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Inledning

Ofta hör man frågan: "Vad händer sedan självständighet
har uppnåtts?" Stundom blir svaret att "de afrikanska nationalisterna tror att den automatiskt följs av allmän lycka
och ett slut på alla problem". Detta är dock inte vad de
afrikanska nationalisterna själva tror, utan det är uppfattningen bland sådana, som har åtagit sig att tolka deras
känslor. Få - om ens några - afrikanska ledare betraktar
självständigheten på detta sätt. De är starkt medvetna om
att den medför tre resultat: a) den framhäver grundläggande ekonomiska och sociala problem som dittills undanskymts av den allt överskuggande konflikten med de utländska härskarna och b) den skapar sina egna problem,
men c) den ger också de nya ledarna makt att ta itu med
dessa problem. En sak är emellertid att erkänna att det fria
Afrikas framtid är problemfylld och en helt annan sak att
bilda sig en klar uppfattning om vilka dessa problem kan
antas bli. Syftet med denna lilla skrift är att redogöra för de
problem som enligt författarens mening är mest svårlösta.
De behandlas under fyra huvudrubriker:
a) Politik
b) Ledarskap
c) Sociala frågor
d) Ekonomi.
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Politik

Under denna rubrik ryms fem problem som de nya afrikanska staterna måste gripa sig an med. Det första rör förhållandet mellan regering och opposition. För närvarande
är förhållandet mellan dessa osunt i en del nya afrikanska
stater. Härpå tyder regeringspartiernas intolerans mot oppositionspartierna och tendensen till envälde, smädekampanjer
och politisk instabilitet.
Å ena sidan kan man invända att regeringspartiernas intolerans förorsakas av oppositionspartiernas "destruktiva kritik" i ett läge där dessa länder ställs inför uppgifter som
kräver regeringar med en stark man i spetsen. Å andra sidan kan man med samma rätt hävda att oppositionspar.
tiernas attityd är en oundviklig reaktion mot regeringspartiernas intolerans och att den politiska oron är en följd av
oppositionspartiernas övertygelse att de tal som hålls av
deras politiska representanter - i och utanför parlamenten
- inte kan påverka regeringspartierna att ändra sin politik. Det finns ett korn av sanning i båda dessa argument,
men de säger ingalunda hela sanningen.
Den viktigaste förklaringen till denna friktion sammanhänger med fördelningen av tacksamhet och uppskattning.
Innan länderna blev fria befann sig utländska styresmän
högst på samhällsstegen. När länderna blivit självständiga
avgår emellertid dessa, och ledarna för de partier som segrat i valen träder fram och intar deras platser och blir därigenom föremål för sina landsmäns tacksamhet och beund-
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ran. Oppositionspartiernas ledare, som kanske kämpat lika
tappert som någon annan för självständigheten, finner däremot att de får praktiskt taget ingenting. Häri ligger svårigheten. Det är bara mänskligt att dessa personer känner
sig orättvist behandlade och därifrån är steget inte långt till
att förakta de politiska meningsmotståndarna och brännmärka dem som "själviska, karriärlystna och fåfänga ...".
Regeringspartiernas företrädare uppfattar detta som illvilligt förtal och svarar med att kalla sina meningsmotståndare
"avundsamma, förblindade, små män utan stora perspektiv". Därmed börjar den stora smutskastningen som ibland
kulminerar i att regeringspartiet slår ned på sina motståndare med lagens hela kraft.
Sådana metoder löser inga problem. De skapar bara förbittring, spänning och politiska stridigheter. Men för att
lösa de nya staternas ekonomiska och sociala problem fordras enighet, stabilitet och samarbete mellan regering och
opposition. Eftersom de första tio eller femton självständighetsåren är avgörande för det ekonomiska förnyelsearbetet
är det absolut nödvändigt att enighet, stabilitet och samarbete uppnås omedelbart efter oberoendet. Hur skall detta
ske?
Problemet är hur man skall göra oppositionspartiernas
ledare delaktiga i den tacksamhet och beundran som massorna slösar på deras framgångsrika medtävlare under de
första självständighetsåren. Den enda lösningen tycks vara
att under det första decenniet bilda en nationell samlingsregering - den typ av samlingsregering som Storbritannien
hade under världskriget. När allt kommer omkring befinner
sig flertalet av dessa länder i krig - krig med fattigdom,
okunnighet, undernäring och sjukdom. Utgången av detta
krig är i mycket stor utsträckning beroende av den samarbetsanda och den entusiasm som ledarna kan skapa både
bland sig själva och bland sina landsmän. Partitvister som
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resulterar i ömsesidigt hat, oenighet, förvirring och modlöshet är ingen tillgång i ett sådant krig eller i något krig över
huvud taget.
Bildandet aven nationell samlingsregering skulle också få
en annan positiv effekt. Det skulle motverka uppkomsten av
"partidiktaturer" och de nedbrytande följderna av täta val
efter misstroendevotum i parlamentet. Den parlamentariska
praxis enligt vilken ett regeringsparti skall utlysa nyval efter
ett misstroendevotum och partiets därav följande krav på
att medlemmarna skall sluta upp bakom partilinjen - vare
sig de gillar den eller ej - för att undvika ett nederlag är
två monstruösa företeelser som måste modifieras drastiskt
om de skall införas i Afrika.
Det ligger i öppen dag att en nationell samlingsregering
skulle minska inslagen av kritik i de parlamentariska debatterna. Men detta är beklagligt endast om kritiken tjänar ett
nyttigt syfte. I Västerlandet är oppositionspartiernas uppgift att tvinga till eftertanke, peka på riskmomenten i regeringens politik och uppmana regeringen att ändra den politik som är farlig. Där fyller de av allt att döma en värdefull funktion. Men i Afrika kan inte många oppositionspartier sägas ha lyckats med uppgiften att tvinga fram eftertanke och övertyga regeringen om att den helt eller delvis
bör ändra sin politik.
Detta innebär ingalunda att afrikanerna inte förstått partiernas roll i demokratin. Det innebär endast att regeringarna ännu inte har något verkligt förtroende för oppositionens avsikter, vilket antingen beror på att denna opposition
på sin tid samarbetade med "frihetens fiender" eller på att
de konkurrerande partiernas ledare ännu inte fått tillfälle
att lära känna och vinna förtroende för varandra. Eftersom
oppositionen uppnår få positiva resultat under de första
självständighetsåren och dess verksamhet skapar stark friktion är enbart detta ett starkt skäl att inbjuda ledarna för
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mera betydande OpposItIOnspartier att delta i regeringsarbetet. Resultatet av ett sådant samarbete skulle bli ömsesidigt förtroende mellan ledarna för olika partier. När misstron väl övervunnits kan det segrande och det förlorande
partiet återgå till sina respektive funktioner att framlägga
försl~g och att opponera, och det skulle då rimligtvis finnas möjlighet att man inte endast lyssnade med förståelse
till oppositionens synpunkter, utan även tog hänsyn till dem
när så blev nödvändigt.
Utan tvivel är det inte odelat behagligt att arbeta sida vid
sida med en medtävlare. Ledarna för Storbritanniens största
partier reagerade också så strax före andra världskriget.
Men de insåg att situationen fordrade enighet och samverkan och tyglade sin rivalitet till förmån för ett samarbete till
fosterlandets räddning. I Afrika ställs ledarna inför uppgiften att rädda sina länder från stagnation. Har de då något
att förlora på samarbete?
Det andra politiska problemet är vilken linje de nya staterna skall följa när de har vunnit självständighet. Professor W. W. Rostow hävdar i sitt arbete Stages of Economic
Growth att de koalitioner av nationalistledare som kämpat
för självständigheten i kolonialområdena vanligtvis omfattar
fyra olika element: militärer, yrkespolitiker, affärsmän och
intellektuella. "När en modern nation väl grundats strävar
de olika elementen i koalitionen att uppbåda den nyss triumferande nationalkänslan i olika riktningar: militärerna på
det utrikespolitiska området, yrkespolitikerna för att hävda
den centrala makten mot provinserna, affärsmännen för ekonomisk utveckling, de intellektuella för social, politisk och
juridisk reformverksamhet."
Då uppstår frågan: skall de nya staternas knappa resurser
användas till att föra krig med grannstater, till att underkuva traditionella ledare, till ekonomisk utveckling eller till
social, politisk och juridisk reformverksamhet? Eller sna10

rare: vilket handlingsprogram bör vinna företräde? Professor Rostow tror att mycket hänger på "maktbalansen inom
koalitionen". Om affärsmännens antal ökar kan vi vänta oss
att den ekonomiska förnyelsen ges företräde. Om däremot
militären dominerar kan vi vänta oss sammanstötningar med
grannstaterna.
Denna iakttagelse aven expert som ägnat många års studier åt den ekonomiska utvecklingsprocessen är av stor betydelse. De som anser att den ekonomiska utvecklingen bör
ges företräde frestas därav att dra slutsatsen att de nya staternas ledare bör rekryteras bland affärsmännen. En sådan
slutsats är olycklig av flera orsaker. För det första kanske
ledarkoalitionen i några länder inte innehåller något inslag
av affärsmän. För det andra är flertalet affärsmän mer intresserade av att förbättra sin egen ekonomi än av att förbättra landets. För det tredje har affärsmännen i vissa länder ingen chans att bli de dominerande inom koalitionen.
Den strategi vartill professor Rostows viktiga iakttagelse leder fram är inte att man skall förlita sig på någon enskild
grupp inom koalitionen, utan att samtliga dominerande
grupper skall bli övertygade om behovet av att koncentrera
sig på den ekonomiska förnyelsen.
Här kan Västerlandets ledare göra åtskilligt för att påverka Afrikas ledare. Detta är möjligt därför att Afrikas ledare har en tendens att "tävla om anseende" och "försöka
vinna de västerländska ledarnas uppskattning". Denna tendens kan med fördel utnyttjas. Västerlandets ledare kan visa
att när det gäller icke självstyrande länder beundras den ledare som kämpar för sitt lands befrielse, medan i självständiga länder den ledare som inriktar sig på reformer och
ekonomisk förnyelse vinner Västerlandets aktning.
Men de som bäst kan övertyga de afrikanska ledarna om
nödvändigheten av att ge den ekonomiska förnyelsen företräde är troligen att finna bland de afrikanska ledarna
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själva. En del av dem är redan nu helt inriktade på en modernisering av det ekonomiska livet. Dessa ledare borde få
en möjlighet att delge kolleger i andra länder sina synpunkter. Ett av de bästa sätten härför vore att med bistånd av
FN:s ekonomiska och sociala råd ordna årliga konferenser
om ekonomisk och social förnyelse, där bara de högsta ledarna från olika länder samt ett antal experter skulle närvara. Konferensernas syfte skulle inte vara att diskutera tekniska problem, utan att möjliggöra för ledarna att utbyta
erfarenheter, utveckla intresset för inspirerande moderniseringsarbete, höja och vidga horisonterna och staka ut vägen
till förnyelse. För att vidmakthålla ledarnas intresse även
mellan konferenserna kunde en tidskrift - som skulle presentera utvecklingsarbetet i olika länder och föreslå nya utvecklingsprojekt - utges och distribueras bland ledarna.
Det finns utan tvivel andra metoder att inrikta Afrikas
ledare på det ekonomiska förnyelsearbetet än "ledarkonferenser", "ledartidskrifter" och uppskattning av dem som lägger tonvikten vid en modernisering. Dessa metoder föreslås
endast för att antyda vilken inställning som är nödvändig.
Det tredje problemet rör kravet på politiska omgrupperingar. Afrikanska ledare är oroade av balkaniseringen av
många områden i Afrika och önskar se vissa länder förenade
i större enheter. Där detta kan åstadkommas utan konflikter, där man kan konstatera att det blir ekonomiskt fördelaktigt för alla de berörda länderna - där talar allt för en
geopolitisk omgruppering. Men där en sådan åtgärd skulle
väcka misstro, oro eller anstränga relationerna bör tanken
få vila till en lämpligare tidpunkt.
Man måste inse att kolonialmakternas uppdelning av kontinenten i territorier med olika namn, upprättandet av centt"alregeringar och de senaste årens nationalistiska aktivitet
har hamrat in den uppfattningen hos afrikanerna i varje
territorium att de utgör ett folk för sig, att de faktiskt bil12

dar en egen nation. Denna övertygelse, denna nationalism
är en tillgång i befrielsekampen. Men när det gäller att omgruppera länder är den en fara på samma sätt som stamtänkandet är en fara när det gäller att förena stammar och
provinser till en enda nation. Stamtänkandet kan inte stödja
bildandet av nationalregeringar. Därför stimulerar vi en nationell medvetenhet innan vi upprättar folkvalda nationalregeringar. På samma sätt kan nationalismen inte ge sitt stöd
åt den överbyggnad som en regional regering, omfattande
flera stater, skulle göra. Grundvalen för en sådan regional
regering är regional medvetenhet. Därför måste de som
skulle vilja omgruppera länder regionalt först ta upp frågan
hur de skall skapa regional medvetenhet bland sina landsmän. Hittills har oändligt litet gjorts i den riktningen. A
andra sidan råder en långt driven aktivitet på det "panafrikanska" planet. Det står inte klart om man anser att
man genom att befrämja den panafrikanska andan lägger
grunden för regionala politiska federationer. Om detta är
fallet bör man verkligen tänka om.
Panafrikanismen är otvivelaktigt effektiv som emancipationsstrategi. Men som enande faktor för regionalt samarbete är den alltför ytlig och kan karakteriseras som ett försök att "lägga på taket innan huset är byggt". Vi måste
bygga nedifrån och upp, inte uppifrån och ned; regionerna
måste vara fast sammanfogade regionala federationer och
inte bara löst hopplockade enheter. Allt detta kan sammanfattas så att den politiska utvecklingen i Afrika måste ske
steg för steg. Det innebär inte en uppmaning till långsamhet
(det finns utrymme för allt utom långsamhet i Afrika) utan
till realism. Bland både politiska och ekonomiska skribenter
råder skiljaktiga meningar om vilka dessa "steg" bör vara
och författaren föreslår följande:
1. Uppnående av självständighet.
2. Kraftig förnyelse av det ekonomiska livet.
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3. Uppmuntran till regionalt ekonomiskt samarbete och
regional medvetenhet.
4. Politisk omgruppering av grannländer.
Det fjärde problemet är att slutföra utrotandet av stamoch bytänkandet. De problem som stam- och bytänkandet
skapar efter självständigheten skiljer sig något från de problem det förorsakar före denna. Men de är lika överväldigande. Efter självständigheten mildras det primitiva stamoch bytänkandets inflytande. Men en del fula spår kvarstår.
Detta kvardröjande stam- och bytänkande kan vålla oproportionerligt stora skador. I ett självständigt land kan det
skapa misstro, främja oenighet, ge upphov till inre politiska
stridigheter, inverka negativt på arbete och social rörlighet,
hindra den ekonomiska utvecklingen, alstra nepotism bland
ledarna, leda till partiskhet och resultera i offentlig korruption. I stabilitetens och den regelbundna utvecklingens intresse måste allt göras för att utplåna de sista spåren av detta
kräftsår. Den självbelåtenhet som uppstår ur villfarelsen att
allt automatiskt är väl i huset när kolonialismen körts ut är
farlig. Huset är i själva verket fyllt av kolonialismens usla
arvegods och afrikanska ledare får aldrig upphöra att söka
skapa ordning i huset.
För att utplåna stam- och bytänkandet fordras: a) intensifiering av nationalkänslan; b) organiserande av kulturell,
social och politisk verksamhet i hela staten för att främja
nationell medvetenhet; c) uppbyggande av ett effektivt inrikes transportsystem för förflyttningar i större skala; d)
elevutbyte mellan regionala och provinsiella skolor; e) förflyttning av statstjänstemän till andra provinser än deras
egna hemorter; f) upprättande av ett effektivt kommunikationsnät av massmedia, d. v. s. man måste utge stora tidningar, skapa ett modernt radionät och en nationell filmtjänst vilket allt uppmuntrar till att vända blicken mot
centrum och betrakta nationen som en helhet.

Det femte och sista problemet under denna rubrik rör
hövdingarnas eller de traditionella ledarnas ställning. I en
del länder utövar de traditionella ledarna mycket stort inflytande bland massorna. Detta är endast ett annat uttryck
för att massorna är lojalare mot sina stamhövdingar än mot
sina nationella ledare - i längden kan makten över ett folk
utövas endast med folkets eget samtycke. Men det traditionella styrelsesättet är baserat på staminstitutionen. Lojalitet
mot en traditionell ledare är därför liktydig med lojalitet
mot stammen och innebär att staminstitutionen fortbestår.
Detta står i direkt konflikt med centralregeringens politik
vilken går ut på att svetsa samman olika stammar till en
stark nation.
Felet ligger inte i att traditionella ledare avsiktligt undergräver centralregeringens inflytande utan i att den "koloniala centralregeringen" gjort föga för att göra sitt inflytande gällande. Detta berodde antingen på att den tillämpade det "indirekta styrelsesättet" i alltför stor utsträckning
eller på att den bekämpade nationalistledarnas framträdande och nationalkänslan genom att överbetona de traditionella ledarnas ställning.
Vilken orsaken än är till denna konflikt, måste något göras för att hejda dragkampen mellan centrala och lokala ledare varhelst den förekommer. Att avskaffa de traditionella
styrelseformerna innebär ingen lösning; det skulle bara påskynda kaos. För den förutsebara framtiden kommer traditionellt styrelsesätt att vara en ofrånkomlig black om foten
som afrikanska ledare måste tolerera. Det är en av de traditionella institutioner som bevarar de inhemska metoderna
och till vilka utifrån kommande metoder måste anpassas för
att stämma överens med landets kynne. Då man griper sig
an med dessa problem måste man komma ihåg att lojalitet
mot traditionella ledare bara är en annan sida av stam- och
bytänkandet. Av detta följer att de åtgärder som vidtas för

att bekämpa stam- och bytänkandet också kommer att motverka överdriven lojalitet mot traditionella ledare. Men man
måste vidta mera direkta åtgärder. Centralregeringen måste
göra sitt inflytande mera märkbart bland massorna. För att
åstadkomma detta måste den överta en del av de viktiga
uppgifter som förr ålåg de traditionella ledarna och starta
stora offentliga kampanjer för att öppna folkets ögon för
centralregeringens positiva åtgärder.

Ledarskap
I januari 1960 besökte FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld 24 länder i Afrika och sammanträffade där med
"de flesta av Afrikas nationella ledare". Om dessa hade han
följande att säga vid sin återkomst till New York: "Jag fann
att den nuvarande generationen afrikanska ledare är intelligenta, fyllda av allvar och helt hängivna sin uppgift. Jag
är säker på att dessa länder kommer att gå en lycklig framtid till mötes i deras händer." De som har förstahandskännedom om den nuvarande generationen afrikanska ledare
instämmer antagligen. De vedermödor som Afrika genomgått, de förödmjukelser som dess söner och döttrar i åratal
utsatts för och den fattigdom som drabbar hela kontinenten
kan inte annat än frambringa ledare som föresatt sig att
hädanefter avsevärt förbättra sina folks livsvillkor. De mål
dessa ledare uppställt för sig är stora och betydelsefulla, deras problem mångfaldiga och deras uppgifter oerhört krävande. Följaktligen måste de vara på sin vakt mot fallgropar
som lurar på deras väg och som kan kasta deras länder ut
i kaos. Det finns framför allt sju faror, mot vilka de måste
vara på sin vakt.
Den första av dessa är att "belöna vänner och straffa
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motståndare". Efter självständigheten vill regeringspartiernas ledare, förståeligt nog, visa sina anhängare att ståndaktighet i den nationella kampen verkligen lönar sig genom
att utdela belöningar i form av anställningar till de anhängare som varit lojala mot "frihetens sak". Ingen realist
torde motsätta sig en sådan hållning. I länder där regeringen också är den främste arbetsgivaren skulle det vara
inhumant att begära av ledarna att de skulle svika dem som
arbetat hårt och offrat allt för den nationella frihetskampen. Beklagligt är dock om ledarna går till överdrift och
förbigår kvalificerat och dugligt folk, som inte tillhör partiet, till förmån för okvalificerade parti anhängare vid tillsättandet av poster som kräver sakkunskap. En sådan politik skulle inte bara driva länderna ut i ödesdigra träsk av
ineffektivitet utan också skapa farliga prejudikat vilka kan
kulminera i ett korrumperat "spoils"-system. Må arbetslösa
förutvarande frihetskämpar få en rättvis andel av förefintliga tjänster. Men där skicklighet behövs bör kompetens snarare än lojalitet fälla utslaget.
I fråga om "bestraffande av motståndare" föreligger två
aspekter: hämnd på forna "fiender" och krossande av dagens politiska "motståndare". Hämnd på fienderna från tiden före självständigheten är tarvlig och ovärdig ledningen
för ett regeringsparti. Den frihet de styrande kämpade för
var inte ämnad endast för deras egna anhängare utan fnr
alla - inklusive tjuvar, prostituerade, mördare och de "vilseförda quislingar som inte vet sitt eget bästa". Krossande
av dagens politiska motståndare skapar moraliska problem
som kan få mycket oroande resultat. Man måste dra upp en
klar skiljelinje mellan statsfiender och partifiender. Oförbätterliga statsfiender måste behandlas enligt landets lagar,
därom kan vi alla vara överens. Men förhållandet till rivaliserande partier är en ömtålig fråga som, om den missköts,
kan förorsaka de politiska ledarna (på båda sidor) mycket

onödigt lidande. Den hämndlystnad som riktas mot oppositionspartierna kommer inte att glömmas i en förändrad politisk situation - för att inte tala om den därav följande
kampens olyckliga verkningar på den ekonomiska utvecklingen. Med hänsyn till allt detta blir den ofrånkomliga slutsatsen att en politik som går ut på att "belöna vänner och
straffa motståndare" gör mycket större skada än nytta.
En annan, närliggande fara utgör nepotismen. Här konfronteras vi åter med favoritsystemet, men nu gynnas ledarnas släktingar i stället för partianhängare. Här favoriseras
farbröder, bröder, brorsöner, kusiner o. s. v. framför andra
vid tillsättandet av tjänster, inte därför att de är bättre kvalificerade än andra kandidater utan därför att de råkar vara
släkt med ledarna. Detta slags diskriminering är lika orättvis och kränkande som rasdiskriminering. Den resulterar i
slöseri med och felplacering aven av dessa länders knappaste tillgångar - kvalificerad arbetskraft; den förkväver
framväxten av ett skikt av dugliga affärsmän och administratörer; den stimulerar inte folk att skaffa sig kunskaper
och utbildning utan driver dem i stället att satsa på sin
släktskap med ledarna. Men framför allt kan den inge vissa
illa behandlade personer den tragiska uppfattningen att de
kan avhjälpa situationen endast genom att mörda de sittande ledarna och ersätta dem med sina egna släktingar.
Lyckligtvis verkar chanserna att dagens afrikanska ledare
skall förfalla till nepotism små. Men afrikanska ledare måste
ständigt vara på sin vakt, ty när nepotism hotar, hotar den
i tysthet.
Den tredje faran är en oklar framtidsvision. Man har sagt
att "där ingen framtidsvision finns går folket under", Detta
gäller för nästan alla länder men framför allt för de underutvecklade. Oklara föreställningar om hur saker och ting
bör gestalta sig är ett resultat av att nationalistledarna efter
självständigheten misslyckas med att ställa om från att ha
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varit frihetskämpar till att bli ekonomiska förnyare. Detta är
dock ett begripligt misslyckande. Denna omställning är lika
svår som att försöka bli jordbrukare efter att ha varit snickare. Den som i åratal kämpat för sitt lands frihet förvärvar vissa färdigheter och utvecklar en stridbar inställning
som är till föga nytta i det ekonomiska förnyelsearbetet. De
ledare som lyckas anpassa sig till sina nya uppgifter är de
som aldrig förlorat ur sikte att frihet endast är ett medel
att åstadkomma en social och ekonomisk reorganisation och
som följaktligen då och då avbröt sin frihetskamp för att
tänka över vilka åtgärder som var nödvändiga för denna
reorganisation.
Huvudsymptornet på en oklar framtidsvision är ledarnas
tendens att begrava sig i rutinarbete såsom de koloniala administratörerna förr gjorde. En sådan tendens förvandlar
ledargruppen till enbart en "inflytelserik minoritet" utan
skaparanda, initiativ och energi. Men ledare i underutvecklade länder har inte råd att vältra sig i rutinarbete. De
måste ta initiativ till utvecklingsplaner som höjer folkets levnadsstandard för att bevisa frihetens värde. Folket måste se
nya ting hända och känna att en förändring pågår, i annat
fall grips det av missmod. Därför måste ledarna ha en klar
framtidsvision, en tydlig bild av det sakernas nya tillstånd
som måste skapas.
Det finns två sätt att förvärva en sådan framtidsvision:
att läsa litteratur om utvecklingsproblem och att rådfråga
ekonomisk och social expertis om vad som bör göras. Båda
dessa sätt är väsentliga. Det räcker inte att ledarna omger
sig med experter vilka ger råd i tekniska detaljer. De måste
själva ha en ganska klar uppfattning om a) alla aktuella
problem, b) möjliga lösningar, c) landets ekonomiska resurser och begränsningar och d) vad andra ledare i liknande
situationer har gjort, gör och ämnar göra. Endast med en
sådan allsidig bild kan de intressera sig för utvecklingsar-

betet, anta eller förkasta experternas råd och frigöra sig från
rutinarbetets bojor.
Den fjärde faran härrör direkt från den just berörda. Den
sammanhänger med två närbesläktade ting: a) kvardröjande
vid det förflutna och b) småaktig avund. Ledare som förlorar sig i rutinarbetets detaljer uppvisar mycket få konkreta
resultat. Frestelsen att återkalla och prisa landets svunna
storhet blir då oemotståndlig. Men svunnen ära ersätter inte
nutida ära. Dessa nya länders ledare har inte råd att begrava sig i det förflutna. Deras uppgift gäller framtiden.
En viss inspiration kan naturligtvis hämtas ur det förflutnas storhet, men om både ledarna och massorna gäller att de
framför allt måste hämta sin inspiration ur nuet.
När ledarna inte åstadkommer något av värde, tenderar
folket att betrakta ledarskapet endast som ett medel till personlig rikedom och makt. Detta leder till intrigmakeri, småaktig avund och personkonflikter mellan ledare för samma
parti eller samma land. Det är betecknande att där två ledare tillsammans inriktar sig på utvecklingsarbete är småaktig avund dem emellan nästan obefintlig.
Den femte faran består i att afrikanska ledare tävlar om
företrädet. Denna tävlan har två sidor: a) många ledare
strävar efter att vara ett pinnhål högre än alla andra genom att uppträda som "storebror" .till andra afrikanska stater och b) många ledare försöker imponera starkare än
andra på yttervärlden. Allteftersom fler och fler territorier
i Afrika blir fria, kommer vissa ledare att söka ta en del
länder under de egna ländernas ekonomiska beskydd. Somliga gör det kanske därför att de på allvar tror att deras
länder har det ekonomiskt bättre än deras broderländer
och att det därför är deras moraliska skyldighet att hjälpa
dem. Andra gör det kanske därför att de i hemlighet hoppas kunna ställa andra ledare i skuggan och själva betraktas som ledare inte bara för sina egna länder utan också för
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de länder de hjälper. Ater andra gör det kanske för att höja
sitt eget lands anseende.
Hjälp som ges i den sanna afrikanska andan av "ömsesidigt bistånd" kommer otvivelaktigt att tas för vad den är
och inte upptas illa av folket i mottagarlandet. Men av personlig ambition och otyglad nationalism motiverad hjälp
kommer endast att skapa misstro, hat och stridigheter. Ingen
ledare med självaktning och kraft nog för att ha räddat
sitt land ur kolonialismens fasor vill spela andra fiolen till
en afrikansk maktgalning eller se sitt land dansa efter någon
annans pipa. Man får uppriktigt hoppas att de ledare som
tror på samarbete på jämställd fot och på att hjälpa varandra utan dolda motiv inte tvekar att avvisa och bannlysa
ledare som visar tecken på att drivas av lumpna ambitioner.
Därmed undviker de att bli inblandade i tvister som gör
allt vad Afrika så länge har lidit och kämpat för till tomt
prat.
De ledare som tävlar med varandra om att göra intryck
på och övertyga yttervärlden om att de är den största, "verkliga" kraften bland afrikanska ledare hänger sig åt ett spel
som har en inneboende tendens att urarta till vulgär
prestigetävlan och personkonflikter vilka kanske utmynnar
i öppen fiendskap. Detta slags tävlan sätter effektiva vapen
i händerna på dem som vill sätta upp de afrikanska ledarna
mot varandra och se det nya Afrikas solidaritet bruten. Det
är en onödig tävlan som alla som vill främja afrikansk enhet och harmoniskt samarbete bör ta avstånd från och
brännmärka. Den är onödig, ty om det finns något oupptäckt geni bland afrikanska ledare, kan denne vara förvissad
om att bli upptäckt i sinom tid även om han inte gör någon
reklam för sig själv. Om han inte råkar vara ett geni kommer ingen aldrig så kraftig självreklam att dupera världen.
Den som måste skryta över sin egen storhet vet i själva verket att han far med osanning, annars skulle han inte ens
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komma på en sådan ide. Verkligt stora män är upptagna
av viktigare ting än att skryta över sin storhet.
Den sjätte faran gäller hållningen mot de stora maktblocken. Vissa afrikanska ledare har sagt att det vore lumpet att
inte ta ställning utan endast dra fördel av det bästa från
båda blocken. Enligt dessa ledare måste afrikanerna på något sätt välja sida. Många västerländska folk skulle helhjärtat skriva under detta. Vissa nationer tycks hysa uppfattningen att "de som inte är för oss är mot oss" och är därför angelägna om att skilja vänner från fiender. Men i detta
fall motverkar an allianspolitik sitt eget syfte - att hålla
kommunismen utanför de nya staterna.
En nästan universell tendens i alla mindre utvecklade
områden i världen är att om regeringspartiet är västvänligt
blir oppositionen östvänlig. Visserligen förekommer den östvänliga inställningen även i länder som för en alliansfri politik. Men regeringspartiernas alliansfria politik tar i dessa
länder så mycken vind ur seglen för motståndarna att potentiella kommunister endast blir maktlösa minoriteter. En
del människor tror att en allians med Västern också kan
hålla kommunismen borta, förutsatt att ledarna uppträder
med fasthet mot dem som har kommunistiska sympatier.
Kanske är detta fallet, men kommunismen har rykte om sig
att frodas under förföljelse. En allians med Västern ger
kommunisterna en verklig stridsfråga, och så länge de har
legitimt mål för sin kamp, gjuter "fasthet" och förföljelser
endast olja på elden. Hur paradoxalt det än må låta, är det
säkraste sättet att liera sig med Västern att inte liera sig med
Västern.
Den sjunde faran är risken för diktatur. Tre omständigheter gynnar uppkomsten av diktatur i Afrika: 1) alltför
stort förtroende, 2) alltför litet förtroende och 3) överdriven
ärelystnad. Det sista problemet är det lättaste. En man som
i dessa tider vill bli en ny Napoleon, Hitler eller Mussolini
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kan vara förvissad om att det vaknande Afrika kommer att
behandla honom på samma sätt som Europa behandlade
sina misantroper. Ett folk kan inte avkasta kolonialismens ok
för att sedan misslyckas med att krossa en förryckt individ
som strävar att förtrycka det.
Det verkliga problemet utgör de ledare som förvandlas till
diktatorer därför att deras landsmän skänker dem antingen
alltför stort eller alltför litet förtroende. När en ledare får
alltför stort förtroende stiger detta honom (ibland) åt huvudet, och han tror sig ofelbar. En sådan man tål troligtvis
inte kritik och välkomnar knappast alternativa förslag. Han
har sina egna ideer och tolererar inga andra. När å andra
6idan en lysande, självsäker och välmenande ledare inte får
det förtroende han behöver eller har att göra med en illiterat massa blir även han benägen att genomdriva sina åtgärder med diktatoriska medel i tro att folket senare kommer
att uppskatta vad han gjort.
Båda dessa ledartyper behöver en dos ödmjukhet. De
måste inse att de inte nödvändigtvis behöver vara intelligentare än andra enbart därför att de nått toppen. I själva ver·
ket har politiken överallt i världen en underlig förmåga att
dra till sig de mest medelmåttiga begåvningar. I varje land
finns personer som intellektuellt är vida överlägsna de politiska ledarna. Vid utformningen av politiken måste ledarna
därför lita mer på allmänna opinionen och på sina kollegers
åsikter än på sin inbillade intellektuella överlägsenhet. Ledarens uppgift är att följa likaväl som att leda.

Sociala frågor
Under denna rubrik skall vi skärskåda sju problem. Men
det bör betonas att syftet med detta kapitel inte är att teckna
hela panoramat av sociala, politiska och ekonomiska problem som de nya afrikanska staterna kan tänkas möta, utan
endast att skissera upp de problem som kan väntas bli svå·
rast att komma till rätta med sett ur afrikansk synvinkel.
Ett av de kvistigaste problemen för de nya länderna är
att bestämma vilka sedvänjor och traditioner man måste
uppge och att välja ut de främmande kulturmönster man
måste ta upp. Västerns ekonomiska och sociala experter
framhåller alltid i sina studier över utvecklingsproblem att
det å ena sidan finns inhemska sedvänjor som motverkar den
ekonomiska utvecklingen, å andra sidan utländska handlingsmönster som i högsta grad främjar ekonomiskt framåtskridande. De tillråder att de förra skall undanröjas och de senare införas, om den rådande stagnationen skall brytas.
Vad de bland annat beklagar i inhemska kulturer är:
vidskepelsen, nepotismen, individens beroende av släkten,
kvinnornas slavställning, bristen på social rörlighet, fördomarna mot vissa yrken såsom handel, penningutlåning etc.,
fatalismen som tar sig uttryck i att man nöjer sig med sin
lott såsom varande bestämd från ovan, vissa religiösa åskådningar som är oförenliga med moderniseringssträvandena,
den segregation som grundar sig på kast, samhällsklass, hudfärg, stam, hemvist eller religion, språkens mångfald, frånvaron av individualism, den gemensamma äganderätten till
jorden, de höga födelsetalen, arrendesystemet, de utspridda
jordlotterna, lönens oförmåga att fungera som drivfjäder,
den höga frånvarofrekvensen bland industriarbetarna, den
stora omsättningen på arbetskraft, lagringen av sparmedel,
obenägenheten att spara och förkärleken att investera i fast
egendom hos de få som investerar.

Västerlandets ekonomiska och sociala experter rekommenderar införande av motsatta metoder: rationalism, universalism, västerländsk familjestruktur, jämställdhet mellan
könen, vertikal social rörlighet, förstfödslorättssystem, utplånande av yrkesfördomar, skapande av uppfattningen att
människan kan behärska sin miljö, imympande av den protestantiska etik som främjar kapita!samlande, utrotande av
segregations tendenser i alla former, införande av ett gemensamt språk, individualism, minskning av födelsetalen, främjande av känslan av jämställdhet, enskild äganderätt till
jord, hopslagning av spridda jordlotter, införande av penningekonomi bland massan, minskning av frånvaron, stabilisering av den industriella arbetskraften, åtgärder för att
förmå dem som lagrat sparmedel att investera i produktiva
företag, ökat sparande och uppmuntran att investera i annat än fast egendom.
ytligt sett är alla dessa rekommendationer förnuftiga och
bra. Men några ögonblicks eftertanke visar att inte alla är
lika bra som de verkar. Somligt är lättare sagt än gjort. Annat skulle ta mycket lång tid att genomföra. Ater annat
skulle kunna rubba de inhemska massornas psykiska balans.
En del är riskabelt. Detta framgår av följande: det är ingen
lätt sak att införa det västerländska familjesystemet, där det
inte existerar; att förmå massorna att anta ett nytt språk kan
inte göras i en handvändning; att uppmuntra individualism
bland människor vilkas trygghetskänsla är beroende av det
"ömsesidiga bistånd" de ger varandra skulle resultera i en
fruktansvärd osäkerhet, en effektiv födelsekontroll hos folk
vars sexualmoral är grundad på fruktan att föda illegitima
barn skulle lätt resultera i sådan promiskuitet att grundvalarna för äktenskapsinstitutionen skulle rubbas.
Att framhålla detta är inte att "ge misstroendevotum" åt
rekommendationerna utan endast att mana de nya ländernas
ledare till besinning då de skall förverkliga dem. Ledarna

bör vara skyldiga att betrakta rekommendationerna ur folkets synvinkel och att välja ut dem som 1) förefaller mest
praktiska, 2) inte tar för lång tid att genomföra, 3) har de
minst ogynnsamma verkningarna på folkets psykiska hälsa
och 4) inte i sin tur skapar nya problem. I själva verket blir
de experter som ger dessa rekommendationer själva alltmer
medvetna om riskerna för negativa verkningar och gör sitt
yttersta för att föreslå endast reformer med minimala skadeeffekter. Men det är inte nog att välmenande utländska experter försöker leva sig in i afrikanernas livssyn och inse riskerna. Afrikanerna måste göra sina egna åsikter gällande i
valet av de rekommendationer som kan genomföras.
Ett annat problem som förtjänar uppmärksamhet gäller
uppkomsten av nya sociala ledarskikt. I nästan alla samhällen finns en inte närmare avgränsad grupp människor som
bestämmer de sociala normerna. Dessa människor behöver
inte vara identiska med de politiska ledarna. Vanligen är de
i stället ledande på andra områden, t. ex. inom affärsvärlden
eller det kulturella och religiösa livet. De har dock ett gemensamt: de tar initiativ till nödvändiga förändringar och/
eller försöker bevara det bästa av ett samhälles traditioner.
Afrikanerna hade egna sociala ledare vilka undanträngdes
av utländska sådana sedan kontinenten underkuvats. Slugt
och försiktigt lärde utlänningarna afrikanerna att förakta de
egna livsformerna, att uppskatta de europeiska, att mäta allt
vad de gjorde med europeiska mått och att efterapa de europeiska ledarna på det sociala området.
Men i och med självständigheten reduceras de europeiska
ledarnas sociala inflytande till praktiskt taget ingenting. De
europeiska politiska ledarnas fall tycks gå hand i hand med
ett sammanbrott för europeernas ledarskap på det sociala
området. Därigenom skapar självständigheten ett socialt
vakuum: dessa länder lämnas utan ett etablerat socialt ledar.
skikt. Europeerna upphör att vara effektiva sociala ledare

och traditionella sociala ledare kan inte uppbringas för att
fylla detta vakuum. Förhållandena under det främmande
herraväldet ändras i så hög grad att de traditionella sociala
ledarna är föga lämpade för sin uppgift i den nya miljö som
uppstått. Det är detta vakuum som konstituerar det problem
vi behandlar.
Den afrikanska elit som skall ta vid i den nya situationen
måste frambringa de sociala ledare som behövs för att fylla
detta vakuum. Om så inte sker, kommer massorna inte att
ha något annat alternativ än att klamra sig fast vid vrakspillrorna efter de utländska sedvänjorna och av dem bygga
upp en flytande och ofullständig kultur i den nya staten. De
nya sociala ledarnas uppgift måste bli att föra de nya länderna bort från tragedin aven fullständig efterapning av utländska sedvänjor och även att undvika missgreppet att återinföra traditionella sedvänjor. För detta behövs beslutsamma
män som är väl insatta i såväl afrikanska som europeiska
sedvänjor och dessutom patriotiska, progressiva och balanserade. De behöver inte få någon officiell ställning men de bör
vederbörligen erkännas och få en viss hjälp i sina strävanden
att påverka folket.
Likriktad smak och social konformitet är ännu ett problem
som vissa av de nya staterna kommer att ställas inför. Huvudorsakerna till dessa problem är: a) förefintligheten av ett
ytterst populärt politiskt ledarskikt vars smak och maner efterapas längs hela den sociala rangskalan, b) ett litet men
inflytelserikt socialt ledarskikts dominans, c) urskillningslös
efterapning av utländska sedvänjor, d) en tätt boende befolkning där åsikter, nyheter och moder sprids snabbt och
e) ett effektivt transportsystem och någorlunda moderna
massmedia.
Faran med social konformitet består i att den leder till
intellektuell konformitet, vilket innebär att om den lilla
grupp av människor som tänker, inför förändringar och ska-

par nya beteendemönster begår ett misstag i ett eller annat
avseende, upprepar hela befolkningen detta misstag. Härtill
kommer att om dessa människor upphörde att tänka kreativt, att förnya och att driva fram sociala förändringar,
skulle de olyckliga följdverkningarna drabba inte bara några
få utan hela nationen. Social konformitet har naturligtvis
sina fördelar men nackdelarna väger tyngre.
För att hålla den sociala konformiteten på ett minimum
måste de politiska ledarna avstå från att ikläda sig dubbelrollen av såväl politiska som sociala ledare. Ansvaret för det
sociala ledarskapet bör läggas på andra personer vilka bör
få vederbörligt erkännande och uppmuntran från de politiska ledarna. Men basen för socialt ledarskap bör breddas
så att hela skalan av smakriktningar och åsikter jämkas samman, varigenom förhindras att ett fåtal älsklingsideer sprids,
vilka omhuldas av endast en handfull människor. Slutligen
bör man klargöra för de sociala ledarna att deras uppgift
inte är att kasta allt afrikanskt överbord, inte heller att endast anamma utländska sedvänjor, utan att hålla fast vid ett
afrikanskt levnadssätt där så är nödvändigt, införa utländska
sedvänjor där så är möjligt och vid behov söka praktiskt
möjliga kompromisser.
Det fjärde problemet rÖ!: kvinnorna. De nya regeringarna
måste hjälpa Afrikas kvinnor att anpassa sig till sina nya
uppgifter i en penninghushållning. Under en naturahushållning består husmoderns plikter i att a) föda barn, b) uppfostra dem, c) bära vatten, d) hämta bränsle, e) laga mat,
f) underhålla kvinnliga gäster, g) ta hand om makens släktingar och h) utföra lättare arbete på fälten. Men i den penninghushållning som vinner insteg i nästan alla länder väntar sig de till hälften europeiserade afrikanerna att deras
hustrur skall fylla andra funktioner. Moderna afrikanska
unga män vill ha hustrur som a) vet hur man tillagar både
traditionella och västerländska maträtter, b) kan uppfostra

sina barn på ett modernt sätt, c) delar deras sociala intressen såsom dans etc., d) kan sköta ett modernt hem som de
kan vara stolta över, e) kan underhålla gäster enligt både
afrikansk och västerländsk sed beroende på vilka gästerna
är, f) kan tillräckligt mycket engelska för att kunna läsa nyttiga handböcker och vid behov konversera på detta språk,
g) behärskar konsten att tvätta och stryka kläder och h)
vet hur man klär sig som en filmstjärna utan att vara det.
Men kvinnor som kan allt detta utgör en oändligt liten del
av Afrikas kvinnliga befolkning. Bara ett fåtal har en viss
skolbildning, flertalet har inte ens sett en skola inifrån. De
nya regeringarna kan inte ignorera dessa vuxna och enbart
koncentrera sig på att utbilda unga flickor. Vuxenutbildning, organiserad ungefär som de danska folkhögskolorna,
måste sättas i gång för att lära husmödrar modernt levnadssätt och undervisa dem om hur man sköter ett modernt hushåll. Som ett alternativ kan sådana kurser ingå i det lokala
samhällsplaneringsprogrammet som också skulle kunna ge
männen undervisning.

Ekonomi
De ekonomiska problemen i detta sammanhang är huvudsakligen beroende av följande faktorer: 1) valet av det ekonomiska system som skall vara mönsterbildande för utvecklingen, 2) fastställandet av grundläggande målsättningar för
den ekonomiska politiken, 3) bildandet av politiska federationer och ekonomiska unioner, 4) försummelserna av jordbruksdistrikten, 5) stabiliseringen av den industriella arbetskraften, 6) konflikterna mellan fackföreningsintressena och
den ekonomiska utvecklingens målsättningar och 7) nödvändigheten att förändra konsumtionsvanorna.

1. På ett eller annat sätt vill Västerlandet förmå de nya
ländernas ledare att klargöra sina ställningstaganden: är de
för eller mot kommunismen? Naturligtvis måste ledarna veta
vilket system de skall ansluta sig till, men det är både onödigt och oriktigt att reducera valmöjligheterna till två system: kapitalism och kommunism. I själva verket är det inte
troligt att någotdera systemet kommer att antas i sin mest
renodlade form. I Afrika lutar man åt ett pragmatiskt synsätt
som förkastar det irrelevanta och anammar det bästa från
båda systemen. Detta synsätt är väl lämpat för länder med
ännu outvecklad ekonomi.
2. Vilka är de grundläggande målsättningarna för en ekonomisk politik med pragmatiskt synsätt? De är många, men
de följande är troligen viktigast:
a) att höja levnadsstandarden så att en majoritet av folket kan åtnjuta ett bättre intellektuellt och kulturellt liv.
b) att öka de ekonomiska möjligheterna för att minska
undersysselsättningen.
c) att uppmuntra företagsamhet bland de minst privilegierade samhällsskikten.
d) att minska olikheterna i inkomst, förmögenhet och ekonomisk makt.
e) att uppskatta vinsten från nya företag inte så mycket i
pengar som i samhällsnytta.
f) att genomdriva bättre arbetsförhållanden och principen
om lika lön för lika arbete för både afrikaner och ickeafrikaner, såväl män som kvinnor.
g) att bibehålla en stabil prisnivå.
h) att införa ett visst mått av social trygghet för ensamstående gamla, sjuka och arbetsoförmögna.
i) att främja målmedvetenhet och ansvarskänsla hos
folket.
j) att uppmuntra samhörighetskänsla och solidaritet mellan raserna.

För att förverkliga alla dessa målsättningar fordras särskilda åtgärder. En höjning av levnadsstandarden innebär i
själva verket att höja inkomsterna för de redan anställda och
att ge arbetslösa betald anställning. Detta innebär i sin tur
att skapa en modern ekonomisk grundstruktur, modernisera
jordbruket, industrialisera näringslivet och bearbeta mineraltillgångarna.
För att öka de ekonomiska möjligheterna på ett tidigt utvecklingsstadium fordras att man i stor skala söker göra jordbruket ekonomiskt inbringande, bereder lantbefolkningen betalt arbete de årstider då jordbruket inte ger sysselsättning,
främjar småindustri och hantverk samt fullföljer en politik
med balanserad regional utveckling.
För att gynna företagsamheten bland de mindre privilegierade i samhället krävs teknisk kunskap, ledarförmåga hos
blivande företagare, kapital, hjälp vid rekryteringen av arbetskraft, framskaffande av råmaterial, minskning av riskerna och stöd av tillförlitliga ekonomiska uppgifter.
Utjämning av olikheter i inkomst, förmögenhet och ekonomisk makt kräver skiftande åtgärder. Olikheterna i inkomst avhjälps skattevägen genom att man (utan att reducera arbets- och sparlust) reducerar inkomsterna för höga
inkomsttagare och ökar dem för sådana som ligger lågt på
inkomstskalan. Skillnader i förmögenhet och ekonomisk makt
kan reduceras genom arvsskatt, kooperativa äganderättsformer och statlig äganderätt till monopol och nyckelindustrier.
Om samhällsnyttan tas som norm för den nya ekonomiska
företagsamheten, innebär detta att regeringen bör fördela
sina utvecklingsresurser så att de inte endast tillfaller företag som beräknas bli ekonomiskt vinstgivande utan även
sådana som är väsentliga för folkets välfärd, även om de inte
kan antas ge någon vinst i pengar. Ett exempel på sådan
verksamhet är socialvård och sjukvård. Vidare föreskriver

denna princip att ett företag tveklöst skall bildas trots att det
- förutom att ge ett betydande antal människor anställning - nätt och jämnt beräknas gå ihop. Vinsten kan i ett
sådant fall inte räknas i pengar utan i inkomster till de anställda som skulle ha det betydligt sämre ställt som arbetslösa eller undersysselsatta.
För att få till stånd rättvisa arbetsförhållanden fordras
en human arbetsmarknadslagstiftning som stärker fackföreningsrörelsen (utan att skada den ekonomiska utvecklingen), kräver att arbetsgivarna skapar bättre villkor för
sina anställda, förbjuder rasdiskriminering inom industrin
och tillämpar principen "lika lön för lika arbete" oberoende
av ras eller kön.
För att upprätthålla en stabil prisnivå måste regeringen
vidta nödiga åtgärder för att förebygga eller hejda såväl inflations- som deflationstendenser så att en höjning av folkets
inkomster inte slukas av stigande priser eller går förlorad i
depressionens kaos.
I ett underutvecklat land är socialförsäkring nästan en
lyx. Knappt några av de rika länderna införde sådan på ett
tidigt utvecklingsstadium. Ingen skulle ha haft råd till det
utan att hejda kapitalbildningen. Detsamma tycks gälla för
de underutvecklade länderna av i dag. Men det finns en
skillnad. När de nu rika länderna lade grunden till sin ekonomi gällde ännu inte de humanitära ideal vi i dag bekänner oss till. Tanken på social trygghet hade varken tagit
form eller ens fångat politikernas fantasi. I dag har iden
emellertid vunnit genklang överallt - även i de underutvecklade länderna. Om därför regeringarna i de underutvecklade länderna helt nonchalerar tanken på social trygghet, vore detta en farlig politisk försummelse från regeringspartiernas sida. A andra sidan är, som redan påpekats, en
fullständig socialförsäkring en omöjlighet. Kompromissen
torde gå ut på att skapa någon form av social trygghet för

ensamstående gamla, sjuka och arbetsoförmögna. Med ett
sådant arrangemang måste andra, som under gynnsammare
ekonomiska förhållanden vore berättigade till hjälp, bli beroende av släktingar. I denna utformning innebär förslaget
en kompromiss mellan traditionella och moderna former av
social omvårdnad.
För att främja målmedvetenhet och ansvarskänsla hos
massorna krävs en folklig inhemsk styrelse som (sedan självständighet uppnåtts) inriktar sig på ekonomisk och social
förnyelse, en bred nationell rörelse och ett utvecklingsprogram i vilket massorna (d. v. s. lantbefolkningen) kan ta
del. Dessutom måste ett effektivt masskommunikationsnät
skapas för att förmedla information och nyheter.
För att befordra samhörighet och solidaritet mellan raserna krävs att ledarna för nya stater inser att de moderna
kommunikationerna eliminerat avstånden så att planeten
jorden förändrats till ett enda land, bebott aven enda ras den mänskliga - , att samexistens mellan svarta, vita, gula
och bruna därför är logisk och nära nog oundviklig överallt
på jordklotet, att den ekonomiska exploatering som främmande raser anklagas för uppstått ur och gynnats av historiska förhållanden för vilka ingen enskild person eller ras
kan ställas till ansvar, att man efter självständigheten kan
och bör göra slut på exploateringen utan tankar på hämnd,
att immigranter av främmande raser under vänlig vägledning kan utgöra ett verkligt tillskott till utvecklingen i olika
länder samt att en utvisning av främmande raser skulle
störa jämvikten i så hög grad att detta - temporärt nästan
helt - skulle stoppa framstegstakten. Om dessa realiteter
erkändes, skulle det uppmuntra ledarna själva och deras folk
att acceptera immigranterna som fullvärdiga medborgare.
Genom att på så sätt accepteras skulle immigranter av främmande ras få en samhörighetskänsla som i sin tur skulle Inverka gynnsamt på deras bidrag till utvecklingen.
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3. Man har de senaste åren talat mycket om "gemensamma marknader" och "politiska omgrupperingar". Dessa
planer har dryftats i Västafrika och gett eko i Syd-, Centraloch Östafrika. Vad menar man egentligen, och är förslagen
realistiska? Här skall vi huvudsakligen behandla gemensamma marknader. Politiska omgrupperingar behandlas endast i den mån de blir en konsekvens av den ekonomiska
integrationen.
En gemensam marknad eller en ekonomisk union betyder att man avskaffar tullar, immigrationsrestriktioner och
andra hinder för att möjliggöra att varor, arbetskraft och
kapital flyter fritt mellan länderna inom den gemensamma
marknaden. En gemensam marknad innebär kanske eller
kanske inte en politisk federation. Men om så är fallet har
vi fått en "politisk omgruppering".
En ekonomisk union utan politiskt samgående är praktisk och fördelaktig endast om följande villkor uppfylls:
a) deltagarländerna måste befinna sig på ungefär samma
industriella utvecklingsnivå. Om ett av länderna är högre
industrialiserat än de övriga, kommer unionen att vara till
nackdel för de mindre industrialiserade länderna, vilka då
enbart fungerar som skyddade marknader för det högre industrialiserade landets industriprodukter.
b) man måste redan från början försäkra sig om att produkterna från varje medlemsland får marknader i övriga
medlemsstater. Den största fördelen med en ekonomisk union
är att marknaden vidgas och att specialiseringsmöjligheter
uppstår. Men denna marknadsutvidgning får inte bli till
fördel bara för ett land utan för samtliga medlemsländer. I
annat fall blir den till ingen nytta för de länder som måste
försäkra sig om marknader för alla sina produkter utanför
sina gränser.
c) en central myndighet måste finnas för att planera lokaliseringen av vissa industrier så att dubblering undviks.
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d) det måste stå klart att denna centrala myndighet inte
får hindra utvecklingen av ett mångsidigt näringsliv för någon medlemsstat under förutsättning att en sådan utveckling
inte kommer i konflikt med de krav som uppställts i det föregående.
e) de centrala myndigheterna måste få makt att genomdriva och förhindra en kränkning av beslut som avser industriernas lokalisering.
Utöver de här angivna villkoren framstår en politisk federation och en ekonomisk union som förnuftiga och fördelaktiga, om och endast om:
f) överenskommelse kan nås om den ekonomiska politikens grundläggande målsättningar. Uppfylls inte detta krav,
så kan det vara tillräckligt för att slå sönder federationen.
Ett varaktigt samarbete kan inte etableras mellan en federal
regering som vägleds av neo-laissez-faire-doktrinen och en
delstatsregering som anammat t. ex. en pragmatisk utvecklingssyn.
g) den federala regeringens roll i ekonomiska angelägenheter klart kan definieras och godtas av folket som en sann
återspegling av dess ekonomiska filosofi. Om så inte sker, kan
vissa stater anklaga den federala regeringen för att svika sin
uppgift att åvägabringa ekonomisk utveckling och andra kan
anse att den federala regeringen ingriper för mycket i ekonomiska angelägenheter. Sådana känslor kan - om de hyses
under längre tid - förgifta och ta död på federationen.
h) rättvisa principer kan utarbetas och antas om fördelningen av den federala regeringens löpande kostnader och
kapitalutgifter mellan raser och territorier. En federation är
dömd att spricka, om löpande utgifter och utvecklingskostnader avvägs till förmån för någon ras eller något territorIum.
i) man godtar att den federala skattebördan skall åläggas
raser och stater efter betalningsförmåga.
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j) enighet kan nås om att en av målsättningarna för den
federala ekonomiska politiken bör vara en omedelbar ökning
av omfånget av federationens export. Endast om detta krav
tillgodoses, kan federationen försäkra alla medlemsstater mot
häftiga fluktuationer i statsinkomsterna.
k) en majoritet av folket uppriktigt önskar en sådan federation. Detta är det ojämförligt viktigaste kravet. Om det
inte uppfylls, kan federationen inte bestå även om den under
en tid kan stöttas upp av bedrägliga knep eller med vapenmakt.
l) en demokratisk federal konstitution som garanterar
varje stat en rättvis representation i det federala parlamentet kan framläggas och antas av majoriteten av alla invånare. En federation baserad på en endast skenbart demokratisk konstitution med godtyckliga medborgarskapsgarantier
blir ett bedrägligt bländverk för både sina förkämpar och
sina försvarare.
4. "Försummelserna av jordbruksdistrikten" beror huvudsakligen på att det moderna Afrikas politiska ledare är stadsbor. De flesta av dem växer upp, lever och dör i städer -även om de är födda på landsbygden. De är därför benägna
att fästa större vikt vid städerna än vid landsbygden. Denna
tendens återspeglas i utvecklingspolitiken. På grund av sin
önskan att ha några få "skrytfasader" inom bekvämt räckhåll att visa upp för framstående utländska gäster i deras
länder och på grund av sin ganska ytliga kännedom om de
verkliga levnadsförhållandena i jordbruksdistrikten ägnar de
afrikanska ledarna - och andra i liknande situationer största delen av utvecklingsresurserna åt städerna. Men sund
utveckling, politisk stabilitet och samarbete mellan regering
och folk kräver att hela folket får en känsla av delaktighet.
Denna känsla kan existera endast om ledarna förbättrar
även landsbygdsbefolkningens villkor. Ledarna måste planera
lokala utvecklingsprogram för att a) rationellt utnyttja

landsbygdens materiella tillgångar, b) utbilda den vuxna
landsbygdsbefolkningen, c) lära ut bättre jordbruksmetoder
och förbättra hälsovården, d) främja hantverk och småindustri och e) stimulera ett livligare deltagande i lokala politiska angelägenheter. Dessutom och framför allt måste ledarna lära känna den egna landsbygdsbefolkningens levnadsvillkor. Endast en sådan kännedom kan få dem att inse vikten av landsbygdens utveckling.
5. Få ekonomiska problem är så angelägna som behovet
att stabilisera Afrikas industriella arbetsmarknad. Omsättningen på arbetare - tendensen att lämna sin anställning
efter endast kort tid - kan inveckla unga regeringar i ett
fruktansvärt slöseri med utvecklingsresurserna.
Männen strömmar in från jordbruksdistrikten för att ta
arbete inom industrin, där de lär sig vissa färdigheter. Men
knappt är denna skolning avslutad förrän de beslutar sig för
att återvända "hem". På så sätt slösas med både pengar, tid
och värdefullt arbete för att utbilda män som inte kommer
att stanna inom ett och samma företag. Än värre - när
dessa män återvänder till industricentra för ännu en tids
anställning finns ingen institution som leder dem tillbaka till
de arbeten de tidigare utbildats för. Resultatet blir att de tar
nya arbeten för vilka de måste utbildas på nytt. Men snart
upprepas samma process på nytt: männen vänder industrin
ryggen och ger sig i väg "hem". Regeringar och industriföretagare som planerar att utbilda arbetsledare, förmän,
mekaniker, hantverkare och annan utbildad eller halvutbildad arbetskraft ställs inför exakt samma problem. Detta
kommer troligen att bli ett av de afrikanska regeringarnas
mest svårbemästrade problem.
Man måste ställa frågan: varför har afrikaner från landsbygden så svårt att slå rot i industricentra? Varför vill de
inte slå sig till ro med en fast anställning inom industrin?
Det finns sex svar på den frågan:
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a) Därför att de känner sig ensamma i städerna. En afrikan som vuxit upp inom ett stort familjesystem där familjebanden är mycket starka kan inte härda ut länge borta från
familj och släkt. Han lider aven ensamhet som nästan övergår i tortyr. Den som vuxit upp i ett horisontalt familjesystem kan knappast förstå denna intensitet. Men den finns
där - verklig, intensiv, skoningslös.
b) Därför att städerna inger dem en känsla av otrygghet.
Stammens liv är uppbyggt på "ömsesidigt bistånd och samarbete", och detta inger människorna en oerhörd trygghetskänsla. Liksom jordinnehav är den likvärdig med banktillgodohavanden, andra besparingar, försäkringar, ålderdomspensioner, nationella biståndsplaner och socialförsäkringar.
Detta "ömsesidiga bistånd och samarbete" existerar inte i
städer, ty där bor människor som kommer inte från en utan
från ett otal stammar - ett konglomerat där denna företeelse inte kan överleva även om man försökte införa den.
c) Därför att de har förpliktelser mot sitt folk "därhemma", vilka de endast kan uppfylla personligen. Folk som
tar arbete i industricentra är på en och samma gång sina
föräldrars barn, fäder, makar, bröder och farbröder. Enligt
afrikansk sed måste de därför ta hand om sina åldrande föräldrar och överta deras förpliktelser, de måste då och då
bygga hus åt sig och "de gamla", de måste introducera sina
söner i stammens sedvänjor och traditioner, de måste fullgöra sina äktenskapliga plikter - inget av allt detta kan
utföras av den som befinner sig långt borta från hemmet.
d) Därför att de finner det svårt att anpassa sig till stadslivet. Livet i staden har föga likhet med det liv de levde på
landsbygden. Det är faktiskt ett under att de ändå klarar
alla besvärligheter och skiftningar i stadslivet så länge som
de gör. Klyftan mellan dessa två livsformer är så vid att
man endast med risk för långvarigt psykiskt obehag definitivt kan ta steget från den ena sidan till den andra. Det är

oerhört långt från hackans värld, rådjursjakt, krigsdanser,
kanottävlingar och moralisk rättskaffenhet till det löpande
bandet, tennis, tango och promiskuitet.
e) Därför att många av dem känner att man inte kan ge
barnen en god uppfostran i städerna. Ungdomsbrottslighet,
förbrytarväsen, prostitution, äktenskaplig instabilitet, girighet och individualism, vilka präglar livet i städerna, verkar
frånstötande på landsbygdsbon. Därför sänder många sina
barn "tillbaka hem" för att uppfostras på traditionellt vis
även om de själva av omständigheterna tvingats att be sina
hustrur komma till dem i städerna.
f) Därför att de snabbt når sina mål. Män som kommer
in till städerna har satt sig bestämda kortsiktiga mål. Det
kan vara att köpa en symaskin, en plog, en cykel, kläder eller
köksutrustning. De kanske försöker skaffa pengar till att
bygga tegelhus, göra upp en affär eller betala skatter. Så
snart dessa mål nåtts är det hög tid att packa ihop och bege
sig hem.
Allt detta samverkar till att driva den afrikanske landsbygdsbon tillbaka till landet "där män är män och kvinnorna
är stolta över dem". För honom innebär hemresan att han
återvänder till en förnuftig värld, men för regeringar och
industriledare skapar den svårlösta problem.
Flera åtgärder har prövats för att skapa en fast afrikansk
arbetarstam i städerna. Cecil Rhodes hittade på knepet att
pålägga afrikanerna skatter för att tvinga dem att söka betald anställning. Sydafrikanska guldgruvor har infört systemet med "kontraktsarbete" vilket tvingar den afrikanske
arbetaren att behålla sin anställning under en fastställd period. I Västafrika har några företag försökt sig på en differentierad lönesättning som innebär att de som stannar på
sina arbeten längre perioder får mycket bättre betalt än den
lättfotade arbetare som ofta byter anställning. I Nordrhodesias kopparbälte tillhandahåller gruvorna bra sjukvård, hus
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och skolor i hopp att sådana sociala förmåner skall uppmuntra afrikanska arbetare att permanent bosätta sig i städerna. Sydrhodesias industriledare uppmuntrar afrikanska
arbetare att ta med sig sina "familjer" (d. v. s. hustrur och
barn) till arbetsplatserna.
Det är emellertid tvivelaktigt om dessa åtgärder baseras
på en verklig förståelse för de krafter som drar de afrikanska
industriarbetarna tillbaka till landsbygden. Skatter och kontraktsarbeten är säkert ingen lösning, de leder bara till att
man plågar den afrikanske arbetaren. Lönedifferentiering
och god social service är tvivelaktiga botemedel. Försök att
locka arbetarna att ta med sig sina familjer skulle vara en
effektiv lösning, om den afrikanska familjen bara bestod av
man, hustru och barn. Tyvärr ingår däri även föräldrar, farbröder, fastrar, syskon, brorsöner och kusiner.
För att lösa problemet måste man ta hänsyn till allt detta,
nämligen a) att den afrikanske landsbygdsbon känner sig ensam i städerna, b) att han känner sig otrygg, c) att han mot
sina släktingar på landet har förpliktelser vilka endast kan
uppfyllas av honom personligen, d) att han finner det påfrestande att anpassa sig till stadslivet, e) att han känner att
han inte kan uppfostra sina barn i städerna och f) att han
snabbt kan förverkliga sina ekonomiska mål.
Den lösning som allt detta anvisar tycks vara: a) åtgärder
måste vidtas så att varje arbetare kan ta med sig så många
släktingar som möjligt och så att dessa släktingar kan beredas anställning - med andra ord, man måste ta emot inte
bara en gren av familjen utan hela familjeträdet i de stora
industricentra, b) man måste se till att det i varje afrikanskt
stadsområde finns tillräckligt många representanter för varje
stam för att systemet med "ömsesidigt bistånd och samarbete" skall kunna fungera i åtminstone någon utsträckning,
c) om a) och b) förverkligas, kommer den afrikanske arbetaren att kunna uppfylla sina förpliktelser mot sina släk-

tingar på den ort där han arbetar, vilket undanröjer behovet
att lämna en anställning och återvända "hem", d) särskilda
centraler måste finnas för att hjälpa nykomlingar att anpassa
sig till det nya levnadssättet i städerna, e) regeringarna
måste göra allt i deras makt för att å ena sidan bekämpa
ungdomsbrottslighet, förbrytarväsen, prostitution och äktenskaplig instabilitet och å andra sidan stärka det traditionella
levnadssättets moraliska värden så att städerna blir hälsosammare för barn att växa upp i, f) ansträngningar måste
göras för att vidga och differentiera de afrikanska arbetarnas behov. Men den sistnämnda åtgärden kommer att bära
frukt efter åtskilligt lång tid.
6. Konflikter mellan fackföreningsintressen och den ekonomiska utvecklingens målsättningar uppstår därför att fackföreningarna vill höja sina medlemmars inkomster till det
yttersta medan den ekonomiska utvecklingen fordrar att företagen får en betydande vinstmarginal.
En fackförenings uppgift är att skaffa medlemmarna högre
löner och rimliga arbetsförhållanden. Detta är ett hedervärt
syfte, speciellt i Afrika där arbetarna i generationer hänsynslöst utnyttjats och dömts till omänskliga arbetsförhållanden.
Därför måste man stifta lagar som underlättar uppkomsten
av sunda fackföreningsrörelser så att arbetstagarna blir en
slagkraftig förhandlingspartner. Detta är emellertid endast
en sida av problemet. Den ekonomiska utvecklingen kräver
en mobilisering av inhemskt kapital. Folk måste spara, om
det skall bli någon nämnvärd ökning i investeringstakten.
Men i en underutvecklad ekonomi sparar folk mycket litet,
om ens något. De har inte råd. Deras löner är alldeles för
låga för att tillåta något sparande. I en sådan ekonomi blir
sparandet huvudsakligen en angelägenhet för regeringen och
företagen. Företagens sparande tas i första hand ur deras
vinster. Ju större vinstmarginalen är, desto större blir sparan.
det och tvärtom. Höga löner betyder små vinstmarginaler

och därför mindre sparande. Att höja arbetarnas löner till
det yttersta och mobilisera ett betydande inhemskt kapital
för utvecklingspolitiken blir då att arbeta för motstridiga
mål. Ändå är båda målsättningarna viktiga och man måste
samtidigt sträva efter att uppnå dem. Hur skall man lösa
denna konflikt?
Lösningen ligger i moderation och differentierad beskattning. Arbetarna måste uppmuntras att skaffa sig högre löner. Ivlen man måste fordra av dem att de sätter sina löneanspråk i relation till ökningen i sin produktivitet. Om ingen
produktionsökning inträffar, bör ett arrangemang garantera
att löneökningar inte sänker vinstmarginalen under en viss
fixerad nivå. Vidare bör man lagstifta mot icke sanktionerade och vilda strejker. Å andra sidan måste företagen genom differentierad beskattning och stödåtgärder uppmuntras
att investera och återinvestera en stor del av sina vinster.
Det vore meningslöst att fixera ett vinsttak, om största delen av vinsterna förslösades på onödig konsumtion.
7. Skillnaden mellan människorna i ett högt utvecklat och
ett ekonomiskt underutvecklat land är att de förra har betydligt flera och mera differentierade behov än de senare.
Om man verkligen analyserar frågan, visar det sig att ekonomisk utveckling är en process som syftar till att öka och
differentiera behoven bland de ekonomiskt tillbakasatta.
Men denna konsumtionsförändring skapar ett allvarligt problem.
Allteftersom den ekonomiska utvecklingen fortskrider stiger inkomsterna för dem som är verksamma inom näringslivet. Bör denna ökade köpkraft användas till inköp av bilar,
sprit, kärlek, flera hustrur, jord, pråliga kläder, stora
vadhållningskvitton eller smycken? Eller bör den gå till
bättre och mer varierad kost, bra men anspråkslösa bostäder, prydliga men opretentiösa kläder, fostrande nöjen och
resor, bättre skolor för såväl barn som vuxna, god hälsovård

och framtida trygghet? De flesta skulle säkert föredra det
senare alternativet framför det förra. Den ekonomiska utvecklingens expansiva natur, dess beroende aven alltmer
växande inhemsk marknad, dess behov av sparkapital och
dess krav på produktiva investeringar likaväl som på duglig
arbetskraft motiverar att konsumtionsutgifterna bör inriktas
på den senare gruppen av varor och tjänster.
Men finns det några garantier för att de nya inkomsterna
verkligen kanaliseras på detta sätt? Nej. Det är mycket möjligt att varor och tjänster i den förra gruppen kommer att
sluka en stor del av inkomsterna. Vad skall man göra åt
detta? Somliga torde förorda förbud mot onödig lyxkonsumtion. Men de som tror på vad som kallats "konsumentens
absoluta frihet" torde hävda att vad man än gör får man
inte inskränka konsumentens frihet att köpa vad han vill.
Mellan dessa extrema ståndpunkter kan man finna en medelväg som kanske kan tillgodose utvecklingens krav i de nya
afrikanska staterna. Regeringarna bör ge konsumenten valfrihet men samtidigt försöka påverka honom att se ned på
den första gruppen av varor och tjänster och utveckla en
förkärlek för den andra gruppen. Detta kan göras på flera
sätt. Reklam är ett medel, propaganda ett annat, och ett
tredje sätt är att söka ge dem som konsumerar varorna i den
andra gruppen en viss prestige.
Detta är inte ett försök att göra intrång på individens
frihet utan ett allvarligt bemödande att lägga grunden till
en större konsumtionsfrihet i framtiden. Denna strategi är
relevant endast i en outvecklad ekonomi. Den blir mindre
nödvändig allteftersom det ekonomiska livet utvecklas till
större mognad.
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