15 %, Japan
7%.
Selvstamdighed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Etpartistat, Parti Democratique
Gabonaise (PDG) eneste tiIIadte
parti.
Leder:
Albert-Bernard Bongo praesident
siden 1967.
Sprog:
Fransk er officielt sprog.
Religion:
60 % kristne (hvoraf ca. 50 % katoIikker), 40 % f0lger traditionel tro.
Montsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 77 %, industri 8 %, service 15 %.
Eksportvarer:
Jordn0dder og biprodukter 91 %,
fisk og fiskeprodukter 9 %.
Importen kommer fra:
Storbritannien 21 %, Kina 16 %,
Frankrig 8 %.
Selvstmndighed:
1965 fra Storbritannien.
Styreform:
Republik med direkte valgt prmsident, almindeligt valg til parlamentet, men radikale oppositionspartier er forbudt. Forbund med Senegal er indgået 1982.

Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 53 %, industri 20 %,
service 27 %.
Eksportvarer:
Kakao og kakaoprodukter 68 %,
guld 26 %, hammer 3 %.
Importen kommer fra:
Storbritannien 18 %, USA 18 %,
Vesttyskland 7 %, Nigeria 7 %.
Selvstmndighed:
1957 fra Storbritannien.
Styreform:
Militmrt styre, People's Delense
Committees (PDC) er opstillet på
lokalt niveau.

Leder:
Sir Dawara Jawara, praesident siden 1965.

Leder:
Flyverl0jtnant Jerry J. Rawlings siden 1981. Formand for det provisoriske nationale forsvarsråd .

Sprog:
Engelsk er officielt sprog, wolof,
mandinka, fula.

Sprog:
Engelsk er officielt sprog, Ashanti
m.fl.

Religion:
85 % muslimer, de Ileste 0vrige
kristne.

Religion:
Ca. 40 % kristne, 38 % traditionel
tro, 12 % muslimer (if0lge folketaelIing 1960).

M0ntsort:
Dalasi (1 dollar = 4,74).

Memtsort:
Cedi (1 dollar = 50,00).

Areal:
245.800 km 2 •
Befolkning:
5,8mio.
Arlig befolkningstilvmkst:
2,0%.
Befolkningstaethed:
23,6 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. i byer:
26%.
Forventet levealder:
37 år.
Alfabetisme:
9%.
SNP pr. indbygger:
300 dollars.
S0rnedl"<ldelighed:
190 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 38 %, industri 23 %,
service 39 %.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 82 %, industri 11 %, service 7 %.
Eksportvarer:
Bauxit 71 %, aluminium 25 %
(1978).
Importen kommer fm:
Frankrig 45 %, USA 15 %, Sovjetunionen 15 %.
Selvstmndighed:
1958 fra Frankrig.
Styreform:
Republik, siden kuppet 1984 efter
Sekou Toures d0d ledes landet af
Militaerkomiteen for nationens forbedring.
Leder:
Oberst Lansara Conte pn'Bsident
siden 1984.
Sprog:
Fransk er officielt sprog.
Religion:
95 % muslimer, 1,5 % kristne.
M0ntsort:
Syli (1 dollar

= 26,99).

Guinea-8issau

Kap Verde

Kenya

Lesotho

Hovedstad:
Bissau, 109.000 indb. (1979).

Hovedstad:
Praia, 25.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Nairobi, 950.000 indb. (1980).

Areal:
36.100 km 2 •

Areal:
4.000 km 2 •

Areal:
582.600 km 2 •

Hovedstad:
Maseru. Over 290.000 indb. i Maseru med omgivelser (1981).

Befolkning:
849.000.

Befolkning:
337.000 (1982).

Befolkning:
18,9 mio.

Arlig befolkningstllvaekst:
2,3 % (beregnet 1980-2000).

Arlig befolkningstilvaekst:
1,7%.

Arllg befolkningstilvaekst:
4,0%.

E1efolkningstaethed:
23,5 indb. pr. km 2 •

Befolknlngstaethed:
84 indb. pr. km 2 .

Befolkningstaethed:
32 indb. pr. km 2 •

Andel af bet. i byer:
26%.

Andel af bet. i byer:
6%.

Andel af bef. I byer:
17%.

Forventet levealder:
38 år.

Forventet levealder:
61 år.

Forventet levealder:
57 år.

Alfabetisme:
19%.

Alfllbetisme:
37%.

Alfabatisme:
47%.

BNP pr. Indbygger:
220 dollars.

BNP pr. indbygger:
370 dollars.

BNP pr. indbygger:
340 dollars.

E10rnedtadellghed:
144 pr. 1.000 nyf0dte.

Bfilrnedtadellghed:
78 pr. 1.000 nyf0dte.

Btarnedtadellghed:
77 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug.

Eksportvarer:
Frisk og forarbejdet fisk 54 %, mineraler 17 % (1978).

BNP fordalt på arhvsrv:
Landbrug 33 %, industri 21 %,
service 46 %.

Importen kommer fra:
Portugal 35 %, Vesttyskland 10 %,
Holland 10 %, Frankrig 8 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 78 %, industri 10 %, service 12 %.

Selvstaendighed:
1975 fra Portugal.

Eksportvarer:
Kaffe 34 %, te 26 %, olie og olieprodukter 25 %, cement 5 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 83 %, industri 6 %, service 11 %.
Eksportvsrer:
Jordbrugsprodukter 44 %, fisk
39 %, treevarer.
Importen kommer fra:
Portugal 43 %, Frankrig 9 %, Sverige 7 %, USA 6 %.
Selvstlllmdighed:
1973 fra Portugal.
Styreform:
»Antikolonial og antiimperialistisk
republik•. Partido Africano da Independencia da Guina e Cabo
Verde (PAIGC) eneste parti. National folkeforsamling.
Leder:
Major Joao Berbardo Vieira preesident siden 1980.
Sprog:
Portugisisk er officielt sprog, kreol,
balante m.fl.

Styreform:
»Antikolonial og antiimperialistisk
republik•. Partido Africano da Independencia de Cabo Verde
(PAICV) eneste parti.
Leder:
Aristides Pereira preesident siden
1975.
Sprog:
Portugisisk er officielt sprog, kreol.
Religion:
98 % katolikker.
Mlälntsort:
Kap Verde Escudo (1 dollar =
62,64).

Areal:
30.300 km 2 •
Befolkning:
1,5 mio.
Arllg befolkningstilvaekst:
2,5%.
Befolkningstaethed:
49,5 indb. pr. km 2 .
Andel af bef. i byer:
13%.
Forventet levealder:
53 år.
Alfabetisme:
65 % (sk0n 1979).
BNP pr. indbygger:
460 dollars.
Brarnedradellghed:
94 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 23 %, industri 22 %,
service 55 %.
Arbejdlllltyrken
erhverv:
Landbrug 87 %, industri 4 %, service 9 %.
Eksportvsrer:
Diamanter 22 %, uld 10 %, mohair
8%.

Importen kommer fra:
Storbritannien 14 %, Forenede
Arabiske Emirater 12 %, Saudiarabien 10 %, Japan 9 %.

Importen kommer fra:
Sydafrikanske toldunion 97 %
(frem for alt Sydafrika).

Salvstaendighed:
1963 fra Storbritannien.

Selvstaendighed:
1966 fra Storbritannien.

Styreform:
Republik, etpartistat med Kenya
African National Union (KANU)
som eneste tilladte parti.

Styreform:
KongedeJmme og etpartistat med
Basutoland National Party (BNP)
som eneste parti.

Leder:
Daniel Arap Moi preesident siden
1978.

Leder:
Kong Moshoeshoe II, premierminister J. Leabua Jonathan siden
1966.

Sprog:
Engelsk og Swahili er officielle
sprog, kikuyu, luo m.fl.

Engelsk og sotho er officielle
sprog.

Religion:
60 % f01ger traditionel tro, 35 % er
muslimer, 5 % kristne.

Religion:
Traditionel tro, kristne (ca. 25 %),
muslimer (iseer i kystområderne).

Religion:
Over 80 % kristne.

Ml!lntsort:
Peso (1 dollar = 88,53).

Mtantsort:
Shilling (1 dollar = 15,57).

Mtllntllort:
Maloti (1 dollar = 1295).
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liberia

libyen

Madagaskar

Malawi

Hovedstad:
Monrovia, 220.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Tripoli, 820.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Antananarivo, 700.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Lilongwe, 183.000 indb. (1983).

Areal:
111.400 km 2 •

Areal:
1.760.000 km 2 .

Areal:
587.000 km 2 •

Areal:
118.000 km 2 .

Befolkning:
2,1 mio.

Befolkning:
3,2 mio. (1982).

Befolkning:
9,5mio.

Befolkning:
6,6 mio. (1982).

Årlig befolkningstilvmkst:
3,3%.

Årlig befolkningstilvmkst:
4,3%.

Årlig befolkningstilvmkst:
2,6%.

Årlig befolkningstilvaekst:
3,0%.

Befolkningstmthed:
19 indb. pr. km 2 •

Befolkningstmthed:
2 indb. pr. km 2 •

Befolkningstmthed:
16 indb. pr. km 2 .

Befolkningstmthed:
56 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
38%.

Andel af bef. i byer:
58%.

Andel af bef. i byer:
20%.

Andel af bet i byer:
11 %.

Forventet levealder:
49 år.

Forventet levealder:
57 år.

Forventet levealder:
49 år.

Forventet levealder:
44 år.

Alfabetisme:
25 % (1980).

Alfabetisme:
50%.

Alfabetisme:
33%.

Alfabetisme:
78%.

BNP pr. indbygger:
480 dollars.

BNP pr. indbygger:
8.590 dollars.

SNP pr. indbygger:
310 dollars.

BNP pr. indbygger:
210 dollars.

SGrned0delighed:
91 pr. 1.000 nyf0dte.

B0rnedGdelighed:
95 pr. 1.000 nyf0dte.

SIIlrned0delighed:
116 pr. 1.000 nyf0dte.

SGrnedllldelighed:
137 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 36 %, industri 26 %,
service 38 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 2 %, industri 68 %, service30 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 41 %, industri 15 %, service 44 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 43 %, industri 20 %,
service 13 % (1981).

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 70 %, industri 14 %, service 16 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 19 %, industri 28 %,
service 53 %.

Arbejdsstyrken
eriwerv:
Landbrug 87 %, industri 4 %, service 9 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 86 %, industri 5 %, service 9 %.

Eksportvarer:
Stål 81 %, gummi 22 %, diamanter 7 %.

Eksportvarer:
Olie og olieprodukter 99 %.

Eksportvarer:
Kaffe 40 %, nelliker 35 %, vaniIIe
25%.

Eksportvarer:
Tobak 51 %, te 21 %, sukker 10 %
(1980).

Importen kommer fm:
Frankrig 32 %, USA 11 %, Vesttyskland 10 %.

Importen kommer fra:
Sydafrika 36 %, Storbritannien
15 %, Vesttyskland 79 %, Zimbabwe6%.

Selvstmndighed:
1847 (grundlagt som boscetningsområde for frigivne slaver fra Nordamerika).
Styreform:
Republik, siden militcerregimet har
indf0rt nyt grundlag og tilladt politiske partier i 1984.
Leder:
Sergent Samuel K. Doe, formand
for den provisoriske folkeforsamIing siden 1984, kom til magten i
1980.
Sprog:
Engelsk er officielt sprog.
Religion:
Officielt en kristen stat. Islam og i
mindre grad traditionel tro praktiseres også.
MI/mtsort:
Liberisk dollar (= 1 USA dollar).

Importen kommer fm:
Italien 29 %, Vesttyskland 16 %,
Storbritannien 6 %, Frankrig 6 %.
Selvstaendighed:
1951 fra Italien. Derefter besat af
Storbritannien og Frankrig.
Styreform:
Socialistisk folkerepublik styret af
den almindelige folkekomite, valgt
af lokale komiteer. Forbund med
Marokko 1984.
Leder:
Oberst Mohammar Gadaffi »ideologisk leder« 1974 (kom til magten i
1969).
Sprog:
Arabisk er officielt sprog.
Religion:
Islam.
MIIlntsort:
Libysk dinar (1 dollar = 0,29).

Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Republik styret af direkte valgt
prcesident. »Det h0jeste revolutioncere råd« ledes af prcesidenten.
Front National pour la Defense de
la Revolution Socialiste Malgache
(FNDR) er eneste parti, men omfatter 7 forskellige organisationer.
Leder:
Oberstl0jtnant Didier Ratsiraka
pn'l3sident siden 1975.
Sprog:
Fransk er officielt sprog, madagaskisk.
Religion:
57 % f01ger traditionel tro, 40 % er
kristne (hvoraf katolikker ca. 20
%), resten muslimer.
MI/mtsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Selvstaendighed:
1964 fra Storbritannien.
Styreform:
Etpartistat. Parti: Malawi Congress
party (MCP).
Leder:
Hastings Kamuzu Banda prcesident siden 1964.
Sprog:
Chichewa og engelsk er officielle
sprog.
Religion:
Traditionel tro overvejende,
ca. 30 % kristne.
MI/mtsort:
Malawisk kwacha (1 dollar = 1,64).
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Mali

Marokko

Mauretanien

Mauritius

Hovedstad:
Bamako, 510.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Rabat, 1 mio. indb. (1982).

Hovedstad:
Nouakchott, 150.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Port Louis, 148.000 indb. (19B1).

Areal:
1.240.000 km 2 •

Areal:
447.000 km 2 •

Areal:
1.031.000 km 2 •

Areal:
1.865 km 2 .

Befolkning:
7,1 mio. (1982).

Befolkning:
20,8 mio.

Befolkning:
1,6 mio.

Befolkning:
985.000 (1982).

Årlig befolkningstilvaekst:
3,5%.

Årlig befolkningstllvaekst:
2,6%.

Årlig befolknlngstilvaekst:
2,2%.

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

Befolkningstaethed:
5,7 indb. pr. km 2 •

Befolknlngstaethed:
46,5 indb. pr. km 2 •

Befolknlngstaethed:
1,5 indb. pr. km 2 .

Befolknlngstaethed:
528 indb. pr. km 2 •

Andel af bel. I byer:
19%.

Andel af bef. I byer:
43%.

Andel af bef. I byer:
25%.

Andel af bef.1 byer:
54%.

Forventet levealder:
45 år.

Forventet levealder:
52 år.

Forventet levealder:
45 år.

Forventet levealder:
67 år.

Alfabetisme:
10%.

Alfabetlsme:
31 %.

Alfabetlsme:
17%.

Alfabetlsme:
79%.

BNP pr. indbygger:
180 dollars.

BNP pr. Indbygger:
760 dollars.

BNP pr. indbygger:
4BO dollars.

BNP pr. indbygger:
1.230 dollars.

BliIrnedradelighed:
132 pr. 1.000 nyf0dte.

B0rnedlildelighed:
125 pr. 1.000 nyf0dte.

B0rnedradelighed:
13B pr. 1.000 nyfl1ldte.

B0rnedl!ldellghed:
32 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 46 %, industri 11 %, ser·
vice 43 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 17 %, industri 32 %,
service 51 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 34 %, industri 21 %,
service 45 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 15 %, industri 25 %,
service 60 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 73 %, industri 12 %, ser·
vice 15 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 52 %, industri 21 %,
service 27 %.

Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 69 %, industri B %, service 23 %.

Arbejdsstyrksn på erhverv:
Landbrug 29 %, industri 24 %,
service 47 % (19BO).

Eksportvarer:
Bomuld og bomuidsprodukter
54 %, kvaag 15 %, jordn0dder
13%.

Eksportvarer:
Fosfater 32 %, frugt, gmntsager
og vin 25 %, fosforsyre 11 %.

Eksportvarer:
Jernmalm 78 %, fisk 21 %.

Eksportvarer:
Sukker 94 %, te 3 %, melasse
2%.

Importen kommer fre:
Frankrig 31 %, Elfenbenskysten
20 %, Sovjetunionen 13 %.
Selvstaendlghed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Republik if01ge grundlag som mili·
taarregimet gennemf0rte i 1974.
Union democralique du peuple
malien (UDPM) eneste parti.
Leder:
Oberst Moussa Traore praasident
siden 1968, genvalgt i 1985.
Sprog:
Fransk er officielt sprog, mandinka
m.fl.
Religion:
65 % muslimer, 30 % f01ger tradiiioneltro, 5 % kristne.
M0ntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Importen kommer fra:
Frankrig 24 %, Saudiarabien
14 %, Spanien 7 %, USA 6 %.

Importen kommer fra:
Frankrig 16 %, 0vrige EF·lande
15 %, Spanien 10 %, Senegal
B%.

Selvstaendlghed:
1956 fra Frankrig.

Selvstaendlghed:
1960 fra Frankrig.

Selvstaendighed:
1968 fra Storbritannien.

Styreform:
Konged0mme, -islamisk stat•.
Flere partier repraasenteret i den
lovgivende forsamIing. Forbund
med Libyen 1984.

Styreform:
Militaarregime, politiske partier er
forbudt.

Styreform:
Statsoverhoved er den briliske mo·
nark. En generalguvern0r udvaalger premierministeren.

Leder:
Kong Hassan II regent siden 1961.
Sprog:
Arabisk er officielt sprog, fransk er
handelssprog, berberisk.
Religion:
Islam er statsreligion.
Ml!lntsort:
Dirham (1 dollar = 9,95).

Leder:
Oberstll1ljtnant Mohamed Khouna
Ould Heydella siden 1979.
Sprog:
Fransk er officielt sprog, arabisk,
pulaar m.fl.
Religion:
Islam er statsreligion.
Memtsort:
Ouguiya (1 dollar

= 67,16).

Importen kommer fra:
8ahrein 1B %, Frankrig 12 %, Syd·
afrika 9 %, Storbritannien 9 %.

Leder:
Aneerod Jugnauth premierminister
siden 1982.
Sprog:
Engelsk er officielt sprog, fransk,
kreolsk.
Religion:
51 % hinduer, 31 % kristne, 17 %
muslimer.
M"ntsort:
Mauritisk rupie (1 dollar

= 16,84).
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Mo~ambique

Namibia

Niger

Nigeria

Hovedstad:
Maputo, 786.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Windhoek, 100.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Niamey, 365.000 indb. (1982).

Areal:
802.000 km 2 •

Areal:
824.292 km 2 .

Areal:
1.267.000 km 2 •

Hovedstad:
Lagos, 6 mio. indb. inklusive forstceder. (Begyndelsen af 1980).

Befolkning:
12,9 mio. (1982).

Befolkning:
1,051 mio. (1982).

Befolkning:
6,1 mio.

Arlig befolkningstilvaekst:
2,6%.

Betolkningstaethed:
1,2 indb. pr. km 2 .

Arlig befolkningstilvaekst:
3,0%.

Befolknlngstaethed:
16 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
46%.

Befolkningstaethed:
5 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
9%.

Forventet levealder:
60 år.

Andel
14%.

Forventet levealder:
51 år.

Altabetisme:
39%.

Forventet levealder:
45 år.

Alfabetlsme:
33%.

BNP pr. indbygger:
1.910 dollars.

Altabetisme:
10%.

BNP pr. lndbygger:
180 dollars. (1980).

B0rned0deiighed:
116 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP pr. indbygger:
240 dollars.

BGrnedradellghed:
111 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP tordelt på erhverv:
Landbrug 13 %, industri 58 %,
service 29 %.

B0rnedradelighed:
132 pr. 1.000 nyf0dte.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 66 %, industri 18 %,
service 16 %.
Eksportvarer:
Rejer og hummer 24 %, olieprodukter 17 %, bomuld 13 %, cashewnradder 12 % (1983).
Importen kommer fra:
De vestlige lande 39 %, socialistiske stater i Europa 23 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 48 %, industri 15 %,
service 26 %.
Eksportvarer:
Mineraler 85 %, landbrugsprodukter 13 %, fiskeprodukter 3 %,
(skem for 1979).

Styreform:
Folkerepublik, etpartistat og folkeligt valgt folkeforsamling. FRELiMO (Frente de Libertacao de
Mocambique) eneste parti.

Selvstaendighed:
Ikke selvstcendigt. Besat af Sydafrika siden 1920. Koloniseret (bortset fra den nordlige del) af Tyskland, mandatområde under Nationernes forbund 1920-45, forvalterskab under FN 1945. FNs Namibiaråd har erklceret befrielsesbevcegelsen SWAPO som legal reprcesentant for Namibias folk.

Leder:
Samora Machel prcesident siden
1975.

Leder:
Leder for befrielsesbevcegelsen:
Sam Nujoma.

Sprog:
Portugisisk er officielt sprog.

Sprog:
Engelsk og afrikaans er officielle
sprog. Tysk, ndonga, ukunyama,
herero m.fl.

Selvstaendighed:
1975 fra Portugal.

Ml/lntsort:
Metical (1 dollar = 44,87).

M0ntsort:
Sydafrikansk rand (1 dollar =
2,06).

at bet. i byar:

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 33 %, industri 31 %,
service 37 %.
erhverv:
Landbrug 91 %, industri 3 %, service6 %.

Areal:
924.000 km 2 .
Befolkning:
93,6 mio.
Arlig befolkningstilvaekst:
2,7%.
Befolkningstaethed:
101 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. i byer:
22%.
Forventet levelllder:
49 år.
Alfllbetlsme:
44%.
BNP pr. lndbygger:
770 dollars.
Bf<lrnedradellghed:
109 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 26 %, industri 34 %,
service 40 %.
Arbejdsstyrken
erhverv:
Landbrug 54 %, industri 19 %,
service 27 %.

Eksportvsrer:
Uran 81 %, kVl'Bg 18 %, skind
1 %.

Eksportvarer:
0Iie99%.

Importen kommer fra:
EF-Iandene 47 %, afrikanske lande
29 %, Asien 13 %.

Importen kommer fra:
England 19 %, USA 12 %,
Frankrig 11 %, Japan 11 % (1984).

Selvstl'Bndighed:
1960 fra Frankrig.

Selvstaendlghed:
1960 fra Storbritannien.

Styreform:
Militcerregime siden 1974. Civile og
militcere ministre i ministerrådet.

Styreform:
Miiitamegime. Forbundsrepublik
med 19 delstater, foruden den federale hovedstad.

Leder:
Oberstl0jtnant Seyni Kountche.
Ordf0rende i H0jeste Militcerråd siden 1974.
Sprog:
Fransk er officielt sprog.
Religion:
Islam er statsreligion (98 %).
M0ntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Sprog:
Engelsk er officielt sprog. Desuden hausa, igbo, yoruba m.fl.
Religion:
Islam er dominerende i nord
(mindst 26 mio.). Kristendom
(mindst 19 mio.). Traditionel tro
(mindst 10 mio.).
IVllantsort:
Naira (1 dollar

= 0,86).
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Rwanda

Sao Torne og Principe

Senegal

Seychellerne

Hovedstad:
Kigali, 112.000 indb. (1978).

Hovedstad:
Sao Tome. 25.000 indb. (1979).

Hovedstad:
Dakar, 1,4 mio. indb. (1982).

Hovedstad:
Victoria, 15.500 indb. (1977).

Areal:
26.000 km 2 .

Areal:
964 km 2 •

Areal:
196.000 km 2 .

Areal:
280 km 2 •

Befolkning:
5,7mio.

Befolkning:
103.000 (1983, forell1lbige tal).

Befolkning:
6,2mio.

Befolkning:
65.000 (1983, forel0bige tal).

Ärlig befolkningstilvaekst:
3,4%.

Ärlig befolkningstilvaekst:
1,2%.

Ärlig befolknlngstilvaekst:
2,8%.

Ärlig befolkningstilvaekst:
1,8%.

Befolkningstaethed:
219 indb. pr. km 2 •

Befolknlngstaethed:
107 indb. pr. km 2 •

Befolkningstaethed:
31,6 indb. pr. km 2 .

Befolkningstaethed:
232 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. I byer:
5%.

Andel af bet. i byer:
33 % (1980).

Andel af bet. i byer:
34%.

Andel af bef. i byer:
37 % (1977).

Forventet levealder:
46 år.

Forventet levealder:
62 år.

Forventet levealder:
46 år.

Forventet levealder:
70 år.

Alfabetisme:
50%.

Alfabetisme:
70%.

Alfabetisme:
6%.

Alfabetisme:
58%.

BNP pr. indbygger:
270 dollars.

BNP pr. Indbygger:
390 dollars.

BNP pr. indbygger:
440 dollars.

BN? pr. indbygger:
2.370 dollars.

Bl!lrnedlZldelighed:
126 pr. 1.000 nyfl1ldte.

alZlrnedodelighed:
62 pr. 1.000 nyf0dte.

BlZlrnedodelighed:
155 pr. 1.000 nyf0dte.

aornedodelighed:
40 pr. 1.000 nyfl1ldte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 46 %, industri 22 %,
service 32 %.

Eksportvarer:
Kakao 89 %, kopra, palmeoIieprodukter og kaffe 10 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 21 %, industri 25 %,
service 54 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 91 %, industri 2 %, service 7 %.

Importen kommer fra:
Portugal 61 %, Angola 13 %, Holland 4 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 77 %, industri 10 %, service 13 %.

Eksportvarer:
Udover en stor eksport af bl.a. olieprodukter eksporteres kopra, kanel
og fisk.

Eksportvarer:
Kaffe 71 %, tin 13 %, te 7 %.

Selvstaendighed:
1975 fra Portugal.

Importen kommer fre:
Benelux-Iandene 20 %, Japan
13 %, Kenya 10 %, Vesttyskland
8%.

Styreform:
Etpartistat. Movimento de Libertapao de Sao Tome e Principe
(MLSTP) eneste parti.

Eksportvarer:
Jordn0ddeprodukter 28 %, fisk og
muslinger 25 %, fosfater 13 %.

Selvstaendighed:
1962 fra Belgien.

Leder:
Manuel Pinta da Costa preesident
siden 1975.

Styreform:
Militeerregime. Mouvement revolutionaire national pour le developpement (MRND) er eneste parti.
Leder:
Generalmajor Juvenal Habyarimana. Preesident siden 1973. Genvalgt 1983.
Sprog:
Fransk og kinyarwanda er officielle
sprog.
Religion:
Ca. halvdelen af befolkningen
praktiserer traditionel tro, ca. 2
mio. kristne.
Memtsort:
Rwandisk franc (1 dollar = 108,17).

Sprog:
Portugisisk er officielt sprog. Desuden kreol.
Religion:
80 % kristne, iseer katolikker.
M"mtsort:
Dobra (1 dollar = 47,65).

Importen kommer fra:
Frankrig 31 %, Thailand 7 %,
Norge 7 %.
Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Republik med direkte valgt preesident. Lovstiftende nationalforsamIing med flere partier.
Leder:
Abdou Diouf preesident siden
1981.
Sprog:
Fransk officielt sprog. Desuden
wolof m.fl.
Religion:
Islam 90 %, traditionel tro 5 %,
kristne 5 %.
Ml'lntsort:
.
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

Importen kommer fra:
Storbritannien 19 %, Sydafrika
9 %, Japan 6 %.
Selvstaendighed:
1976 fra Frankrig.
Styreform:
Republik med direkte valgt preesident. Lovstiftende forsamling hvor
Seychelles People's Progressive
Front (SPPF) er det eneste tilladte
parti.
Leder:
Albert Renee siden 1977.
Sprog:
Fransk er officielt sprog. Desuden
engelsk, kreol.
Religion:
Kristne nresten 100 % (heraf 90 %
katolikker).
Ml<Intsort:
Seychellisk rupie (1 dollar

= 7,62).
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Sierra leone

SomaIia

Sudan

Swaziland

Hovedstad:
Freetown, 270.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Mogadishu, 1 mio. indb. (1984).

Hovedstad:
Mbabane, 39.000 indb. (1983).

Areal:
72.000 km 2 •

Areal:
638.000 km 2 .

Hovedstad:
Khartoum, 3 mio. indb. sammen
med Omdurman og Khartoum
nord (1983).

Befolkning:
3,2 mio. (1982).

Befolkning:
5,1 mio.

Julig befolknlngstilvaekst:
2,1 %.

Arllg befolknlngstilvaekst:
2,8%.

Befolknlngstaethed:
44 indb. pr. km 2 •

Befolkningstaethed:
8 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. I byer:
23%.

Andel af bel. i byer:
33%.

Forventet levealder:
38 år.

Forventet levealder:
45 år.

Alfabetisme:
7%.

Alfabetlsme:
60 % (sk0n).

BNP pr. Indbygger:
390 dollars.

BNP pr. Indbygger:
250 dollars.

Bcnnededelighed:
190 pr. 1.000 nyf0dte.

Bl!lrnedl!ldelighed:
184 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erlwerv:
Landbrug 32 %, industri 20 %,
service 48 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 50 %, industri 11 %, service 39 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 65 %, industri 19 %,
service 16 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 82 %, industri 8 %, service 10 %.

Eksportvarer:
Diamanter 40 %, kakao 16 %,
kaffe 16 %.

Eksportvarer:
Levende kvaeg 94 %, bananer
4 %, huder og skind 2 %.

Importen kommer fra:
Storbritannien 18 %, Japan 11 %,
USA 9 %, Vesttyskland 9 %.

Importen kommer fra:
Italien 47 %, Storbritannien 15 %,
USA 11 %.

Selvstaendlghed:
1961 fra Storbritannien.

Selvstaendlghed:
1960. Sammenlaegning af britisk
Somaliland og italiensk Somalia.

Styreform:
Republik og etpartistat. Eneste
parti: All People's Congress (1983).
Mange oppositionspartier i exil.
Leder:
Generalmajor Joseph Mormoh.
Praesident siden okt. 1985.
Sprog:
Engelsk er officielt sprog. Desuden mende, temne, krio m.fl.
Religion:
Islam, kristendom, traditionel tro.
Ml!lntsort:
Leone (1 dollar

= 6).

Styreform:
Militaerregime, »socialistisk stat.
if01ge grundlag 1984. Somali Revolutionary Socialist Party (SRSP)
eneste parti.
Leder:
Generalmajor Mohamed Siad
Barre preesident siden 1969.
Sprog:
Somali og arabisk er officielle
sprog. Desuden italiensk og engelsk.
Religion:
Islam (sunni-muslimer).
Mcmtsort:
Somalisk shilling (1 dollar =
36,60).

Areal:
2.506.000 km 2 •
Befolkning:
20,8 mio.
Arlig befolknlngstllvaekst:
3,2%.
Befolknlngstaethed:
8 indb. pr. km 2 •
Andel af bel. I byer:
20%.
Forventet levealder:
48 år.
Alfabetlsme:
15%.
BNP pr. Indbygger:
400 dollars.
Bl!lrnedl!ldelighed:
119 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 34 %, industri 15 %,
service 51 %.
Arbejdsstyrken på erlwerv:
Landbrug 78 %, industri 10 %, ser·
vice 12 %.
Eksportvarer:
Bomuld 49 %, gummi 10 %, lam
og får 9 %, sesamfr0 9 %.
Importen kommer fra:
Saudiarabien 17 %, Storbritannien
12 %, USA9%.
Selvstaendlghed:
1956 fra Storbritannien.
Styreform:
Militeerregime styret af et »over·
gangsmiliteerråd•.
Leder:
Generall0jtnant Abdel-Rahman
Swar AI-Dahab siden april 1985
formand for militeerrådet.
Sprog:
Arabisk er officielt sprog, engelsk i
byerne, nubisk.
Religion:
Islam mod nord, traditionel religion
og kristendom i det sydlige Sudan.
MllIntsort:
Sudansk pund (1 dollar = 2,50).

Areal:
17.000 km 2 •
Befolkning:
688.000 (1982).
Arlig befolknlngstilveekst:
3,2 % (1970-82).
Befolknlngstaethed:
40 indb. pr. km 2 .
Andel af bef. I byer:
19%.
Forventet levealder:
55 år.
Alfabetlsme:
55%.
BNP pr. Indbygger:
930 dollars.
BllIrned0delighed:
130 pr. 1.000 nyf0dte.
Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 74 %, industri 9 %, service 17 %.
Eksportvarer:
Sukker 39 %, traemasse 15 %, asbest 6 %, frugtkonserves 3 %, citrustrugter 3 %.
Importen kommer fra:
Den sydafrikanske toldunion 90 %,
Storbritannien 10 %.
Selvstsndlghed:
1968 fra Storbritannien.
Styreform:
Traditionelt kongedl1lmme. Ingen
politiske partier er tilladt. H0jeste
statsråd, Liqoqo er regentens rådgivende instans.
Leder:
Monarkiet ledes af Indlovukazi
Ntombi siden 1983 indtil hendes
Sl1ln, der blev tl1ldt i 1978, bliver
myndig.
Sprog:
Siswati og engelsk er officielle
sprog.
Religion:
Ca. 60 % kristne, resten praktise·
rer traditionel tro.
Ml1lntsort:
Lilangeni (1 dollar = 2,06).
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Sydafrika

Tanzania

Tchad

Taga

Hovedstad:
Pretoria, 739.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Dar es Salaam, 800.000 indb.
(1980).

Hovedstad:
N'Djamena, 225.000 indb. (1983).

Hovedstad:
Lome, 250.000 indb. (1980).

Areal:
1.284.000 km 2 •

Areal:
57.000 km 2 .

Befolkning:
4,8mio.

Befolkning:
2,8mio.

Årlig befolkningstilvaekst:
2,1 %.

Årlig befolkningstllvaekst:
2,6-%.

Befolkningstaethed:
3,7 indb. pr. km 2 •

Befolkningstaethed:
49 indb. pr. km 2 •

Andel af bet. i byer:
20%.

Andel af bet. I byer:

Forventet levealder:
44 år.

Forventet levealder:
49 år.

Alfabetisme:
5%.

Alfabetisme:
16%.

BNP pr. indbygger:
80 dollars.

BNP pr. Indbygger:
280 dollars.

B0rnededelighed:
161 pr. 1.000 nyfl2Jdte.

B0rned0delighed:
122 pr. 1.000 nyfl2Jdte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 64 %, industri 7 %, service 29 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 22 %, industri 28 %,
service 50 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 85 %, industri 7 %, service 8 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 67 %, industri 15 %, service 18 %.

Eksportvarer:
80muld 62 %, kl2Jd og kl2Jdprodukter, fisk 10 %.

Eksportvarer:
Fosfater 50 %, kaffe 16 %, kakao
11 %, bomuld 10 %.

Importen kommer fra:
Frankrig 36 %, Cameroun 13 %,
Vesttyskland 8 %.

Importen kommer fm:
Frankrig 27 %, Holland 11 %,
Storbritannien 10 %, Vesttyskland
7%.

Areal:
1.221.000 km 2 •
Befolkning:
31,5 mio.
Årlig befolkningstilvaekst:
2,4%.
Befolknlngstaethed:
26 indb. pr. km 2 •
Andel af bef. i byar:
55%.
Forventet levealder:
64 år.
BNP pr. Indbygger:
2.490 dollars.
Ehnned0delighed:
55 pr. 1.000 nyfl2Jdte.

Areal:
945.000 km 2 •
Befolkning:
20,8 mio.
Årlig betolknlngstilvaekst:
3,3%.
Befolkningstaethed:
22 indb. pr. km 2 •
Andel
14%.

at bet. i byer:

Forventet levealder:
51 år.
Altabetlsme:
74%.
BNP pr. Indbygger:
240 dollars.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 7 %, industri 53 %, service 23 % (1981).

BBrned0dellghed:
98 pr. 1.000 nyfl2Jdte.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 30 %, industri 24 %,
service 41 %.

BNP tordelt på erhverv:
Landbrug 52 %, industri 15 %,
service 33 %.

Eksportvarer:
Guld 55 %, I2Jvrige mineraler 21 %,
madvarer, vin og tobak 10 %, diamanter 7 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 83 %, industri 6 %, service 11 %.

Importen kommer fra:
Vesttyskland 21 %, USA 20 %,
Storbritannien 17 %, Japan 15 %,
Frankrig 6 %.
Selvstaendighed:
1910 (Sammenslutning af britisk
Natal og Kapprovinsen samt boerrepublikkerne Transvaalog Oranjefristaten).
Styreform:
Minoritetsstyre hvor afrikanerne
ikke har nogen stemmeret. Tre
kamre i parlamentet, for hvide, indere og farvede. Stcerk prcesidentmagt.
Leder:
p. W. Botha premierminister siden
1978, prcesident siden 1984.
Sprog:
Engelsk og afrikaans er officielle
sprog, zulu, xhosa m.fl.
Religion:
Majoriteten er kristne.
MBntsort:
Rand (1 dollar = 2,06).

Eksportvarer:
Kaffe 34 %, bomuld 10 %, cashewnl2Jdder 7 %, sisal 5 %.
Importen kommer fra:
Storbritannien 27 %, Japan 18 %,
Vesttyskland 16 %, USA 10 %.
Selvstaendighed:
1961 fra Storbritannien. Efter Zanzibars selvstcendighed 1963 blev
Tanzania dannet i 1964.
Styreform:
Republik. Etpartistat. Chama Cha
Mapinduzi (CCM) eneste parti
dannet 1977 som sammenslutning
af partierne på fastlandet og ZlInzibar.
Sprog:
Swahili, engelsk er officielt sprog.
Religion:
60 % af befolkningen på fastlandet
og 97 % på Zanzibar er muslimer,
desuden findes traditionel tro og
kristendom.
Ml<mtsort:
Shilling (1 dollar = 18,50).

Selvstaendighed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Republik. Parlamentet blev opll2Jst i
1975. Union nationale pour I'independence et la Revolution (UNIR)
dannet 1984 for at skabe en national enhed mellem nord og syd.
Leder:
Hissene Habre.
Sprog:
Fransk er officielt sprog, arabisk.
Religion:
45 % muslimer, 5 % kristne, resten
praktiserer traditionel tro.
MliJlntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).

22%.

Selvstaendlghed:
1960 fra Frankrig.
Styreform:
Etpartistat, prcesidenten vcelges
ved direkte valg. Rassemblement
du peuple togolais (RPT) eneste
parti.
Leder:
Oberstl0jtnant Etienne Gnassingbe Eyadema siden 1967.
Sprog:
Fransk er officielt sprog, ewe,
kabre m.fl.
Religion:
60 % traditionsl tro, 25 % kristne
(hvoraf 20 % katolikker), 8 % muslimer.
Mlilntsort:
CFA Franc (1 dollar

= 523,75).
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Tunesien

Uganda

Vestsahara

laire

Hovedstad:
Tunis, 1,2 mio. indb. (1982).

Hovedstad:
Kampala, 458.000 indb. (1980).

Hovedstad:
El Aiun.

Hovedstad:
Kinshasa, 2,5 mio. (1980).

Areal:
164.000 km 2 .

Areal:
236.900 km 2 .

Areal:
266.000 km 2 •

Areal:
234.900 km 2 .

Befolkning:
6,7 mio. (1972).

Befolkning:
13,9 mio. (1982).

Befolkning:
ca. 500.000 (1982).

Befolkning:
29,7 mio.

Arlig befolkningstilvaekst:
2,5%.

Arlig befolknlngstilvaekst:
2,8%.

Befolkningstaethed:
2 indb. pr. km 2 •

Arlig befolkningstilvrekst:
2,5%.

Befolkningstaethed:
41 indb. pr. km 2 .

Befolkningstaethed:
59 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
20%.

Befolkningstaethed:
126 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. i byer:
54%.

Andel af bet. i byer:
7%.

Alfabetisme:
10%.

Andel af bef. I byer:
38%.

Forventet levealder:
61 år.

Forventet levealder:
49 år.

Eksportvarer:
Fosfater, jem, fisk.

Forventet levealder:
51 år.

Alfabetisme:
38%.

Alfabetisme:
52%.

Importen kommer fra:
Marokko, Spanien.

Alfabetisme:
55%.

BNP pr. indbygger:
1.390 dollars.

BNP pr. indbygger:
220 dollars.

BNP pr. indbygger:
170 dollars.

Belrnedflldellghed:
65 pr. 1.000 nyf0dte.

Bfllrnedflldelighed:
120 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 15 %, industri 36 %,
service 49 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 82 %, industri 4 %, ser·
vice 14 %.

Selvstaendighed:
Befrielsesfronten POLISARIO aprettede den demokratiske sahari·
ske republik i 1976 efter at Spanien
havde trukket sig tilbage (og Ma·
rokko havde besat den nordlige
del).

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 35 %, industri 32 %,
service 33 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 83 %, industri 6 %, service 11 %.

Eksportvarer:
Olie og olieprodukter 49 %, tekstiler 21 %, kunstg0dning 10 %, kemikalier 8 %, olivenolie 2 %.

Eksportvarer:
Kaffe 97 %, bomuld 1 %, kobber
1 %.

Importen kommer fra:
Frankrig 25 %, Italien 12 %, Vest·
tyskland 11 %.

Importen kommer fra:
Kenya og Tanzania 33 %, Storbritannien 23 %, Indien 15 %, Vest·
tyskland 11 %.

Selvstaendighed:
1956 fra Frankrig.

Selvstaendlghed:
1962 fra Storbritannien.

Styreform:
Republik, parlament og prresident
vrelges hvert femte år. Flere partier
er tilladt siden 1983.

Styreform:
Militrerregime.

Leder:
Habib Bourgiba prresident siden
1956.

Spmg:
Engelsk er officielt sprog, ugandisk m.fl.

Spmg:
Arabisk er officielt sprog, fransk.
Religion:
Islam er statsreligion. Små kristne
og j0diske minoriteter.
Mfllntsort:
Tunesisk dinar (1 dollar = 0,93).

Leder:
Yoweri Museveni.

Religion:
33 % katolikker, 30 % protestanter,
6 % muslimer, 41 % traditionel tro.
Mfllntsort:
Ugandisk shilling (1 dollar =
565,44).

Styreform:
Besat af marokkanske tropper
mod nord.
Leder:
Mohamed Abdelaziz generalsekre·
teer for POLISARIO.
Spmg:
Spansk er officielt sprog.
Mfllntsort:
Marokkanske Dirham (1 dollar =
9,95).

B0rnedradelighed:
160 pr. 1.000 nyf0dte.
BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 36 %, industri 20 %,
service 44 %.
Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 75 %, industri 13 %,
service 12 %.
Eksportvarer:
Kobber 42 %, guld 12 %, kobolt
10 %, kaffe 6 %, diamanter 4 %.
Importen kommer fra:
Benelux-Iandene 29 %, Frankrig
17 %, Vesttyskland 10 %.
Selvstaendighed:
1960 fra Belgien.
Styreform:
Militrerregime, etpartistat. Mouvement populaire de la revolution
(MPR), eneste parti.
Leder:
General Mobutu Sese Seko prresident siden 1965.
8pmg:
Fransk er officielt sprog, lingala,
kikongo, swahili m.fl.
Religion:
Ca. 50 % traditionel tro, 0vrige katolikker.
MI/mtsort:
Zaire (1 dollar = 44,86).
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zambia

Zimbabwe

tEkvatorialguinea

Hovedstad:
Lusaka, 540.000 indb. (1980).

Hovedstad:
Harare, 656.000 indb. (1982).

Hovedstad:
Malabo, 37.500 indb. (1983).

Areal:
753.000 km 2 •

Areal:
391.000 km 2 •

Areal:
28.100 km 2 .

Befolkning:
6,3mio.

Befolkning:
7,9mio.

Befolkning:
353.000 (1982).

Arlig befolknlngstilvmkst:
3,2%.

Arlig befolknlngstilvmkst:
3,2%.

Arlig befolknlngstilvaekst:
2,4%.

Befolknlngstmthed:
8,4 indb. pr. km 2 •

Befolknlngstmthed:
20 indb. pr. km 2 •

Befolkningstaethed:
12,6 indb. pr. km 2 •

Andel af bef. I byer:
47%.

Andel af bef. I byar:
24%.

Andel af bet I byer:
36 %. (1980).

Forventet levealder:
51 år.

Forventat leveaidar:
56 år.

Forventet levelllder:
44 år.

Alfabetlsme:
48%.

Alfabetisma:
69%.

Alfabetisme:
20%.

BNP pr. Indbygger:
580 dollars.

BNP pr. indbygger:
740 dollars.

BNP pr. Indbygger:
171 dollars (1978).

BlIJrnedllJdelighed:
105 pr. 1.000 nyfl1Jdte.

BlIJrnedllJdelighed:
83 pr. 1.000 nyfl1Jdte.

B0rnedllJdelighed:
138 pr. 1.000 nyf0dte.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 14 %, industri 38 %,
service 48 %.

BNP fordelt på erhverv:
Landbrug 11 %, industri 32 %, ser·
vice 57 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 66 %, industri 16 %,
service 18 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 67 %, industri 11 %, service 22 %.

Arbejdsstyrken på erhverv:
Landbrug 60 %, industri 15 %,
service 25 %.

Eksportvarer:
Kakao 73 %, trcevarer 26 %, kaffe
3%.

Eksportvarer:
Kobber 93 %, kobolt 3 %,
zink3 %.

Eksportvarer:
Tobak 24 %, guld 17 %, jernlegeringer 10 %, asbest 8 %,
sukker 6 %.

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

Importen kommer fra:
Storbritannien 22 %, Sydafrika
16 %, USA 7 %, Vesttyskland 7 %.
Selvstmndighed:
1964 fra Storbritannien.
Styreform:
Republik, etpartistat.
Leder:
Kenneth Kaunda prcesident siden
1964.
Sprog:
Engelsk er officielt sprog, nyanja,
bemba, tonga m.ll.
Religion:
Kristendom, traditionel religion.
MlIJntsort:
Kwacha (1 dollar = 2,44).

Importen kommer fra:
Sydafrika 22 %, Storbritannien
15 %, USA 10 %.
Selvstaendighed:
1980 fra Storbritannien (unilateralt
proklameret hvidt minoritetsstyre
1965-1980).
Styreform:
Republik, flerpartisystem. Hver sin
valgliste for hvide (med 20 pladser
i parlamentet) og sorte. Regeringsparti: ZANU.
Leder:
Robert Mugabe premierminister siden 1980.
Sprog:
Engelsk er officielt sprog, shona,
ndebele m.fl.
Religion:
Traditionel tro, 20 % kristne.
MlImtsort:
Zimbabwisk dollar (1 dollar =
1,65).

Selvstmndlghed:
1968 fra Spanien.
Styreform:
Militcert styre, grundlov godkendt
1982 ved folkeafstemning foreskriver republik med valg af prcesident hvert syvende år.
Leder:
Oberst Teodoro Obiang Nguema
Mbasongo prcesident siden 1979.
Sprog:
Spansk er officielt sprog.
Religion:
Ca. 80 % h0rer til den katolske
kirke. Traditionel tro f01ges også.
M0ntsort:
CFA Franc (1 dollar = 523,75).
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Litteratur
Afrika generell
Afrika - kontinent i krise. Red. af
Ellen Buch-Hansen. Mellemfolkeligt Samvirke, 1980. 220 S., iII.
Indeholder ti artikler om nogle
hovedtendenser i udviklingen på
det afrikanske kontinent og om
baggrunden for Afrikas krisetilstand. Emnerne er: kolonisering,
landbrug, valutaafhcengighed, industriudvikling, handel og kvinder.
Litteraturliste.
Afrika i krise. Center for UdvikIingsforskning, 1983. 115 s. (Den
Ny Verden, 17:1).
En rcekke artikler belyser det
Iilkonomiske sammenbrud, som
nogle afrikanske stater allerede
har oplevet, og som andre står
overfor. Der glilres endvidere rede
for hovedpunkterne i OAUs Lagosplan og Verdensbankens Bergrapport. Litteraturliste.
Basil Davidson: Afrika. En kontinents historia. Stockholm, Bonnier
Fakta, 1984. 285 s., iiI.
En skildring af hvordan samfund
og kulturer byggedes ap i en Iilkologisk balance med naturen, indtil
slavehandel og kolonitid Iildelagde
den. I otte store tvcergående afsnit
skildres civilisationsformer, som
giver et nyt billede af Afrika.
Kjeld Mazanti SIilrensen: Afrikanske religioner. Medusa, 1979. 111 s.
Bogen behandler myter, religiIilse farestillinger og adfcerd hos
forskellige afrikanske stammer ud
fra det synspunkt, at et folks religion er bestemt af dets levevilkår
og produktionsmåde. LitteraturIiste.
Bertil Oden: Sydafrika i Södra Afrika. Stockholm, SIDA, 1985. 181
s., iiI.
En analyse af Sydafrikas rolle i
det sydlige Afrika - Iilkonomisk og
politisk, og af de afhcengighedsforhold det har medflilrt for landene i
regionen. En stor del af bogen behandler SADCC-samarbejdet, hvis
primcere formål er at mindske
denne afhcengighed af Sydafrika.
Litteraturliste.
Jarle Simensen: Afrika. Politikens
Forlag, 1985. 352 s., iiI.
Går tilbage til 1500-tallet og beskriver hele kolonitiden og friglilrel-

sesperioden. 60ernes optimisme
er nu afllilst af krise og usikkerhed.
Litteraturliste.
Det sorte Afrika. Mellemfolkeligt
Samvirke, 1985.41 s., iiI. (Kontakt,
1984/85:8).
En rcekke artikler om den negative udvikling i Afrika, hvor landbrugsproduktionen er faldende, levestandarden ligeså og underernceringen katastrofal. Litteraturliste.
Det sydlige Afrika. Mellemfolkeligt
Samvirke, 1982.44 s., iiI. (Kontakt,
1981/82:4).
Artiklerne behandler Sydafrikas
apartheidpolitik, de udenlandske
selskabers operationer, regionalt
samarbejde blandt frontliniestaterne, Zimbabwes fremtidige kurs
samt stormagterne og Namibiasplilrgsmålet. Litteraturliste.
Udvikling i Afrika. Kulturgeografiske Hcefter, 1981. 111 s., iiI. (Kulturgeografiske Hcefter, 21).
Indeholder en kort omtal e af udviklingsstrategier og forudscetninger for deres gennemfmelse.
Stmre artikler om Somalia, Etiopien og Angola, og mindre om Mozambique og Kenya. Litteraturliste.
U-Iandskvinder i landbruget. Red.
af Kirsten JIilrgensen & Mette Mlilnsted. Kvindernes U-Iandsudvalg,
1983.246 s.
Bogen behandler kvindernes
slilling i familielandbruget i den
tredje verden, og det påpeges,
hvor vigtig deres arbejdsindsats er
for produktion og forarbejdning af
flildevarer. De afrikanske eksempler er hentet fra Tanzania, Ghana,
Lesotho, Egypten og Marokko.
Vestafrika - det g/emte hjerne.
Mellemfolkeligt Samvirke, 1983.41
s., iII. (Kontakt, 1982/83:6).
Indeholder såvel bidrag om enkeltlande som temaer; f.eks. behandles tlilrkeproblemer, migration,
landbrugsproduktion, olieeksport
og kultur- og filmpolitik. Specielt
Nigeria får en bred dcekning.
Knud Vilby: Afrika i misvEekst. UdvikIingens og bistandens krise i et
stadigt fattige re Afrika. Vindrose,
1983.160 s.
Udviklingen i Afrika når ikke de
fattigste og kommer derfor heller

ikke i gang. Dette skyldes dels de
globale forhold med oliekrise, faldende råvarepriser og stigende
protektionisme, dels de korrupte
og ineffektive lokale regeringer. Bistanden fungerer ofte ikke eller er
forfejlet. Litteraturliste.
Knud Vilby: Når jorden der. JordIildelceggelse i det sultende Afrika
og det overskudsplagede Fcellesmarked. Mellemfolkeligt Samvirke,
1985. 65 s., iiI. (MSdebat, 9).
Det er ikke kun i Afrika at landbrugsjorden er truet. I EF trues
miljlilet også. Det ene sted har man
ikke råd til jordforbedring og miljlilbeskyttelse. Det andet sted ofrer
man så meget på at pine en overproduktion ud af jorden, at det nu
truer jorden selv. Hvad er alternativet i Afrika og i EF? Litteraturliste.

Enkelte lande
Amandla! MaatIai Sydafrika ska/
blive vortl Red. af Erik Lyby, Ole
Jensen & Mads Agård. Mellemfolkeligt Samvirke, 1983. 84 s., iiI.
Ved hjcelp af love - og et veIudstyret militcer og politi - undertrykker og diskriminerer apartheidsystemet den sorte befolkning. Bogen beskriver detaljeret dette system og forklarer, hvorfor den vestlige verden bidrager til at holde de
hvide ved magten. Litteraturliste.
Vibeke Andersen & Erik Mallile:
Zimbabwe - frihed fil hvad? Mellemfolkeligt Samvirke, 1981.71 s.,
iiI.
Efter selvstcendigheden vandt
befrielsesbevcegelsen ZANU en
overvceldende sejr ved valget til
det ny parlament. Her beskrives
baggrunden for det dilemma regeringen står overfor: at undgå åben
konfrontation med de Iilkonomisk
stcerke krcefter og samtidig bedre
den brede befolknings vilkår. Litteraturliste.
Thyge Christensen: Man kan ikke
vaske een hånd. Mållilv, Hjulet,
1984.207 s., iII.
Forfatteren har faretaget rejsen
til Burkina Fasa (tidl. 0vre Volta)
på cykel fra DanmC!rk,og.han fortceller dels om tur.en., dels om sit
1-årige ophbld i eh afrikanskfamilie. Herigennem formidieset utraditionelt indlrykaf fremmede kulturvcerdier.

Jmgen Hammer: Ango/a i krigens
skygge. Mellemfolkeligt Samvirke,
1984. 55 s., iiI. (MSdebat, 7).
Siden selvstcendigheden i 1975
har MPLA-regeringen vceret i krig
med Sydafrika, og det er et splilrgsmål om Angola nu er så udmattet
af krigen, at det må acceptere Sydafrikas betingelser for »fredelig
sameksistens«. Stormagternes politik belyses og cubanernes og
UNITAs roller ligeså. Litteraturlisle.
Jesper JIilrgensen, Jmgen Iversen
& Ole Have: Byggek/odser fil
apartheid. Dokumentation af Danmarks Iilkonomiske forbindelser
med Sydafrika. Arhus, Kirkernes
Raceprogram, 1985. 272 s.
En grundig analyse af danske
firmaers engagement i Sydafrika,
dansk samhandel og dansk politik
over for landet. Der indledes med
en prcesentation af Sydafrikas arbejdsmarkedsforhold og Iilkonomiske samkvem med omverdenen.
Nadja Manghezi: Et loka/samfund i
MO(Jambique. Gyldendal, 1984. 80
s., iiI. (Leveforhold i Andre Lande).
Forfatteren fortceller bl.a. gennem interviews om leveforhaldene
i en landsby i del sydlige Mocambique. Herfra trcekkes Iinier ud til
befrielseskrigen og genopbygningen af landet. Litteraturliste.
Ngugi wa Thiong'o: Med pennen
som våben. Kulturkamp og underIrykkelse i Kenya. Udvalg og bearbejdning Kirsten Lund Larsen.
Mellemfolkeligt Samvirke, 1984. 65
s., iiI. (MSdebat, 8).
Ngugi afdcekker hvorledes undertrykkelsen er dybt forankret i
det kenyanske samfund. Det vises
gennem en rcekke essays bl.a.
hvorledes regimet slilger at kncegte
ytringsfriheden i tolkningen af den
kenyanske hislorie. Litteraturliste.
Arne Wangel & Flemming GjeddeNielsen: Namibia år nu/o Efter 100
år som besat land. WUS-forlagel,
1984. 126 s., iiI.
Om hvorledes udbytning, krig og
Iilkonomisk krise har gjort Namibia
til et nedslidt land. Der redeglilres
for de forskellige former som kampen for selvstcendighed har taget
og for udviklingsperspektiverne
inden for de forskellige sektorer.
Bringer SWAPOs poliliske program. Litteraturliste.

