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Inledning

I hela Väst-, Öst- och Centralafrika söker sig idag mäng
der av ungdom från landsbygden in till städerna för att
finna arbete och detta sker vid en tidpunkt då dessa län
der söker påskynda sin utvecklingstakt. Till största delen
består dessa ungdomar av sådana som lämnat bottenskolan
(primary school) och som på grund av sin motvilja mot de
traditionella jordbruksformerna hoppas kunna bli löntagare.
Men det finns varken arbeten eller yrkesutbildning för dem.
För varje år som går ökar därför antalet arbetslösa i stä
derna.

Vilka åtgärder vidtas för att skapa sysselsättning åt dem
som lämnar bottenskolan ? Betraktas dessa ansträngningar
som en integrerande del i den ekonomiska och sociala ut
vecklingen? Vilka ytterligare åtgärder kan vidtas? Dessa
frågor måste ägnas den allra största uppmärksamhet av re
geringarna i de nya afrikanska staterna och i de områden
som inom kort får sin självständighet.

Den politik som skall utformas måste inte bara beakta
den nuvarande situationen utan också problemets dyna
miska karaktär. I dessa länder ökar arbetslösheten bland
dem som lämnar bottenskolan hela tiden. Den takt med
vilken ungdomarna slutar eller avbryter sin skolgång och
söker sig ut på arbetsmarknaden är hela tiden större än
möjligheterna att bereda dem arbete utanför jordbruket.
Denna form av arbetslöshet är inte heller självkorrigerande
och problemet kan inte lösas genom någon enkel åtgärd.
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Och för den enskilde individen - den unge afrikanen som
söker finna sin väg i den moderna världen - kan en lång
period av arbetslöshet undergräva hans självkänsla och
förvandla hans optimism till pessimism. För nationen inne
bär en arbetslöshet av denna typ ett betydande slöseri med
de mänskliga resurserna. Genom att ett allt större antal
potentiella arbetare inte bidrar till produktionen blir bör
dan på dem som arbetar allt tyngre.

Genom att städerna överbefolkas och levnadsförhållan
dena försämras blir regeringarna ofta tvungna att vidta
dyrbara sociala åtgärder. Och även om dessa måste sägas
ingå som en del i varje långsiktigt utvecklingsprogram in
nebär stora utgifter för sådana ändamål under ett kritiskt
skede att dessa medel inte kan användas för sådana grund
läggande syften som skapandet aven produktiv infrastruk
tur, startandet av nya industrier och reformer inom jord
bruket. Och om man inte lyckas utforma en politik, som
genom en lämplig avvägning av resurserna tillgodoser ut
vecklingen både på landsbygden och i städerna, förvärras
situationen av de sociala åtgärder som vidtas i städerna.
Allt fler människor lockas dit från landsbygden.

Politikerna är också akut medvetna om att den arbets
lösa, läskunniga ungdomen utgör ett allvarligt hot mot den
sociala stabiliteten i ett läge då många afrikanska länder
undergår en intensiv politisk omvandling. Tusentals sysslo
lösa unga män, som känner sig missnöjda med sin lott och
sina framtidsutsikter och är väl medvetna om de allt större
skillnaderna i inkomst mellan de högt avlönade och de
mindre gynnade grupperna, kan mycket väl samlas kring
en egen ledare och kräva radikala förändringar i den be
ståencle ordningen. Med vår ticls snabba kommunikationer
kan denna missnöjda ungdom mycket snabbt komma i jäs
ning.

Härtill kommer ytterligare ett riskmoment. Om man inte
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nu lyckas utforma långsiktiga lösningar, som passar in i det
ekonomiska framåtskridandets allmänna mönster, kan vissa
länder i en krissituation bli tvungna att vidta provisoriska
eller till och med tvångsbetonade åtgärder, som på längre
sikt kan bli mycket dyrbara. Provisoriska organ, som till
kommit under svåra förhållanden, har en tendens att för
vandlas till permanenta institutioner av ett slag som det
nationella framåtskridandets arkitekter aldrig önskat.

I . Bakgrunden

Arbetslösheten bland den ungdom, som lämnar bottensko
lan, beror på två faktorer, nämligen det utomordentligt
starka folkliga kravet på utbildning och den snabba befolk
ningsökningen i samtliga dessa länder. Detta är skälet till
det grundläggande skolväsendets mångsidiga expansion
både på landsbygden och i städerna. Möjligheterna att
meddela läroverksundervisning och yrkesutbildning har
emellertid inte alls utvecklats i proportion till detta. För
närvarande förhåller det sig så att av 1.000 bottenskole
barn så kan inget afrikanskt land ge mer än 10 procent
tillfälle att fortsätta sin skolgång. De övriga 900 måste
helt enkelt söka sig ut på arbetsmarknaden eller skaffa sig
någon annan form av utbildning som kan ge dem ett ar
bete. Men även om man bygger ut läroverken, de tekniska
skolorna och universiteten kommer ett mycket stort antal
ungdomar fortfarande att söka arbete sedan de lämnat bot
tenskolan. Och här bör man hålla i minnet att vid den
stora konferens om det afrikanska utbildningsväsendet, som
hölls i Addis Abeba i maj 1961, framlades en plan enligt
vilken allmän skolplikt skulle vara införd i samtliga delta-
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gande stater år 1980.* 23 procent av dem som därefter går
ut bottenskolan skall sedan kunna fortsätta till läroverk
och 2 procent beräknas kunna nå universitetsstadiet. Det
är en beundransvärd målsättning, men den borde åtföljas
aven plan som ger de som utbildats en tryggad sysselsätt
ning efter avslutade studier.

Den mycket snabba folkölmingen i dessa länder kan i
stor utsträckning förklaras som ett resultat av den förbätt
rade hälsovården. I flertalet av dem uppgår den nu till
2-3 procent per år. Här är några nya siffror: Uganda 2,5
procent, Kenya och Tanganyika c:a 2 procent, Ghana och
Nigeria något över 2 procent. Befolkningen i de 34 länder
som var representerade vid utbildningskonferensen i Addis
Abeba uppskattades 1960 till 172 miljoner och beräknas
1980 uppgå till 281 miljoner.

Som en jämförelse kan nämnas att folkökningen i de
europeiska länderna under ungefär motsvarande utveck
lingsskede sällan översteg 1 procent per år och då endast
under korta perioder. Så sent som år 1900 ökade befolk
ningen i Storbritannien endast med något över 1 procent
medan Tyskland, Österrike, Italien och de skandinaviska
länderna ökade med mindre än 1 procent. Man kan också
se saken ur ett annat perspektiv. Kapitalbildningen i Europa
ägde rum under en tidrymd av flera decennier, då folkök
nmgen var relativt begränsad, och innan allmänna medel

~.) Confercnce of African States on the Development of Education
in Africa, Addis Ababa, 15-25 maj 1961. Final Report.
(U.N.E.C.A./U.N.E.S.C.O.)

Följande länder var representerade: Basutoland, Bechuanaland,
Centralafrikanska republiken, Kongo (Brazzaville), Kongo (Leo
poldville), Dahomey, Elfenbenskusten, Etiopien, Gabon, Gambia,
Ghana, Guinea, Kamerun, Kenya, Liberia, Madagaskar, Mali,
Mauretanien, Mauritius, Niger, Nigeria, Nord- och Syd-Rhodesia,
Nyasalanc!, Ruanc!a-Urundi, Tsad, Senegal, Sierra Leone, Somalia,
Sudan, Swazilanc!, Tanganyika, Toga, Uganc!a, Zanzibar, Övre
Volta.
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började användas i större utsträckning för hälsovård och
allmän skolundervisning. De afrikanska länderna - vars
befolkning ökar mycket snabbare - söker nu påskynda ka
pitalbildningsprocessen samtidigt som de anslår stora sum
mor av allmänna medel till skolundervisning åt en betydan
de del av de skolmogna barnen. Denna jämförelse bör ge
en antydan om de oerhörda problem som ligger framför
dem.

Befolkningen i de nya afrikanska nationerna blir också
yngre och yngre - idag är mellan 35 och 40 procent un
der 15 år. Naturligtvis är det inte nödvändigtvis otillrådligt
att låta befolkningen expandera på detta sätt och sända
ett så stort antal barn till skolan. Från mänsklig synpunkt
kan bådadera vara en källa till mycken glädje. Frågan
gäller om de enskilda länderna har förmåga att uppnå den
höjda ekonomiska framstegstakt som krävs för att folkets
förväntningar på en förbättrad levnadsstandard skall in
frias. Kan den ekonomiska utvecklingstakten motsvara myc
ket mer än en årlig folkökning på 2 procent? Och kan man
under sådana omständigheter utveckla den administrativa
duglighet, det tekniska kunnande och de ekonomiska re
surser som krävs för att den yngre generationen skall få de
tillfällen till utbildning och konstruktiva insatser som den
söker med sådan iver? Det gäller inte så mycket att fast
ställa målsättningarna som att finna medlen att förverkliga
dem.

Det finns tre distinkta stadier i det grundläggande afri
kanska undervisningsväsendets utveckling. I det första sta
diet går endast en jämförelsevis liten del av de skolmogna
barnen i skolan, kanske inte mer än 10-30 procent. Det
andra stadiet inträder när 50-80 procent får elementär
undervisning. Det tredje stadiet uppnås när praktiskt taget
hela befolkningen gått igenom bottenskolan och kan läsa.
Därmed har samhället erkänt att alla medborgare, även
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bönderna, behöver gå i skolan för att förbereda sig för
sina framtida ekonomiska uppgifter.

Under det första stadiet kan de som gått igenom botten
skolan i allmänhet finna arbete och en regelbunden in
komst utanför jordbruksnäringen, även om de inte fortsatt
till läroverk eller skaffat sig någon speciell yrkesutbildning.
De kan få arbete som kontorister i den centrala eller lokala
förvaltningen eller inom handeln och som bud och biträ
den till olika uppköpare etc. När vi når det andra stadiet
har antalet ungdomar som gått igenom bottenskolan tre
eller fyrdubblats medan sysselsättningsmöjligheterna ökat
högst obetydligt. Bland dem som lämnat skolan får vi då
en utbredd massarbetslöshet och denna kan bli bestående
under lång tid framåt.

Ett fåtal länder i det tropiska Afrika befinner sig fort
farande i det första stadiet. Flertalet har emellertid redan
nått det andra stadiet, vilket från alla synpunkter - so
ciala, ekonomiska och politiska är det svåraste. Få kom
mer att nå det tredje stadiet före år 2000. Under mellan
tiden kan dock ingen regering förhålla sig passiv inför de
risker som är förbundna med övergången från det andra till
det tredje stadiet.

Även om undervisningsväsendets expansionstakt varierar
i och mellan de enskilda länderna har man ungefär samma
problem när det gäller att skapa sysselsättning åt dem som
lämnar bottenskolan. På grund av att skolans ämnesinrikt
ning, ideer och målsättning är främmande för den traditio
nella afrikanska kulturen verkar den överallt nedbrytande
på stamsamhället. Bara ett fåtal föräldrar - och flertalet
av dessa är jordbrukare - vill t. ex. att deras barn skall
ägna sig åt jordbruket. Jämfört med de möjligheter som
öppnas för den som fått en viss utbildning blir jordbruket
- hur nödvändigt det än må vara nedvärderat. Bysko
lan framstår för de flesta som en symbol för hur den yngre
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generationen skall kunna frigöra sig från jordbrukets ok.
Föräldrarna betalar därför sina barns små skolavgifter 
som dock utgör en betydande del av deras kontanta in
komster - i förhoppningen om att barnen skall få arbeten
som ger dem större inkomster och mera prestige.

Den unge afrikanen, som lämnar bottenskolan, har själv
blivit medveten om hur den moderna penningekonomin
fungerar. Han har sett cyklar, transistorapparater och
grammofoner och vet hur folk med goda inkomster klär
sig. Men det är inte i första hand de materiella fördelarna
som lockar honom. (I många fall visar ungdomar som läm
nat bottenskolan och fått avlönade arbeten en stark åter
hållsamhet i sina livsvanor. De sparar en stor del av sina
små inkomster och skickar inte sällan hem dessa pengar
för att deras bröder och systrar skall kunna gå i skolan.)
Den avgörande faktorn är att den som lämnar bottensko
lan inte tycker sig ha någon framtid hemma i byn. Och
även om han hört att det är svårt att få arbete i städerna
spelar det inte så stor roll för honom. Han är ung och
ambitiös och eldad av livets möjligheter. Med sina föräld
rars välsignelse beger han sig ut på sitt stora äventyr.

Tänk er en yngling som just lämnat bottenskolan och
som kommer till Väst-Nigerias svällande huvudstad, 1ba
dan, på jakt efter arbete. Han får bo hos sina släktingar
och utför emellanåt en del arbete i det gemensamma hus
hållet som ersättning för mat och husrum. Efter att först
ha tagit kontakt med löntagarna från hans egen hembygd,
som ibland slår sig samman och söker hitta en "öppning"
åt honom, blir han en av de många som söker arbete. Han
fyller i ansökningsformulären för anställning i olika statliga
institutioner och i de fåtaliga nya industrierna. På mornar
na går han tll ungdomsförmedlingen och trängs där med
alla de andra som befinner sig i samma situation. Resten
av dagen driver han omkring på gatorna och håller till
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kring verkstäderna eller i närheten av snickarnas, skräddar
nas och sandalmakarnas arbetsplatser. Om hans föräldrar
har råd att betala de obetydliga avgifterna kan han för
söka bli antagen som lärling i t. ex. en motorverkstad. Un
der lärlingstiden kan det hända att han inte får just någon
utbildning alls eller också att han verkligen lär sig sitt
jobb och får en chans att göra karriär som yrkesarbetare.
Sedan han arbetat som lärling i tre till fem år kan han
ibland få tillräckligt med verktyg av sin mästare för att
med sina föräldrars och släktingars hjälp så småningom
kunna starta ett eget litet företag. Men det finns också
många exempel på lärlingar som inte klarat övergången
från lärlingsstadiet till förvärvslivet - och som nu tillhör
de arbetslösas stora skara.

Det kan också hända att den som lämnar skolan beslutar
sig för att betala några få kronor i månaden för att lära
sig skriva maskin på någon av de många maskinskrivnings
kurser, som ordnas i städerna. Men även om han lär sig
detta är han bara en av de många som skaffat sig en sådan
rudimentär utbildning och som konfronteras med en allt
hårdare arbetsmarknad. Om han har en god fysik kan
han ibland få tillfällighetsjobb som dagavlönad arbetare.
Men förtjänsten täcker ofta inte ens matkostnaderna och
det blir i alla händelser ingenting över till den skjorta
som han gärna vill köpa. Sedan han levat något år på det
här viset är det inte säkert att hans släktingar behandlar
honom lika vänligt som förut. Och det kan till och med
hända att han flyttar till en annan stad för att bo hos
andra släktingar. Undersökningar som nyligen gjorts i
Ibadan och nio andra stora städer i Nigeria visar att många
skolutbildade ungdomar gått arbetslösa i två, tre år och
ännu längre.

Beslutet att återvända hem till byn är svårt att fatta.
De som kommer från områden, där det är gott om jord
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och där man odlar jordbruksprodukter till avsalu i större
skala, kan visserligen - fast efter en viss tvekan - åter
vända till det trygga livet på landet. Andra ställer sig myc
ket mera avvisande till den utvägen. "Jag kan inte åter
vända hem. Om jag erkände att jag misslyckats skulle jag
skämma ut både mig själv och min familj." Ater andra
kommer från områden där det är ytterst ont om fruktbar
jord och har därför ingenting att återvända till över hu
vud taget.

Skolväsendets utbyggnad varierar både i och mellan de
enskilda länderna och detta kan givetvis inte undgå att på
verka folkförflyttningarna. De städer som är centra för
administration och industri lockar mest. Och de som läm
nar skolan följer i stort sett samma vägar som deras släk
tingar och andra bybor gått före dem. I t. ex. Östafrika,
där det förekommer en betydande migration mellan de oli
ka länderna, händer det ofta att de som lämnar skolan be
ger sig över gränsen till ett annat land för att bo hos sina
lönearbetande släktingar. De ger sig iväg till Nairobi,
Salisbury och städerna i det s. k. kopparbältet. Som exem
pel kan nämnas att ungefär 50 procent av industriarbetarna
i Salisbury inte kommer från Syd-Rhodesia.

Arbetslösheten bland dem som lämnat skolan kan mätas
med ledning av hur många som söker anställning hos de
få stora arbetsgivarna, med den tid som de som lämnat
skolan får gå arbetslösa - och i sista hand också med
ledning av statistiken över ungdomsbrottslighet och lösdri
veri. Om släktingarna inte längre kan hjälpa till händer
det lätt att de som lämnat skolan och går arbetslösa glider
över på brottets bana. De hamnar i en situation då stam
mens disciplin inte längre kan göra sig gällande och indivi
den står helt ensam.

Vilka är nu dessa arbetslösa, skolutbildade ungdomar?
De flesta har gått igenom eller nästan gått igenom botten-



skolan. Men eftersom genomsnittsåldern för avgång ur
bottenskolan håller på att sjunka (från 16 till 14 år) i
många länder har flertalet inte de kvalifikationer som krävs
för många av de arbeten de vill ha. De är både unga och
otillräckligt utbildade och det hjälper inte att de ofta kan
ha en betydande förmåga att förkovra sig på egen hand.
På en del håll har utbildningsstandarden också sjunkit
som ett resultat av den snabba expansion som ägt rum
inom skolväsendet och nedskärningen av undervisningen
i bottenskolorna.

I en del länder har de som tvingats avbryta sina läro
verkstudier på ett tidigt stadium också svårigheter att finna
arbete och detsamma gäller de som avlägger examen i de
600 moderna läroverken i Väst-Nigeria.

Arbetslösheten bland dem som lämnar skolan är inte
den enda formen av arbetslöshet i dessa länder. I flertalet
afrikanska städer finner man idag ett ökande antal vuxna
arbetare som förlorat sina jobb och sina inkomster. Detta
är ett annat tecken på den hårdnande arbetsmarknaden,
men dessa arbetares situation är särskilt svår eftersom de
med åren anpassat sig till livet i städerna och i många fall
också har ett betydande familjeansvar. På grund av att
de förlorat sin intima kontakt med landsbygden är det
heller inte lätt för dem att återvända dit även om deras
levnadsomkostnader i så fall skulle bli avsevärt lägre. I vis
sa områden - låt vara att de vanligen inte är så betydelse
fulla - finner man också helt outbildade ungdomar, som
hoppas kunna hitta jobb i städerna. Bakgrunden till denna
"öppna arbetslöshet" är den "dolda arbetslöshet" som rå
der inom jordbruket och i småföretagen, vars arbetskraft
aldrig blir helt eller endast ineffektivt utnyttjad och som
är undersysselsatt.

Arbetslösheten bland dem som lämnat skolan, vilken
orsakas av skolväsendets inverkan på det traditionella sam-



hällslivet och av att ekonomin inte fungerar, förvärrar den
rådande latenta och dolda arbetslösheten. Och på grund av
att antalet arbetslösa ungdomar stiger och de sociala pro
blem som detta medför måste situationen ägnas speciell
uppmärksamhet.

II . Tänkbara praktiska lösningar

Den utbredda arbetslösheten bland dem som lämnat bot
tenskolan utgör ett helt nytt problem och det kan därför
inte lösas genom studier av utvecklingsprocessen i andra
länder. Praktiska lösningar kan därför endast uppnås gen
om ingående undersökningar av den ekonomiska strukturen
i varje enskilt afrikanskt land. De punkter på vilka ekono
min kan expandera måste sättas i relation till möjligheter
na att absorbera arbetskraft och statens utgifter och insat
ser måste avvägas med hänsyn till detta.

Bristen på avlönade arbeten och utbildningsplatser för
lärlingar beror på ländernas ekonomi. Tillväxttakten in
skränks av de tillgängliga resurserna - det är så ont om
kapital, företagsledare och folk med jordbrukstekniskt och
industriellt kunnande att utvecklingsprocessen bromsas upp.
Ur sysselsättningspolitisk synpunkt uppvisar dessa länders
ekonomi vissa betydelsefulla, gemensamma drag. Jord
brukssektorn svarar genomgående för över hälften av den
totala produktionen och sysselsätter 75 procent eller mer
av den vuxna befolkningen. Den industriella sektorn är
däremot mycket liten och i flertalet fall kan endast 2 till
5 procent av den arbetsföra befolkningens sysselsättas i fa
briker och gruvor.

Skapandet av moderna industrier, vilket ofta betraktas
som ett universalmedel mot arbetslösheten, tar lång tid. Och



eftersom tendensen för närvarande går mot starkare meka
nisering med proportionellt färre - men mera yrkesskick
liga - arbetare krävs det ofta kapitalinvesteringar på mel
lan 7.000 och 70.000 kronor för att sysselsätta en enda ar
betare. Under det närmaste decenniet kommer därför spa
randet tillsammans med lån och investeringar från utlan
det endast att skapa moderna industriarbeten för en bråk
del av dem som söker sådana. Även år 1980 är det osanno
likt att något större antal länder kan ha mer än 7 eller 8
procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatt inom
industrin. Om några decennier kommer det dock otvivel
aktigt att finnas exempel på länder, där ekonomin utveck
las på grund av systemets inneboende kraft, men under ti
den fram till dess kan de fåtaliga stora industrierna inte
på något sätt lösa sysselsättningsproblemet.

Byggandet av nya industrier beror inte bara på tillgång
en på kapital och kunnande utan också på den inhemska
marknadens köpkraft. Och den inhemska marknaden finns
där den största delen av folket finns, d.v.s. inom jordbru
ket. Utvecklingen skulle alltså kunna drivas på genom klo
ka investeringar i jordbruket. Därigenom skulle genom
snittsinkomsten höjas och förutsättningar skapas för nya
industrier. I flertalet av dessa länder är ekonomin inställd
på export och en eller två varor svarar i allmänhet för
över hälften av exportinkomsterna. Förbättringar inom
jordbruket kan höja skördarnas kvalitet och kvantitet och
differentiera jordbruket så att exportintäkterna ökar och
riskerna för missväxt och prisfluktuationer på världsmark
naden minskar. I och med att nationalinkomsten stiger kan
mera pengar - både av offentlig och privat karaktär 
investeras i olika industrier och här kan även utländskt
kapital och tekniskt kunnande spela en viss roll. Samtidigt
stiger de enskilda jordbrukarnas inkomster och familjerna
kan nu köpa plasthinkar, husgeråd av aluminium, skor av

r6



inhemsk tillverkning och andra varor som kan framställas
av de nya industrierna. Men det tar tid innan allt detta
kommer igång.

Hur skall nu de unga, läskunniga afrikanerna kunna
sysselsättas under de närmaste åren? Flertalet av dessa
länder är så stora att det behövs ganska mycket folk i ad
ministrationen, i de allmännyttiga företagen och inom kom
munikationsväsendet. Men medan det finns ett betydande
behov av afrikanska akademiker och väl utbildade tekniker
för högre befattningar är behovet av arbetskraft på de läg
re nivåerna avsevärt mindre. Många länder har för mycket
folk sysselsatta inom den offentliga sektorn och försök att
effektivisera denna innebär ofta plågsamma reduktioner av
den outbildade arbetskraften. Bankerna och de större fir
morna kommer sannolikt inte att behöva rekrytera nya
krafter i någon större omfattning. De stora plantagerna
kräver en hel del arbetare under själva anläggningsskedet
men inte efteråt. De stora gruvorna har för det mesta
lyckats skapa en fast arbetarstam och kan bara nyanställa
ett mindre antal arbetare varje år och dessa rekryteras då
vanligen bland sönerna till dem som redan arbetar i gru
van. Den moderna byggnads- och konstruktionsindustrin
har större möjligheter att suga upp ny arbetskraft, men
den är beroende av att det finns både privat och statligt
kapital och av att det råder ett stabilt politiskt klimat och
en allmän ekonomisk optimism.

Eftersom man inte kan räkna med att dessa mera mo
derna företag skall kunna erbjuda någon högre grad av
sysselsättning frågar man sig om det finns några möjlighe
ter att lösa problemet inom ramen för de mera traditionel
la näringarna. Man måste då komma ihåg att det ekono
miska livet i de olika länderna i det tropiska Afrika upp
visar betydande skillnader vad gäller "övergångsformerna"
från familjejordbruk av naturahushållningstyp till mera



moderna industriella enheter. Här har nämligen den stat
liga sysselsättningspolitiken varit alltför kraftlös.

Till dessa "övergångsformer" kan man bland annat
räkna de små köpmännen, sådana konsthantverkare och
hantverkare som driver egen rörelse och de mindre bygg
nads-, transport- och livsmedelsföretagen. Denna brokiga
samling av inhemska småföretag utgör de enda konkur
rensbetonade inslagen i dessa länders ekonomi eftersom de
verkligen söker locka till sig kunderna genom priset och
kvaliteten på sina varor och tjänster. Vilka möjligheter har
de nu att absorbera ett större antal afrikanska ungdomar?
Om man ser till kapitalinsatsen kan de ta emot proportio
nellt långt fler arbetare än de stora, moderna fabrikerna.
De kan också utbilda dem som lärlingar till en jämförelse
vis låg kostnad. De är slutligen av grundläggande betydelse
för det ekonomiska framåtskridandet i varje enskilt land.
De varor de erbjuder stimulerar nämligen jordbrukarna
till större arbetsinsatser samtidigt som det skapas ett gynn
samt klimat för dem som har den rätta företagarandan.

Men småföretagsamhetens intensitet uppvisar stora va
riationer. I t. ex. Öst- och Väst-Nigeria har vi ett färgrikt
marknadsliv och en synnerligen livlig handel. I praktiskt
taget varenda liten stad reklameras det energiskt för varor
och tjänster och gatorna är fulla med skyltar. Köpmän,
hantverkare och konsthantverkare söker övervinna alla hin
der och tar djärva, nya initiativ varje dag. Och det finns
faktiskt ett flertal exempel på hur enskilda individer bör
jat från botten och lyckats skapa stora företag inom t. ex.
transportväsendet och byggnadsindustrin och som vägbyg
gare och möbelfabrikörer. I Västafrika spelar de intelli
genta och durkdrivna affärskvinnorna en viktig roll inom
handeln. De anställer och bildar inte bara unga flickor
utan lyckas dessutom ofta samla ihop betydande kapital
för framtida investeringar.
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I Nord-Rhodesia, där de som lämnar skolan drar iväg
mot "järnvägen" som deras vuxna släktingar brukat göra

före dem, är situationen däremot en annan. Där finns inte
samma rikedom på små och livskraftiga företag. På grund
av att handeln på de lokala marknaderna är av ganska be
gränsat omfång och kommunikationerna dåliga är lantbru
kets ekonoml inte lika utvecklad. På många håll i landet
står man inför uppgiften att skapa en jordbruksekonomi.

Det gäller att få fram en produktion som kan säljas på
den inhemska marknaden och på export.

I Östafrika är förhållandena återigen andra. Här har det
asiatiska befolkningsinslaget i generationer skött uppköpen
av olika produkter och fungerat som importörer av ut
ländska varor. För afrikanerna är det svårt att börja kon
kurrera med asiaterna, som har denna samlade erfarenhet
bakom sig. I flertalet områden i Östafrika är handeln också
underkastad restriktioner aven typ som är okända i Väst
afrika.

Möjligheterna för att sådana små företag som här dis
kuterats skall kunna uppstå och utvecklas beror naturligt
vis på det allmänna ekonomiska läget. De är särskilt käns
liga för konjunkturerna på exportmarknaden och det sam
band som råder mellan dessa och de statliga utgifterna i ut
vecklingsfrämjande syfte. Men vid det här laget kan rege
ringarna kanske börja tänka sig en industrialiseringspolitik
som omfattar inte bara de stora moderna företagen utan
även tar hänsyn till de små industrierna på bakgatorna.
Syftet skulle vara att förbättra metoderna och företagsled
ningen inom dessa små företag och därmed komma till rät
ta med den så kallade "tekniska dualismen". En mera om
sorgsfull granskning visar att detta håller på att ske i vissa
fall genom en naturlig process. En mekaniker, som arbetar
på en liten bakgata, kan t. ex. plötsligt få anställning i en
modern motorverkstad. Efter att ha arbetat där i några
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år och sparat ihop ett litet kapital kan han till slut sätta
upp en egen liten verkstad och därmed minska den rådan
de skillnaden mellan de två företagsformerna.

Regeringarna kan också - till ganska ringa kostnad 
främja funktionsdugligheten hos dessa små företag, som
då i sin tur kan ge utbildning och anställning åt en del av
dem som lämnar bottenskolan. Det sägs visserligen ofta att
allteftersom dessa små företags produktivitet ökar kommer
behovet av anställd arbetskraft att minska. Men under mel
lantiden kommer sysselsättningsmöjlig"heterna med säker
het att stiga. I och med att produktionskostnaderna sjun
ker och varornas utförande och kvalitet förbättras får des
sa smärre industrier bättre chanser att konkurrera med de
enklare slagen av importerade varor. Därmed sparas ut
ländsk valuta, vilket möjliggör en större import av kapital
varor.

Kanske skulle man också kunna upprätta ett mindre
statligt organ, som ger vissa utvalda mindre industrier råd
om hur de skall göra sina produkter mera attraktiva, för
bättra tillverkningsprocessen, marknadsföra sina varor och
organisera sin affärsrörelse mera effektivt. Ett annat sätt
vore att utbilda lämpliga mästare och lärlingar i korta
kurser enligt ett mönster som förekommer i de fransktalan
de västafrikanska staterna. Man borde också kunna in
tressera några av de större företagen inom handeln och
de största konsumenterna vissa centrala och lokala ad
ministrativa organ - för att köpa varor och tjänster som
uppfyller vissa specificerade krav. Slutligen bör regeringar
na inte förhindra uppkomsten och framväxten av dessa
småindustrier genom att alltför hastigt godta utifrån in
spirerade strikta lagar beträffande lärlingarnas ställning.

Ur utvecklingspolitisk synpunkt gäller det alltså bland
annat att ta reda på vad som redan finns och arbeta med
detta. Att förbättra sådana saker som redan finns kostar
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mycket mindre pengar och mycket mindre ansträngning
än att starta något helt nytt.

Men även om dessa "övergångsformer" inom näringsli
vet - de små butikerna och de små industrierna av tradi
tionell art - växer sig starkare, kommer tillfällena till ut
bildning och arbete för det stigande antal ungdomar som
lämnar skolorna ändå att bli begränsat.

III . Sysselsättningsmäjligheterna inom jordbruket

Det är framför allt inom jordbmkssektorn som man måste
söka finna sysselsättningstillfäl1en. Men det är ingen me
ning med att föreslå dem som lämnar bottenskolan att de
skall återvända till jordbruket, om man inte planerar för
detta. De kommer att behöva en del praktisk hjälp i bör
jan och en viss utbildning på den plats där de arbetar, låt
vara att den sistnämnda endast meddelas vid regelbundet
återkommande besök som syftar till att kontinuerligt för
bättra driften.

Det finns många som anser att det bästa sättet att få
fram en ny typ av jordbmkare är att radikalt förändra un
dervisningens innehåll i de tusentals bottenskolorna. Det
har sagts att sysselsättningsproblemet skulle lösa sig av sig
självt om skolorna blev mer jordbruksorienterade. Tanken
är att skolorna i högre grad skall "smälta in i miljön", in
pränta iden om arbetets värdighet och stimulera eleverna
till realistiska och initiativkraftiga insatser i deras egna
hemtrakter. Det bör finnas ett litet jordbruk i anslutning
till skolan med uppgift att lära ut bättre brukningsmetoder
och i skolverkstaden skall man lära sig snickra, reparera
cyklar, göra lergods, väva etc. Den mera "akademiska" un
dervisningen skall anpassas efter de lokala behoven. I ma-
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tematiken kan man ta med lite bokföring och hämta exem
pel från jordbruk och handel. Under språklektionerna skall
man anknyta till det afrikanska livet och den afrikanska lit
teraturen. I geografi och historia bör man anknyta till de
lokala och nationella förhållandena och i naturvetenska
perna bör man ta den omgivande verkligheten till utgångs
punkt för undervisningen. Det råder ingen tvekan om att
den allmänna tendensen i det afrikanska skolväsendet går
i den här riktningen. Men enbart en reform av undervis
ningens innehåll kommer inte att lösa sysselsättningspro
blemet.

Det är ett faktum att de som lämnar skolan i stor ut
sträckning låter sitt yrkesval bestämmas av vad som händer
utanför skolans värld, d.v.s. ute i samhället och i samhälls
ekonomin. Så länge som jordbruket endast tycks erbjuda
ett fattigt och förkrympt liv kommer de att söka sig till de
möjligheter som städerna förefaller kunna ge dem. Vad
som framför allt saknas är en verkligt effektiv jordbruks
politik, som visar att förbättrade brukningsmetoder kan ge
lika stor lön för mödan och lika stor tillfredsställelse som
andra yrken.

Till en början konfronteras dock dessa länder med till
synes oöverkomliga problem när det gäller att utan alltför
stora kostnader förändra de traditionella jordbruksfor
merna.

Det afrikanska jordbruket befinner sig huvudsakligen på
naturahushållningsstadiet och endast en mindre del av pro
duktionen förs ut på den inhemska marknaden eller säljs
på export. Exporten av t. ex. kakao, bomull och jordnötter
ger värdefulla inkomster i form av utländsk valuta. Men
jordbruket är framför allt inriktat på att tillfredsställa fa
miljens behov och mera specialbetonad produktion förekom
mer i mycket begränsad omfattning. Den mänskliga arbets
kraften och hackbruket dominerar överallt. Djur används
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sällan som dragare och mekanisk drift är ytterst sällsynt.
Svedjebruket är universellt. Det lämpar sig väl för områ
den med låg befolkningstäthet men påfrestningarna på
systemet stiger kraftigt genom den pågående folkökningen.
Intervallerna mellan den tid då jorden ligger i träda och
brukas blir kortare och kortare, vilket innebär att den ut
armas. Akerlapparna ligger också ofta alltför långt ifrån
varandra. Det afrikanska jordbruket kräver alltså mycket
hårda arbetsinsatser och är ofta ineffektivt. Produktionen
per individ och tunnland är genomgående låg.

Här frågar man sig vilka specifika politiska åtgärder som
kan vidtas för att förbättra jordbruket och samtidigt er
bjuda dem som lämnar bottenskolan en tryggad framtid.
Redan pågående experiment i det tropiska Afrika anvisar
vissa möjligheter. För det första kan man upprätta stora
nyodlingar på mark som inte brukas och dit man kan dra
samman unga jordbrukare från ett område med en radie
på bortåt sex mil. För det andra kan man främja mindre
nyodlingar på icke odlad jord i närheten av de byar i vilka
de för närvarande bor. För det tredje kan man hjälpa en
skilda individer att införa bättre brukningsmetoder på de
redan existerande familjejordbruken.

I t. ex. Nord-Rhodesia och Väst-Nigeria har man när
mat sig problemet på ett djärvt och fantasifullt sätt och
satt igång med stora jordbruksprojekt, som finansieras med
långfristiga lån. Här finns nya mönsterbyar som t. o. m. ut
rustats med rinnande vatten. De 13 nyodlingsområden som
finns på olika håll i Väst-Nigeria började anläggas 1959
då mark donerades för detta ändamål. Vart och ett av
dessa områden har en yta på 3.500-5.000 tunnland och
här kan bortåt 200 ungdomar som lämnat skolan och fått
en tvåårig lantmannautbildning slå sig ner på egna jord
bruk på mellan 15 och 25 tunnland. Man har gått in för
att utnyttja moderna tekniska hjälpmedel (t. ex. genom att



utom kommer de att känna en större trygghet eftersom de
kan leva på sina egna produkter, bo i sina egna hus och
inte behöver oroa sig för att bli arbetslösa.

De ungdomar som efter att ha lämnat skolan beslutar
sig för att arbeta i familjejordbruket kan stimuleras genom
att jordbrukskonsulenterna regelbundet besöker dem och
uppmuntrar dem att tillämpa de nya metoder de fått lära
sig i skolan. De kan också få smärre krediter och vissa
råd beträffande lämpliga produktionsmetoder och mark
nadsföring. Försök av detta slag har bl. a. gjorts i vissa
byar i t. ex. Dahomey och Elfenbenskusten och de visar

att man kan komma ganska långt inom ramen för det
system som för närvarande reglerar ägande- och bruknings
rätten till jorden. Man har alltså inte behövt invänta någ
ra omfattande jordreformer.

När man fått fram ett tillräckligt antal jordbrukskonsu
lenter - i det fransktalande Västafrika går dessa under
den utmärkta beteckningen "les animateurs" - kan man
börja använda visuella hjälpmedel och kanske också starta
pristävlingar för olika kategorier av jordbrukare. Sådana
tävlingar kan nämligen ge en enorm stimulans under jord
brukets omvandlingsskede. Slutligen skulle mycket kunna
göras om de unga jordbrukarna bildade föreningar och
tog sig an den ungdom som lämnar skolorna.

Varje realistiskt program som går ut på att få fram
unga, moderna jordbrukare utan alltför stora kostnader
och som en sorts hjälp till självhjälp från samhällets sida
innebär ett steg i rätt riktning. Syftet är tvåfaldigt: det
gäller att få igång ekonomiskt bärkraftiga och expansions
dugliga jordbruk och att ge traktens invånare en uppfatt
ning om vad som kan åstadkommas med moderna metoder.
I den mån dessa unga jordbrukare kan införa nya sädes
sorter och få fram större skördar och i övrigt bättre resul
tat blir de effektiva föredömen för sina bybor. De äldre



kommer också att visa ett mycket större intresse för sina
söners framgångar än för vad det kan få se på de statliga
mönsterjordbruken. Det kommer vidare att göra dem vil
ligare att sammanträffa med jordbrukskonsulenterna och
följa deras förslag.

IV, Statliga planer och pnijekt

I den ekonomiska planeringen i det tropiska Afrika (och på
andra kontinenter med för den delen) betraktas skapandet
av högre sysselsättning i allmänhet som underordnad frågan
om det allmänna ekonomiska framåtskridandet. I viss mån
är detta betraktelsesätt berättigat - eller åtminstone för
ståeligt - eftersom utveckling normalt ger en viss syssel
sättning. Över hälften av den totala kapitalbildningen i
flertalet afrikanska länder sker emellertid i statens regi och
därför har den statliga utgiftspolitiken ett avgörande in
flytande på det ekonomiska livet. Vissa mera omedelbara
resultat av denna kan avläsas i form av ökad produktion,
ökade inkomster och ett ökat antal avlönade arbeten. Men
det är inte alls lika lätt att avläsa resultaten av den privata
företagsamhetens reaktioner på den statliga ekonomiska po
litiken. Det finns emellertid otaliga exempel på de olika sätt
på vilket dessa reaktioner kan komma till uttryck. Om det
t. ex. byggs en ny väg genom ett område får detta en rad
följder. Transportörer och handlare slår sig ner i byarna,
man får in mera konsumtionsvaror och säljer mer av pro
duktionen samtidigt som jordbrukskonsulenternas arbete
blir mera effektivt. Allteftersom inkomsterna stiger kom
mer mera pengar i omlopp i området. Skräddarna får flera
beställningar och snickarna mera arbete. Det behövs flera
lärlingar och det blir mera jobb. Ett annat exempel är föl-



jande. Regeringen i ett land bestämmer sig för att stimulera
småindustrin och vidtar i detta syfte en serie åtgärder av
begränsad räckvidd. Detta leder efter en tid till att några
företag uppnår betydande framgångar. Andra företag tar
upp konkurrensen och både produktionen och sysselsätt
ningen ökar. Med hjälp av tillräckligt många exempel av
det här slaget kan man sakta bygga upp en kunskap som
skulle vara av stort värde när det gäller att bestämma hur
de offentliga utgifterna bör fördelas i framtiden och när
det gäller att anpassa de nuvarande utgifterna på ett sådant
sätt att de ger maximala resultat både ifråga om produkti
vitet och sysselsättning. I den ekonomiska tillväxtprocessen
kan de två målsättningarna ökad produktion och ökad sys
selsättning samexistera mera harmoniskt än man vanligen
antar.

Men när det gäller att avväga de offentliga utgifternas
fördelning ställs de afrikanska staterna inför ett speciellt
svårt val. Ju mer pengar som anslås till undervisningsväsen
det (och andra sociala ändamål, inklusive hälsovården)
desto mindre blir det över för att främja den ekonomiska
utveckling som skall kunna öka sysselsättningstil1fällena för
den ungdom som lämnar skolorna. Denna konflikt är cen
tral för all planering i det tropiska Afrika.

Det som för närvarande tvingar dessa länder att investera
i undervisningsväsendet är behovet av högt utbildat folk
på de ansvarsfullaste posterna i den expanderande statliga
förvaltningen, inom företagsvärlden och andra yrkesområ
den samt i politiken. Alla som sysslar med Afrikas utbild
ningsproblem är idag ense om att många fler unga afrika
ner måste gå igenom universitet och högre tekniska utbild
ningsanstalter. Och för att rekryteringsbasen skall bli bred
nog är det nödvändigt att ett stort antal barn går igenom
bottenskolan. Men det får inte bli så att den stora procent
ande! av dessa som inte kan fortsätta sina studier helt en-



kelt betraktas som "kasserade" under den process som
går ut på att utbilda ett fåtal till en verkligt hög nivå. Det
paradoxala är att man för närvarande och under ett antal
år framåt kommer att ha en brist på universitetsutbildade
akademiker och ett överskott på bottenskoleutbildad ung
dom. Regeringarna i dessa länder måste finna något sätt
att samtidigt lösa dessa problem.

I ett försök att komma ur denna brydsamma belägenhet
har ett fåtal länder redan fattat det svåra beslutet att tiUs
vidare reducera den takt i vilken man planerat bygga ut
det grundläggande undervisningsväsendet för att istäHet
använda de knappa resurserna på att bygga läroverk, tek
niska skolor och universitet. Men fast detta är fallet bör
man komma ihåg att samtliga deltagare i den tidigare
nämnda utbildningskonferensen i maj 1961 i Addis Abeba
såg den allmänna skolplikten som ett ideal vilket borde
vara förverkligat 1980. Ett sådant program blir emellertid
oerhört kostnadskrävande. I vissa länder går redan 20-30
procent av budgeten tiU undervisningsväsendet. Genom att
man beslutat sig för att ge utbildningspyramiden denna bre
da bas måste regeringarna därför nu finna något sätt att
betala vad detta kostar utan att möjligheterna att öka sys
selsättningstillfäHena för dem som lämnar bottenskolan blir
lidande.

Den stora frågan är hur man under de kommande åren
skaH kunna bestrida de ökande kapital- och driftskostnader
na för utbildningsväsendet. Det är klart att det ekonomiska
framåtskridandet inte kan ske i samma takt i aHa afri
kanska länder eftersom de skiljer sig avsevärt ifråga om
naturresurser. Deras möjligheter att låta undervisningsvä
sendet expandera blir givetvis beroende av detta och här
tiU kommer att kapital- och driftskostnaderna per elev va
rierar från land till land. Men vissa element i problemet är
gemensamma. I vart och ett av dessa länder måste man



tänka på att få in de extra skatteintäkter som behövs utan
att beröva folk lusten att arbeta och förtjäna pengar. För
att detta skall lyckas måste ansvaret för kapital- och drifts
kostnaderna för skolväsendet i större utsträckning bäras
av den lokala befolkningen. Eftersom folk är mera villiga
att satsa på något som de sätter högt värde på och som de
har nära till hands skulle man genom frivilliga bidrag i
form av pengar och arbete kunna bygga tusentals skolor
(i enlighet med av regeringen fastställda normer och efter
planer som gjorts upp med de lokala myndigheternas
hjälp). Driftskostnaderna i sin tur skulle eventuellt kunna
bestridas genom avgifter.

Om detta väl gjorts kommer centralregeringarna att ha
bättre ekonomiska möjligheter att lägga upp de program
som krävs för att bereda det ständigt stigande antalet ung
domar som lämnar bottenskolan ökad sysselsättning. Och
därmed kommer också de afrikanska staternas framställ
ningar om ökat internationellt bistånd på den högre utbild
ningens område att te sig ännu mera berättigade.

Vissa svårigheter uppstår ibland för dem som fattar be
slut på högsta politiska nivå därför att de tänker sig den
arbetslösa ungdom som lämnat bottenskolan som ett över

skott på arbetskraft. Det händer då att man mycket hastigt
vidtar vissa arbetsskapande åtgärder utan att reflektera
över deras samhällsekonomiska värde eller deras utbild
ningsvärde för den enskilde individen. En del av den för
vilTing som uppstått kring denna grundläggande princip
beror på att de ungdomar som lämnat bottenskolan fak
tiskt utgör ett överskott på arbetskraft så länge de stannar
hemma på familjens jordbruk så som detta för närvarande
är organiserat. Men för nationen som helhet är det inte
fråga om något överskott. Man måste se problemet ur ett
helt annat perspektiv. Det gäller inte att absorbera ett
överskott på arbetskraft utan snarare att göra bästa möj-



liga bruk av begränsade resurser. De lösningar som bör ef
tersträvas är därför de som i största möjliga utsträckning
utnyttjar de små finansiella och andra resurser som står till
buds så att de blir till nytta för hela samhällsekonomin.
På så sätt kan produktiviteten närma sig sitt maximum och
många fler ungdomar som lämnat bottenskolan få arbeten.

Ibland görs ett annat misstag. Man utgår från att kort
siktiga lösningar är tillräckliga för att komma till rätta
med dagens svårigheter och att problemet senare skall lösa
sig av sig självt. Men lösningar som baseras på detta an
tagande blir vanligtvis ganska dyrbara och kommer endast
att försvåra frågans lösning i framtiden. De projekt det
här rör sig om utmärks nämligen aven tendens att samla
ihop unga människor och behandla dem som om de var
precis lika, besatt samma förmåga och borde ha samma
sorts ersättning för sitt arbete. Men ur både nationens och
individens synpunkt bör de åtgärder som vidtas för att öka
sysselsättningen bland dem som lämnar bottenskolan ses ur
ett långsiktigt perspektiv. Det finns inga kortsiktiga lös
ningar.

Så har vi de förtvivlade uttalandena om att "de som
lämnar bottenskolan vill bara ha manschettyrken". Men
det är naturligt att ungdomarna vill ha de bäst betalade
arbeten som står att få. Och så länge som en kontorist el
ler ett bud har en avsevärt bättre och stadigare inkomst
än en vanlig jordbrukare kommer ungdomarna först att
söka sig till sådana jobb. Men detta är ett tecken på deras
ekonomiska sinne och beror ingalunda på dålig karaktär
eller lättja. Ingående undersökningar har visat att dessa
ungdomar är ytterst realistiska och att de snabbt stämmer
ner förväntningarna när de finner att det inte finns några
sådana jobb. Men det är meningslöst att vänta sig att de
skall "återvända till jordbruket", om man inte vidtar kraft
fulla åtgärder för att förbättra jordbruksnäringen.
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På samma sätt är det meningslöst att försöka kontrollera
tillströmningen av sådan ungdom till städerna, t. ex. genom
att tvinga dem att återvända hem. Sådana kontrollåtgär
der skapar inte bara ovilja utan är också svåra att genom
föra på ett effektivt sätt. Härtill kommer att de egentligen
endast leder till att problemet återgår till landsbygden. På
intet sätt kan de ersätta de åtgärder som verkligen behövs,
framför allt en detaljplanerad jordbrukspolitik som stimule
rar den enskilde brukaren till större insatser.

Om det bedrivs en sådan politik gäller det att informera
dem som lämnar bottenskolan om att så är fallet. Yrkesväg
ledning kan meddelas både i skolorna och på arbetsförmed
lingarna och detta kan ske både på landsbygden och i stä
derna. Denna informationsverksamhet är en viktig del i
varje lands ansträngningar att väcka och mobilisera folket
för det nationella framstegsarbetet.

Under senare tid har den tilltagande oron över vad som
skall hända med den arbetslösa ungdomen i städerna och
på landsbygden givit upphov till en rad olika projekt i hela
det tropiska Afrika.-)/,' I Kenya började man planera på det
här området 1957 och där finns nu över 160 ungdomscentra
ute på landsbygden och i de viktigaste städerna. Här utbil
das sammanlagt 14.000 ungdomar upp till 19 års ålder. En
ungdomscenter är ett ställe där ungdomen samlas för att
förkovra sig. Atmosfären erinrar om den som råder i en
skola och här kan ungdomen bättra på sin allmänna utbild
ning, lära sig bättre jordbruksmetoder och olika yrken. De
har också tillfälle att ägna sig åt idrott och musik. För
flickornas del läggs speciell tonvikt på hemkunskapen. Det
betonas att varje individ bör göra en insats för samhället

*) En utmärkt - men något ofullständig - översikt över dessa
ges i uppsatsen "Youth Employment and Vocational Training
Schemes" i International Labour Review (Geneve), LXXXVI, nr
3, september 1962.



och de enskilda eleverna uppmanas att ta vård om de gam
la och de sjuka i sina byar. Nairobis ungdomscenter har
gjort en pionjärinsats genom att upprätta ett hem för för
äldralösa barn och genom sina ansträningar att återföra
vagabonderande och kriminella element till ett normalt liv.
Det unika i Kenya är att rörelsen rönt ett enastående in
tresse på det lokala planet, där man donerat jord, uppfört
hus och låtit den anställda arbetskraften betalas genom de
lokala myndigheterna. Ytterligare bidrag har tillskjutits av
vissa företag i Kenya och på senare tid av några utländska
stiftelser. Centralregeringen bidrar med ett minimum av
direkt hjälp.

I Mali har man gått till väga på ett helt annat sätt. Här
införde man 1960 en form av samhällstjänst och samman
förde 1.500 ungdomar i 37 läger ute på landsbygden. Mi
nimiåldern för deltagande är 20 år och den tvååriga tjänst
göringen börjar med en tre månader lång utbildning under
militär ledning. Deras huvuduppgift är att utföra arbeten
av stor nationell betydelse - t. ex. väg-, damm- och bro
byggen - i enlighet med Malis femårsplan. Samtidigt får
ungdomarna lära sig moderna jordbruksmetoder och hant
verk så att de skall kunna återvända till byarna med ökade
färdigheter. Denna samhällstjänst har utarbetats så att
kostnaderna inte blivit alltför betungande. Ynglingarna är
inhysta i enkla byggnader eller hyddor och sover på mat
tor. De har fria kläder, ett litet månadsbidrag och en pre
mie vid tjänstgöringstidens slut, som utgår i form av verk
tyg. Själva planen utformades i förhoppningen om att vär
det av de offentliga arbeten som utfördes av dessa ungdo
mar skulle motsvara kostnaderna för deras utbildning.

Detta är endast två av de många projekt som lagts upp
för att komma till rätta med 1960-talets problem. Vilka lär
domar kan nu dras av de erfarenheter som gjorts i alla
dessa afrikanska länder. På det hela taget är projekten så



nya att inget av dem kan hållas fram som ett föredöme för
den fortsatta planeringen. Det är emellertid ett område där
utbyte av erfarenheter och resultat kan vara av största vär
de:* Man kan lära sig lika mycket av de misslyckade pro

jekten som av dem som kan sägas ha haft en viss framgång.
Och när det gäller att bedöma dessa projekt blir den av
görande frågan alltid om nationernas knappa resurser, fram
för allt resurserna på kapital och organisationsförmåga,
använts på bästa sätt.

Även om projekten uppvisar betydande variationer kan
de grovt indelas i två kategorier: a) arbetsprojekt som van
ligtvis är av temporär natur och innehåller ett inslag av
yrkesutbildning samt b) specialiserade utbildningsprojekt,
som kan inkludera praktiskt arbete. I vissa fall betonas så
dana sociala målsättningar som arbetets förmåga att skapa
disciplin och mänsklig värdighet. Tonvikten läggs på upp
giften att tjäna nationen samtidigt som man bygger upp
nya färdigheter. Att dessa projekt kan ta många olika for
mer framgår av rekryteringsnormerna (de åldersgränser
som fixerats, övriga urvalskriterier och om deltagandet är
frivilligt eller ej), av det sätt på vilket verksamheten be
drivs (proportionerna mellan utbildning och arbete, den
kontanta ersättning eller de bidrag som utgår, de metoder
som används för att skapa arbetsdisciplin, hur långa perio
der de som lämnat bottenskolan deltar i projekten) samt
slutligen de ansträngningar som eventuellt görs för att
hjälpa dem som lämnat skolan att efteråt finna lämpliga
jobb.

Bland arbetsprojekten märks nationellt uppbyggnadsar
bete, arbetarbrigader, civil obligatorisk "värnplikt", sam
hällstjänst och frivillig arbetstjänst. Flertalet av dessa pro-

") Ett symposium över dessa problem hölls i Dar es Salaam den
25-29 september 1962 och organiserades av Kommissionen för
tekniskt samarbete i Afrika (CCTA).
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jekt finner vi i det fransktalande Västafrika; Ghanas ar
betarbrigad utgör en anmärkningsvärt undantag. I en del
av dem deltar ungdomar och vuxna som inte har någon
skolutbildning alls. I vissa fall är disciplinen av militär typ.
Men man har mer och mer börjat inse att i ungdomsarbe
tet får man bättre resultat om man inte tillgriper någon
form av tvång. Härtill kommer att praktiskt taget alla sta
ter i det tropiska Afrika undertecknat Internationella ar
betsorganisationens konventioner beträffande tvångsarbete.
Eftersom projekten bygger på tanken att man skall göra
en aktiv samhällsinsats innebär de vanligtvis att ungdomen
engageras i fysiskt arbete i syfte att öka nationens resur
ser. Man får t. ex. bygga vägar, dammar och bevattnings
anläggningar. Och den utbildning som ges förvärvas van
ligtvis under arbetet på projekten.

Dessa projekt kritiseras ibland på ekonomiska grunder
eftersom de blir mycket kostnadskrävande och tar i an
språk kapital och administrativt kunnande som behövs för
mera angelägna utvecklingsinsatser. Ofta blir det också
billigare att utföra samma arbete med hjälp av maskiner
och mera erfaren arbetskraft. En annan svårighet uppstår
om man inför specialisering och ackordssättning, men utan
detta sporras inte ungdomen tillräckligt. Det är också ett
problem att finna arbetsuppgifter av bestående karaktär
som är av betydelse för områdets allmänna utveckling och
för vilka driftskostnaderna kan finansieras sedan kapital
kostnaderna väl klarats av. Om ett projekt binder ungdom
som lämnat bottenskolan under en lång eller måhända obe
gränsad tid är det kanske bäst att helt enkelt stats- eller
kommunalanställa dem för dessa allmänna arbeten. De
kan då börja som lärlingar av olika slag, få förmånen att
utbildas på arbetsplatsen, specialisera sig och få högre er
sättning allteftersom de utvecklar sin förmåga och förvär
var större erfarenhet.
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De specialiserade utbildningsprojekten utgörs bl. a. av
ungdomscentra, ungdomsklubbar, medborgarcentra, yrkes
centra och yrkesskolor. De drivs i allmänhet inte efter mili
tära linjer, deltagandet är frivilligt och rekryteringen selek
tiv. En del av dessa lägger an på att vidga de allmänna
kunskaperna, andra har "uppfostrande" karaktär, men
samtliga söker utbilda dugliga jordbrukare eller yrkesmän
eller bådadera. Dessa projekt varierar med hänsyn till det
lokala stödet, bidrag i form av frivilligt arbete (av missionä
rer och andra) och storleken på den ekonomiska och admi
nistrativa hjälpen från lokala och centrala myndigheter.

En del av dessa institutioner söker själva finansiera sin
verksamhet genom avgifter eller genom försäljning av fram
ställda produkter.

De erfarenheter som genomgående gjorts i Afrika visar
att båda dessa typer av ungdomsprojekt är behäftade med
ett stort problem. Vad händer med dessa ungdomar som
lämnat bottenskolan sedan de gått igenom dessa specialise
rade utbildningskurser och upphört med den här sortens
arbete? Har förhållandena i lägren och specialskolorna
gjort dem mer eller mindre skickade att hävda sig i kon
kurrensen på arbetsmarknaden? Är de som fått en jord
bruksutbildning mer eller mindre villiga att börja ägna sig
åt jordbruksnäringen? Hur många blir återigen arbets
lösa? Nästan genomgående salmas det en systematisk upp
följning av detta, vilken både skulle kunna vägleda ungdo
marna och värdera deras erfarenheter.
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V· En sysselsättningsplan för ungdomen
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För att bringa reda i de mångfaldiga politiska åtgärder som
vidtas för att bereda de ungdomar som lämnar bottensko
lorna sysselsättning skulle man kunna utarbeta en syssel
sättningsplan för dem. Denna plan borde utgöra en integre
rande del av nationens allmänna ekonomiska planering och
föra samman alla aspekter på problemet till en menings
fylld helhet. I stället för fragmentariska och på begränsade
perspektiv baserade lösningar skulle man då kunna få fram
sådana som så att säga stöder varandra inom ramen för
hela utvecklingsprocessen. Det blir då mycket lättare att
göra den svåra avvägningen mellan landsbygdens och stä
dernas framstegsprogram. En läroplansreform kan då sam
ordnas med jordbrukskonsulentverksamheten. Yrkesvägled
ningen kan samordnas med regeringarnas projekt för att
hjälpa unga jordbrukare och mindre företag. Den roll som
de centrala och lokala myndigheterna bör spela kan utar
betas så att den stämmer överens med lokala hjälpinitiativ
och bidrag från frivilliga organisationer. I sysselsättnings
planens regi bör det också bedrivas kontinuerlig forskning
för att bestämma de relativa kostnaderna för olika utbild
nings- och arbetsprojekt, för att undersöka olika mönster
projekt ur kostnads- och resultatsynpunkt och för att man
skall kunna utbyta erfarenheter med andra länder.

Om man ser saken på längre sikt framstår arbetslösheten
bland dem som lämnar bottenskolorna som det kanske all
varligaste socialpolitiska problemet i de nya afrikanska sta

terna. Det är uppenbart att regeringarna måste spela en
avgörande roll vid utformningen av mångdimensionella
politiska handlingsprogram som behövs för att möta kraven
på ökad sysselsättning. Man kan uppnå lösningar som står
i överensstämmelse med både nationernas och individernas
målsättningar.
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