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Förord.

:bJ.:b;:~

~sprunget till denna bok lir 6n senie radio6~rogram som gjordes för Sveriges

Radio hösten 1970. ilet material som jag då hade samlat har efte:clland byggts

på, och när jag ett och ett halvt år senare fick i uppdr~; att sammanställa

en skrift om urbaniseringens problem för ~fri}~ Nordiska Afrikainstitutet ,

visade det sig att mitt material blivit alltför mångfacetterat för att medge

en "rak" journalistisk fralllställning 9 utan vetenskapliga utvikninGar.

Jag har därför i denna bok sökt korr,binera jonrnali stik och vetenskap 9 i ~~ör-

hoppning att det ska finnas grupper av personer utanför de vetenskapliga fack··

kretsarna SOm har ett tillräckligt seriöst intresse för den sociala för:::~nö::.'jx;s"~~;'

problem i Afrika för att göra sig mödan att följa en vetenskaplig nyanser~~c 0Gh

argumentation i en inte alltför svårsmält tappning. Jag föreställer mig a~~

boken ska kunna finna en PUblik~leliJelever i U-landskurse:c och foL:i:.c::.;'~ci:o

~ dels~ bland representanter för andra vetenskapliga discipliner än

socialantropologi, för vilka det finns särskild anledning att vidga discipli::l-

gränserna ifråga om afrikanska problem. 11öjlieen kan ookså studenter i sooia1-

antropologi finna nytta av att få en saL.'lmanfattning av de senare årens interna.-cio-

/~"\,_j nella trrbaniseringsdebatt, som framför allt presenteras i slutkapitlet.

Den "folkbildnings"-ambition som jag bibehålli\' trots att jag funnit ar,ll;J.-

ning att göra en viss vetenskaplig bearbetning av ~aterialet, har medfört att

vissa avsnitt av boken kan förefalla alltför element2y.a för dem som arbetar me~

-- f

samhällsvetenskap professionellt. För att amatörer lättare ska föras in i proble~a.ti-

ken har jag trots medvetenheten om dessa invänwlingar föredragit ~xi~~ att

långt möjligt göra allmänna, jonrnalistiskt betonade beskrivningar, framför

att tillämpa en strikt systematisk, vetenskaplig uppläggning. Det± gäller s~~skilc

bokens tidigare del, som framför allt ska betraktas som en översikt över olika

aspekter på. den sociala och ekonomiska problematik som urbaniseringsprocessen

är invävd i, från socialantropo16~~sk synpunkt.
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I min ambition att vidga intresset för denna typ av problematik till

kretsar utan för socialantropologins har jag dock i n~~a avseenden utdviki~

Q&lana.
att inveckla mig i KR soclalantropologiska begreppsdefinitioner och distinktioner

Bom skulle belasta framställningen i onödan och göra huvudproblematiken J::;er

svårhanterlig. Detta gäller speciellt beteckningar på olika former av släkt-

grupper. Detta innebär att jag t.ex. använt ordet klan generellt, utan att

i varje särskilt samma~hang urskilja olika nivåer av klanen, ±x~xxxiNrm i form
--,

/ av t.ex. "maximal lineage" och "minimal lineage. lI Eftersom n&0"on enighet OI;]

användningen av termerna "klan"," subklan" ,"maximal lineage" ,"LJinimal lineaee"

och "decsent f,'TOUP" inte föreligger inom den afrikanska socie.lantropologin, och

med tanke på att begreppen ofta överlappar vara,ndra, har jag tyokt ~i:i;;: det v[;;I:'(~

onödigt att belasta framställningen med ideliga modifieringar av kl311bezr,:'p)c'C

annat än där det varit absolut nödvändigt, vilket framför allt

Kikuyu. Denne flexibla användning av beg:r:ppet klan syns mig

Eir fallet,

ooks;).

~, .,
~:cc.

alltmer motiverad, i takt med att ordet "clan" i ot.de de enGelskspråkiZu och

franskspråkiga områdena av P~rika börjat användas av afrikanely"a själva, 80m

beteckning på den jordägande grupp de inZi:1: identifierar sig med, antingen

~hmnaxgrai2f) den grupp de därmed avser borde betecknas som "maximal lino8.[;'o"

E:tiE;CX~>iiin:i;::mrlzj:ZReU16.:a:Z (=oftast liktydigt med "klan" i egentlig mening)

eller som "minimal lineage" (=oftast översatt med härstanmin,c;sbTuPP på svensk,c~.

För mig är det viktigast att läsaren får klart för sig att jag med klan

menar en jordägande, exogam grupp, som räknar sin härst&T!ning fran en ,c;emensa~

mytisk eller verklig anfader och f:;ngerar som en korporativ enhet med avsee;-"c.c

fördelning av ekonomiska resurser och produktionsansvar, sämt med avseenc.o

social kontroll. Om sen olika nivåer av ekonomiska skyldigheter och social

kontroll kan urskiljas ±nomzki~uTI med hänsyn till olika nivåer inom klänon 7

i enlighet med generationsdjup, är inte i alla sar.~anhang absolut nödvändigt

att särskilt framhålla.
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-Inget är som he~Ma. Rur märkvärdig än staden är, hur oansenlig än den by

är 80m man lämnat, vill man ändå tillbaka. Dot är där man har en identitet.

Man har en sorts inbördes samband med folket där.

-Hur ofta far Ni. tillbaka hem till Er by?

-Jag far dit varje eöndag. Varje söndag.

-Hur Ungt är det?

-Å, det är bara fyrtio miles. Jag far för att vara med dem, tala med dem,

be med dem. Jag dricker palmvin med dem och sen pä kvällen far jag tillbaka.

-Hen vad är det som betyder mest för Er där hemma?

-Tja, man känner ett samband. En tillhörighet. En känsla av deltagande.

En känsla av enhet ••• att dessa är Elitt. folk jag går ti De är annorlunda än

kolleger på arbetet, de är annorlunda än vänner man möter på gatan. De är b1ods-

bröder. Och systrar. Men vill S8 dem, men vill vara med dem.

Detta är inledningen till en radiointervju jag spelad.e in i juli 1970

med Dr. rtufus Adegboye i Ibadan.

Dr. Adegboye kan kanske anses 80m en "urbaniserad" man. Han är 39 å:J:: och bor

een mer än 20 år tillbaka i en storstad med närmare en miljon invånare. Han ar

högt bildad och är dekanus vid lantbru~8ekonomiskail~Qit±aH fakulteten vid

Ibadana universitet. Han är gift med en läroverkslärare som har korta kjolar och

kör bil. Han bor i en modern lägenhet och har begränsat sin familj till två barn.

M D A b . t b " d" \ k k . t ensen r. deg oye är ~n e ara en urbanisera man - Dan ans e ~n e ~n är

särskilt urbaniserad, förändrad. Ran är framför allt en son av sitt folk,

en son av sin klan, en bror till sina fränder, som odlar yams och söptpotatis

70 kilometer från Ihadan. uit ska han återvända när han pensioneras. Där ska h~~

själv odla ye~s och sötpotatis och dricka palmvin och ära sina förfäder när han

blir gammal.

Rufus Adegboye är inte något särsf8~1 bland invandrare i Afrikas storstäder.

Han är ett typfall. Inte vad ekonomisk och social ställning inom stadshierarkin

anbelangar, men när det gäller bundenheten till sin hemby och sin klan.
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Banden till klanen är det centrala i afrikansK 1ivssyn. Det är genom

o

o

i sia klan som man har sitt existensberättigande, sin sociala identitet OCli. sin

ekonomiska trygghet. Klanen är förbunden med ett jordområde, gemensamt "ägt ll

av levande, döda och ännu icke födda klanmedlerr~ar. Så länge denna materiella

grmld för klanens existens finns kvar, så länge finns också en gemenskap kvar,

80m bl.a. innebär ekonomisk och social solidaritet mellan klanens roRX±~cU med-

lemmar. Detta gäller inte bara de klanmedlemmar som fortfarande bor nära varandra

och nära jorden. Det gäller även de klanmedlemmar som spritts för olika vindar.

Det gäller också dem som flyttat till staden. Från medlemmar av sin klan kan de

alltid räkna på ekonomiskt bistånd, social gemenskap och moraliskt stöd, om de

är i behov av det. Och till hembygden och klanjorden kan de alltid återvända,

efter en lyckad eller misslyckad sejour i staden. Hernma kan de alltid rA ett stycke

jord att bruka, en ekonomisk och social gemenskap att ta del av.

Detta är en av de viktigaste förklaringarna till en för europeiska betraktare

olöslig ekvation som det tropiska Afrikas storstäder tycks erbjuda : en storstads-

tillväxt på 9 procent årligen (detta gäller städer med över 100.000 invånare.

Den totala stadstillväxten, om man inräknar städer ned till 20.000 invånare

ligger på 595 procent om året), en fördubbling av storstädernas invånarantal

c=) på 15 år, en arbetslöshet på mellan 15 och 30 procent (vissa storstäder beräknas

enligt otillförllitliga siffror ha upp till 35-40 procents arbetslöshet) ,

o avsaknad av offentligt patroniserade ins~itutioner för åldringsvård, handikapp

vård och barntillsyn, avsaknad av ålderspensioner 11lK.~ , sjukpensioner och arbets-

löshetsunderstöd, en lönenivå som ligger på cirka 10 0nt av svenska,arbetar-

löner - och ändå saknas de gripbara tecken på ekonomisk misär och social övergiven-

het 80m brukar manifestera sig i i±gg0~i+zö~äzxzl1lCHZ tiggeri och svält i städer

med likartad kontur av de yttre problemen~Tiggare, övergivna handikappade och
L--,

åldringar, svältande arbetslösa, dem finner man knappast'i det tropiska Äfrikas

städer - möjligen med Nairobi 80m symptomatiskt undantag, i ett land 80m just nu

konfronteras med klansystemets upplösning. Åldringar, handikappade och arbetslösa

räknar inte annars med allmosor från främlingar för att tillfredställa sina

omedelbara behov. Inte heller räknar de på offentliga nJ~ institutioner eller
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rnyndigheterna över huvud taget. 1)e räknar på släkten, klanen, i hembyn, eller pa

dess förlängda a1.'1ll i staden.

Till hembyn återvänder den arbetslöse så smångingom, när sökandet efter

jobb visar sig fåfängt. Dit återvänder den som lyckats skaffa sig jobb, när

han väl tjänat ihop tillräckligt n~cket för att betala sitt brudpris, sina

skulder, sina skatter eller sina andra sparmål. Dit återvänder också den fast

w1ställde och välbetalde tjänstemannen, när han nått sin pensionsålder. Och

) därifrån beger sig inte den handikappade.

Den ekonomiska tryggheten i klanjorden hör också till bakgnmdsbilden när man

)

)

skall förklara de afrikanska städernas tillväxtmönster och befolkningsstruktur.

Städernl;J,JDd~bLkrj;; ökar visserligen konstant sitt j.nvånarantal, men det betyder

inte att de får ett motsvarande konstant tillskott av~ invånare som blir

"urbaniserade" eller stadsbor för gott. Det kännetecknande för de städer i

Afrika 80m vuxit upp under kolonialtiden är att majoriteten av deras befolkning

är stadsbor tillfälligt.

Man har talat om "temporär urbanisering" som kännetecken och särdrag för

invandringen till Afrikas städer. Vi kan nöja OS8 med att tala om temporär

stadsvistelse tills vidare, så får vi längre ned !terkomma till vad lJurbanisering"

kan betyda.
'1 (",1-

'Hajoriteten av de personer 80m befinner sig i.en afrikansk stad utanför Västafrikas

förkolonialt grundade städer är födda på landet. De flesta stannar i staden mindre

än två år. De är korttidsarbetare. De flesta är män mellan 15 och 40 år, som

kommer för att tjäna ihop till kapitalvaror, kläder, brudpris eller andra kontant-

utgifter och seQan återvänder hem till sin by.

Detta mÖnster har varit utpräglat och totalt dominerande alltsedan lönearbete

först började erbjudas i industricentra och vid plantager i början av seklet •

Det började få avsevärda proportioner och bli ett specifikt u=bant drag under

30-talet, då bl.a. gruvdriften kom igång i större skala och gav upphov till

nya städer. Det har stått sig under efterkrigstidens period av industriell

expansion iring administrativa centra och huvudstäder. Och det har först llU

efter 10 års självständighet börjar visa tecken på att försvagas i någon mån.
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Tillförlitliga färska lli~dersökningar av arbetskraftens rörlighet saknas,

men undersö}ulingar som avser tiden närnast före självs~ändighetenkan ge en

uppfattning om proportionerna mellan definitiy och tillfällig invandring till

städerna.

Undersökningar från olika delar av Afrika har visat praktiskt taget identiska

mönster. Watson undersökte flyttningar bland män tillhörande Mambwestmnmen i

dåvarande Nord~Rhodesia (nuvarande Zambia) i slutet av 50-talet. I åldersbTuppen

ti 15-19 år var 24 procent av landsbygdens ynglingar borta 1)8. lönearbete , i

åldersgruppen 20-29 år 65 procent, i åldersgruppen 30-39 33 procent och i

åldersgruppen 40-49 13 procent. Hen männen över 40 hade tidigare haft sina

O stadsperioder. De hade i allmänhet tillbringat något kortare tid i staden

varje gång de varit borta än vad 80m blev sed på 50-tale;} ~llinnen över 40 år

har i 91 prooent av fallen tillbringat kortare perioder än två år borta i

industrioentra. 49 prooent hade brukat stanna kortare tid än ett år. Den

yngre ålders5~uppen , som fortfarande lli~der 50-talet var irule i sin mest

aktiva "flyttningså1der" tillbringade i 86 prooent av fallen mindre än två år

i industrioentra. Bara 29 procent stannade kortare tid än ett år. 50-Gdlet

flyttningsmönster i denna del av Nordrhodesia ilmebar alltså att bara 14 procent

(~ av inuandrarna till industrioentra stailllade längre tid än två år. (Watson 1958:67)2)

Motsvarande siffror finns från Senegal, där en undersökning som utförts i

o Dakar visar att endast 15 prooent av arbetarna 80m invandrar till Dakar stannar

längre tid än två år. 50 procent stannar över en säsong. 35 procent stannar över

två säsonger. (Lloyd 1967:111 ff. )
Mayer noterar att 86 procent av befolkningen i East London är födda på landsbygden

och menar att det är sannolikt att de flesta av dessa är att betrakta som "migrants"

Kn8l::CdI7: snarare än "immigrants", alltså tillfälligt invandrade snarare än defini tivt

invandrade stadsbor. (Mayer 1961:69)

Att majoriteten av invandrarna till Afrikas städer kommit för en period SOQ

är kortare än två år, för att därefter återvända till byn och kanske senare

göra om stadsresan igen, har föranlett rätchell att tala om ~}ITX± cirkulation

av arbetskraft snarare är! migration. (}utchel1 1961~ 232)
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Cirkulationsarbetet har alltså skapat en ständig vandring mella'1 stad och lr.,-,rl}

SOD innebär att den bofasta befolkninGen i städerna är jämförelsevis liten. Denna

v8ndring är frp.mst en männens vandrine. Eftersom tyngdpunkten ~L1: invandrarströmmen

ligger på de yngre åldrarna är en stor del av invandrarna ogifta. Av de manliga

invandrarna över 25 år är dock de flesta gifta,3) men majoriteten av dem läw~ar änd~

kvar sina hustrur på landsbygden, där de sköter familjens jordbruk lli1der mäm1ens borto-

varo.

Kvinnorna själva invandrar inte ensamna, annat än ur.der speciella förutsättr~ngar.

~

'.j De på egen hand invandrade kvinnorna kan indelas i två kategorier. :Den ena utgörs av

flickor som gått i skola~)För dem utgör en återgång till livet i hembyn i allmänhet

......'\ ett otänkbart altljJrnativ?}Kvinnornas uppgifter i landsbygdss8Jnhället är inriktade I)å
"j

det grövsj~a manuella arbetet i jordbruket, och deras möjligheter att u tn:,rtt ja sina

skolkunskaper i hembyn är ännu mindre än männens, eftersom såväl poli tisk verksC',mhet
1")

som initiativ för ekonomisk utveckling i allmänhet är förbehållna män? IJe flickor som

gått i skola anser sig därför skickade för en

Den andra kategorin kvinnliga invandrare

annan tillvaro än den hembyn kan erbjuda.

t ·· ... o ,. Id k· 7)r'u gors av o.rbJ1SKl a Vllllior. Vlssa

afrikanska samhij.llen är kvinnans möjlighet till skilsmässa .relativt begriinsad, och dEir

r' l

kanlflytken till staden utgöra det enda alternativet till ett äktenskap som hon inte

~.. vill vara kvar i. I de flesta afrikanska
-~~)

skilsmässa påeeet initiativ garanterade

salnhällen är dock kvinnans möjlisheter till

av sedvanerätten, men villkoren för skilsmässa är

utformade på så sätt att hon inte kan lämna sin meke med mindre än att han klart kan

Olastas för skulden till att äktenskapet inte fungerar. Det br~clpriS mar...'1cn betalat till

hustruns familj i samband med giftermålet måste nämligen åt·erlänmas vid skilE:::Jässa, Gcl,

/
hustrtms familj är i allmänhet inte benägen att göra detta om inte tunet vägande sk~l

för skilsmässa föreligger~)om hustrun inte kan åberopa någTa sådana och inte heller finner

nåson ny man som är villig gtt betala tillbaka brudpriset i familjens ställe kan hennes

sista utväg att slippa ifrån äktenskapet vara att bryta m~d både maken och den Gena

familjen och bege sig till staden.

Kvinnor av bäGge dessa kategorier etabler' i allmlli'1het i staden för gott.

I staden är kvinnorna möjligheter att finna arbete begränsade$ 1-ianuellt arbete, teex.

i industrin, är förbehållet m~'1. De skolutbildade flickorna ka~ givetvis i vissa fall



finna ansti:llningar 80m deras utbildning SV8Tar mot - på kontor ~ s ,ju~:hus"

hotell, o.s.v. !'len för många av dem, liksom för de fl'ånskilda outbildade

invandrarkvinnorna blir någon form av prosti tut±on ofta den enda möjlica

försörjningskällan. Antingen i form av prostitution i ordets egentliga

menine;, eller i form av tillfällig sammanlevnad med någon man, som i cengäld

försörjer sin "konkubin. " Invandrade gräsänklingar håller sig ofta med

dels en hustru på la'1det, dels en konkubin i staden?)

Opinionen mot kvinnlig invandring till städerna är stark, både blcmd

landsbycc1sbor och stadsbor, främst med hänvisning till att risken är så

stor att kvinnorna inte finner andra försörjninGsmöjligheter än prostitution.
I

I Caldv:ells undersökning i Ghana ane;av majori teten av de tillfrågade detta

skäl (CaldHell 1969:106), och en allillsn åsikt på h::x::GT.!zrr:::J'lx la'1clsb,ygden

visade sig vara att endast flickor som var "good for nothingH invandrade

ti 11 städer. (lbid:142) I staden J08 i Nigeria utgör en av de

viktigaste uppgifterna för stadens hembygdsföreningar att återföra

invandrade flickor til1 sin hemby, för att förJlindra att de ägnar sig

åt prostitution. (Plothikov 1967~71)

Ytterligare en försörjningskälla för kvinnqr i städerna skall dock

nämnas 9 nämligen handel. Handel har sedan garn:nalt varit kvinnans speciella

näringsfång, som närmast utvecklats som bisyssla i anslutning till skötseln

av självhushållets jordbruk. Kvinnan är huvudansvarig för jordbruket och

dess produkter i större delen av Afrika, vilket innebär att hon i sj2-lv-

hushållningssamhället kunnat förfoga över sin eventuel~a överskottsproduktion

och haft möjlighet att bedriva handel på lokala marknader. Denna bisyssla

har i vissa områden av Afrika vuxi t till huvudsyssle. för kvinnorna, särs;dl t

i de städer som ,~it fram i förkolonial tid i Västafrika. I dessa städer

finner man en mycket stor-del av kvinnorna e:r,zagerade i handel ll

Ofta är det gifta kvinnor, som är bosatta i staden men har sina m2~ borta

under kortare eller längre perioder för att sköta arbetet på familjens

jordbruk ett stycke utanför staden.

för just Västafrika, och där finner man

'nG är dock speciell

~ riktigt en betyuligt hösre



andel kvil1nor i städerna än i övriga c1elal" av .Afrika. I Ni[~eria är kviYln0:~na

i städerna ungefär lika nmlga som mm1nen (Habogunje 1968:134) medan deras

proportionella andel av stadsbefolkningen sjunkerAAiL"'':;'';: redan när man konlmer

till Ghana, där kvinnoh811deln inte är fullt lika utpräglad SOI:i i lriceria.

I Aeera är visserligen 90 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna syssel-

satta i h&~del, men kvirJl0rna utgör ändå inte mer än två tredjedelar av

antalet män. (Lloyd 1969 ~1l2 f.) Proport/on er;-,;Q... " A t,id(2;q r1,. Cdrr //kCtyTC(cle ,;
(C/tjjne-t"" /967-: ?-bl.;)

I de östra och centrala delarna av ltfrika därenot finns varken en traditionell

stadskultur av familjeboende och kvinnligt urbant förvärvsarbete eller n&gon

högt utvecklad handelstradition bland kvinnor i tätorter. Snstaka kvinnor

i städerna livnär sig visserligen på handel, men stadshandel är in te n{12;ot

som speciellt drar kvinnorna till staden. Proportionerna mellan kvinnor och

män blir också helt annorlunda fu1 i Västafrika. Bland kikuycrna i Nnirobi
$orr-<.?r/SOY/. 'CJb7: 85)

går det fyra män på en kvinna (Southall 1961 a: 17~~S~lisbury , där

de på egen hand invandrade kvirmorna är lätt räknade l har man kOf.lmi t fram till

att 19 procent av männen för tio år sedan hade med sie hustru i staden •

(Mitche11 1961: 238)

Den sneda könsprofil som städerna utanför vissa delar av Vi:istafrika

uppvisar har [;'mvetvis också återverkan på ålderspyramiden" }i'å kvirmor i

städerna innebär också få barn. Dessutom har cirkulationsarbetet och

klansystemet till effekt att ytterst få åldringar återfinns i städerna.

rlitchell har lilmat ålders- och könsstrukturen i afrik8l1ska städer vid

ett "lop-sided hourelass", ett timglas med en bula ::!rid den ena sidans mitt,

där bulan representerar den abnormt stora proportionen unga män. (rlitchell

1961:239)11)

Städerna befolkas alltså hu~~dsakliGen av män, de flesta relativt unga.

De är m:in som har sin familj " sina intressen och sin frar,ltid po. landet.

som lever lillekarlsliv och finner sig i att sova på verandor eller i överfJrllda

hyresrum lillder sin.korta sejour i staden. De läGger hellre undan pengar 101.'

hemresan än kostar på sig en hyfsad bostadsstandard. De intresserar sig hellre

för sin hemby än sin stad" I den mån de hoppas på någon form av politisk
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karriär är det in te över stadens kom;;,illlala cmgelägenheter den går. Den

är knuten till landsbygden. ;~ven om de skulle ha, aspirationer opa en na.tionell

( '1
.'

()

eJ

o

politisk karriär är det i sin hemtrakt de invandrade afrikanerna måste söka

sitt välja:tnmderl8..g, antingen de hör till de outbildade cirkulationsarbetarna

eller de utbildade invandrarna.

Stadens anzelägenhetel' blil' därför inte dess invånares, så länge invandr2Tna

är i majol'i teL Som medlemmar aven klan på landbygden är det i landsbygdens

behov de engagerar sig. Som illlgkarlar på Gästarbete i staclen kräver de

inte mycket av staden. De ber inte om bättre bostäder för helci fcuniljer,

de ber inte om skolor eller daghem, vatten eller avlopp. De ber bal'a om

kontnntinkon1ster att återvända hem med.

Denna inställning återspeglas i en påfallande undfe.]] eJlXHot i;lför Llync1i,;-

heterna i städerna, som killlnat planera !för oostäder och service b~tst dr; behr,::;at,

såväl under kolonialtiden som efter självständigheten. Detta gäller fraLför n11t

de egentliea 11invandrarstäderna", det vill säga de städer somgl'lmdats under

kolonialtiden.

Dessa koloniala städer hal' [STundlagts med tanke på framför allt dcn

europeiska befolkningen och den koloniala afur~n~strationens behov. I vissa

områden, framför allt kopparbältet i Zambia, har industrins behov legat i

a5Brcrundeno

Den europeiska befolkningen har fått sina behov av bostäder och service

tillGodosedda i form av välplanerade centra, där butiker, restauranter och hGtell

gruPl)crats utefter breda, trädskuggade avenyer. 1 de franska kolonialst::icerna

bosatte sig europeerna i direkt anslutning till centrum. I de b:dttiska oc11

belgiska kolonial städerna. byggde de villor i förnäm avskildhet på höjdsträck-

ningar utanför dessa centra.

För afrikanerna avsattes särskilda stadsdelar på behöriet avstånd~ från de

europeiska områdena. I de brittiska städerna i Afrikas östra och centr2cla

delar bereddes invandrarna plats i särskilda arbetal'baracker ett stycke utanför

city. De invandrare som inte fick snställning i de stora företag som

arbetarbaracker fick försöka finna livsrum bäst~ de kunde. sul tatet blev'



en oplanerad kåkbebyggelse

ytterområden.

II

i form av hyddor och skjul , i städernas

I de franska städerna räknade mcUl redan tidigt med invandring i .stor

skala, och de franska myndigheterna visade en anmärkningsvärd framsynthet
,.

ifn\ga om planerine'en av afrikanska bostadsområden. Städerna i Kons'o·H3razzaville
"

utgör de förnämsta exemplen på tidig planering för afrikansk invandring.

Stora markområden inkorporerades med staden och indelades i tomter, kvarter,

arrondis,:;ement och stadsdelar, åtskilda av ett ~'utnätssystem av :lCäGc-x !:lindra

vägar och bredare huvudaxlar. Här kunde invandrarna skaffa sig tomträtt och

själva bygga sig hyddor eller hus efter råd och lä.genhet. Viss minimiservicE:

fanns inlagd från början: cementerade, öppna avloppsdiken utefter de större

gatorna, vattenposter och marknadsplatser , skolor och hälsocentraler utnlacerade/ .

~\

J_r

efter ett regelbundet system. De afrik2w'1ska stadsdelarna förladosen bra bit
i

utanför centrum, och eftersom de var sjä.lvförsörjande med service,~ kunde
!

åstkillnaden mellan folkgrupperna upprätthållas, även om rasåtskillnad inte

varit något uttalat mål i fransk kolonialpolitik.

Den franska stadspl&~eringen ~lmgerar än idag efter de Ul~p5rungliga rit-

ningarna på 30-talet, och de franska kolonialstäderna hör till dem som sluppit

lindrigast undml ifråga om slumproblem. Den krans av oplanerad, slu.ilbetonad

kåkbebyggelse, som omger afrikanska städer, har en betY'dUgt mindre omfattnb,g

i de före detta franska städerna än i de brittiska, vars slumproblem är särskilt

påfallande i ~åstafrika.

I Västafrika finner man två olika typer av städer. Dels städer som 6Tundats

under kolonialtiden, eller av europeiska handelsmän. Dels städer som G~undlagts

av afrikaner i förkolonial tid.

I ineen av dessa typer av städer återfinns mönstret med arbetarbaracker •

För invandrare erbjuds frä~st hyresrmn som bostäder. Det är här afrikru1ska

byggmästare som byggt bostäderna. Afrikaner som haft den tomtmark, där de

nya städerna gru."ldlades i slutet av l800-talet, har kmmat bygga både hus

åt sig själva och särkiIda hus för invandrare, som fått packa ihop

i små hyresrum, ofta till ockerpriser. :Dri.:xkEr:A; Att bygga hus för uth;;rrning
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rum för !'llIl? har bli'fi t det r:1est poptlJ.ära in.'Tcstorincsobjektet för afrik;:}11er-

som lyckas tjäna tillräckligt ned pengar i städerna, framför allt i Nigeria.

de
}'örst på senare tid har ett fåtal av mer v~ilsi tuerade :invcmdrarna börj''lt

bygga egna hus, i de fall de räknar på varaktig anställning,

egnahem som byggts av statliga bostadsföretag.

!
eller kö"ot

J <

I
/

I Västafrika återfinner man också de förkoloniala afrikanska städerna.

I dessa utgör bofasta "urinvånare" majoriteten av befolknineen. Där utgörs

stadens kärna av traditionell afrikansk bebyg'gel~e, hus eller snarare hyddor

av lera, som bygets sanlIJlan till storfamiljsinhäg-,oader. Insprängda i dessa

storfa'1liljsinhägnader av lera finner man enstaka tvåv5nings stenhus, som

bYZG'ts av nåcon mer välsituerad fmniljemedlem, som fortfarande vill bo

i anslutning till släktgruppeno

Ibadan är den största av dessa förkoloniala städer. Dessutom en av de äldsta,

grundad i början av l800-talet. Redan 1850, då Ibadan för första gången besöktes

aven europe, uppskattades invånarantalet till 100.000. Idag har Ibadan 900.000

invånare, eller 500.000, beroende på vilken tid på året man räknar inv~n2.rna.

Majoriteten av de bofasta ibadanarna har nämligen jordbruk utanför staden, och

flera av fxro storfamiljens medleIT&ar brukar under större delen av året vistas

i anslutnine till jordbruket, medan övriga delar av faL1iljen bor i storfamiljs-

inhä8TIaden inne i stano Då odlingssäsongen tillåter och vid större helcer

samlas hela familjen i stadeno

Den traditionellt byggda stadskärnan utgörs av ett virrvarr av slingrande

gränder och stigar, eenomkorsat av några huvudleder. l'1da fram till modern tid

har social och sanitär service ombesörjts g~~om den traditionella organisationens

försorg, uppbyggd som en hierarki av familjechefer, kvarterschefer och klanc;1cfer
~

upp till kungen av Ibadan, Olubadan. Olubadan och hans rådgivande församlinc av

40 traditionella lI chiefs" har fortfarcmde ett betydande inflytande över centrD.la

Ibadans angelägenheter, men en tydlig motsättning mellan denna traditionella

organisation och den moderna administrativa apparaten har lL'1der senare år

framträtt allt skarpare. Det är den traditionella organisationen som har

urbefolkningens stöd, och resultatet av denna motsättning7§ har blivit att
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vare sie den 80derlla 2d~inistrationens sanerj.n~splaner eller den traditionEll~

administrationens mcilsä ttning att förbättra den sEmi tära servicen genom

smi:~rre inerepp har kur..nat förv"'rkligas. I miljonstaden Ibadans centrtH:!

lever mCL.'1 fortfar2.nde den tradi tionella bY~l1s Iiv , både med El.V seenc'ic pc,

bri sten på sanitär bekvämliehet och med avseende pf1 socie.l ort;'8nisatim:..

Runt denna trsih tionella centrwnkärna bor invcmdrarna i vad SOLl kallas

"fr3.mlingssamhällena". Där fillilS enkla hyreshus, som hyrs ut rum för rLun,

och som bebos av Ibo , Hausa och :ix från landsbygden invandrade Yoruba.

Likaså har den moderna administrationen - västra delstatens adr:linistration -

fått slå sig ned på kullarna utanför staden. Också industrier och universitet

I Ibadan, liksom i övriga förkoloniala städer i Västafrika, blomstrar

en förindustriell ekonomisk aktivitet, som ger dessa städer ett helt annat

1iv och en helt &.11"1an dynamik än de koloniala städerna i övriga delar av

Afrika. Vid sidan av handeln sjuder gator och 8'årdar av ekonomi sk verksa::-lllet

I
med traditionella förtecken. smidesverkstäder, syateljcer, vävstgeor, lädcr-

verkstäder, o.s.v., arbetar lärline;ar och mästare l.mcler tar himr,lel och med

i stort sett traditionell teknik. Där platsen framför storfamiljsinhägnaden

inte är upptagen aven verkstad fylls den ut av handelskvinnornas stsnd

eller familjens dagliga ~~k±±3kz hushållsbestyr.

I de koloniala städerna i öV::'iga (teln)' &v ~~i'rika finner Inan inte

motsvarighet till denna stadsbild. Där ~pplever man p~tagliGt, att städerna

inte är "afrikanernas" städer. De bär istället tydliE,'t vi ttnes;:lål om 1:1 tt

ha plcmerats ~ europeer, för europeer. Handel och hantverk liGger inte

i afrikanernas hii.nder • Dessa verksa:nflcter ombesörjs istället av indier

och europeer. Livet på gatan är europeernas liv. Musiken i barerna ~r eu~o-

peernas musik. Kvinnorna och barnen, dEcnsen och skrattet, försäljerskor~as

rop och smeCiernas hamnarslag - allt det som ger de västafrikanska städerna

dess livsrytm saknas i öster. Här är männen inte

Räl' är de främlinear i staden.

l

X±aizt0~ riktiga stadsoor.
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f'ö:coliY c~ll t

el~ndi5a bostadsförhållanden, s 0:=-1 sig

tycks b~dda f~r en fortsä~~ning av detta systemo

Dett2~ förefaller vs.ra en OYld ci:ckel ~ sora k2Es}\:e slilllle kurG1a br::rtas

OG

de därr.led

säkert 2...tt de skulle l<1ta hust::cu oerl barD. bo dä::c lmQe:.:; hela den 'Dc:rioc1 de

l "\

sJCL1VQ vist8~des i stadeYl~)

Ol

till att l&gCa Grunden för det 9 Så 12nze försörjnincc~ i jordoyuket b2s~~a~

.L": ""! -;
lt -L..i-....;..

av m~nnens unde~sysselsättniDgi jordbruket. Inte förrän jordbruxet utv80klats

komme:r-siellt r&kna med att cirkeln bryts definitivt. Först d&. flir

ä:ndå väljeJ:.~ eller av olika s:-(äl tvirlgas flytts, till städ2ry~a, efterso=:l :<O~~1?12:~-

sielIt jo:r-db:r-c~ hittills visat sig gs h&nd i hand med en up/lösning 2V cen

k o r[;:-~u::12,1a
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.;.~ i "'I

i..t.i..J...J...

blir allt

då tidibc~~e

i ord&ng.

jakt, krig OC}1 politik efterhE~d minskst

OCl"'l följer i stort sett den tro:)iska re[)11s1(ogens Gräns.

iir det
, o ,
O2.Ge initiativ och 2l'oetsbö:cds i

jorden fö:; att

det är }-:vinJ18n S08 SeCt8::'l rensar oeIl e:al l ro.. r , och det &:c l(vinn&Yl

kassav~, sötpotat~s, jo~dnött0r) hirs,

hush~llets - ettåriga grödor.

unC8fQr vert tredje hr, ty efter tv~-tre

och sin hustru.

~...'-......
.. .le.:. ..... vi ss::~ f ter i il;.te de

tr~d SOill hör till sj~~lvhush~llni~~ens

till att komple~teras med kO~Ler2i.011
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k&ff0, k&kao j te, sisal. Dessa grödor har dirf~r 2utomstis~t

02 initi&tiv och beslut i s~ötseln

\

J

inte CFE::S aTt svedja OC}l röja' fö:c ny

att sl:[~r2J., nE)cl en bS.':''l2..,T1StOC}:j klättra ulJIJ i en })alm OCli tap})[I. vin, ellel")

röja för y(,/o(5.1ine - så finr!s det alltid 2.Jldx·a In~~ l('l&r i b~;rn, SOL1 är

klcDsolid2ritetens nBJn hj~lper den heL21LV~rGlde nustrUYlo =ftersom jo~den

övervä0c~de D&joriteten av ufrika~ska sill~uLällen tillämpsr patrilokal bOS2tt~

är förenade i ~181eemenskap Bed ett solidariskt prod~tionssysteBatt förlita

sig till.

tionen. T.ex. hos BeDbafol~et i Zfuuoia , dir ~an för det första har ~atrilo~=al

bo sa. t t r.li:'1C , vi lkc t • '"; ',0 -l-'lrmeOar av0

riled
och bl $ cl,. det te", i~i.s12~g i })r0(hlj=tio~istekllit~e{'i l-L2;.e~e ElCL.~ när cirkulatio~1s-9,rbetc<:;
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cirkulationsar~e~Gt inleddes oc~ medf5rde att

balansen so~ följj~

iJortl1e=cn }~?lodesi2... !i "{isat på cirk1.11[-itio::;.SE;.r~OGtets~(atr:Lstrofcila korl.sek',ICrlS2T

l".:.Etlvs\/~~lto l-lon "'visade också) 2.:t/C siffra:r1 50 :9T'ocel'"lt~ SOLl brvJ:at c~:':[;2s

LL"1derskattni:-1C'o I de flesta fall val'"' D:GI'parten av elv n:c·oGtsförEJ.. J:13.Ylnen-

borta lönearbete sawtidiet ..L' ~

l1lQ.

]jet vill .... ..... ~

Oll=CZ.GC

slog \'}ilson fast H~t Centr2..,lafrika bellövde få. en st-[:oiliser3,Q arocts~(1'2ft

(Wilson 1941z, 1942)

Gluc}:~18.l1 crog likartc~de slutsat.ser ifråga Oln LozifoJ.l-\:et i Syclrhoc1es.j:~

o ch sällac e siC .L • i i
vl.Ll. kritikerna av det Gl u el-: L ICl-"[l

1953: Yl ) ,
\'/ilsons oc11 Gc$D.ckrnn,Y1S i&kt ser är dock iYlte allIn2,~1cil.J·

:lios de fle sta afri~:2.2lSka folk llar IilSJlnerlS })criodi s~ca lITbc~niserinc i:'1~e

o .
pav:l. sa el":

posi tii[ effe~:t aV cir~(~lationsarcetet på landsb~/gc.8bY8~r11as ekonorni e

kvi1'1DO:::Y1a .L

,. " sj

ofÖ~6,ndrE~rr! :n.ivtl och kvalitet rnatproc,U}<:tior:eX1 h&r r:;allner;.
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uppzifter om cirkulationsarbetets effelc~e~ pt landsbygdens ekonoDi Q

C-et

jorG.bruket än i sndra borde ju detta uppv~gas

om oosät

?öruts~ttniD~eu för att D~nnen sk&ll

nämligen att L1an tilliimpar 'patriloke,l bo si:5,t tnil1g' ? det vill

.L.! -, •
v ..l....-:.. ....L.::~'-t~·

sina respektive födelseklaner~ Gifterill~l nl&ste

ske u t2~11för }clansrt Q

loka~ t bec.c8..nS&t olTcc~de, och det e;;äller oc}:s& i dc: fall då.. eYl större 'by

är' sammansatt av flera klaYlero TIe mal11iga r;,edler~:.marna. iYlom klanel'l ll}J'Pb2..~C

aroetsla[; för större up~\g-i:fter OC11 dessutom r:;"cke:c i:'1 i fr&:-'rvc..:C(],Jlde

..... \

"bröders fl 80&118 för att bistt de:'l kva:cv-ar&11de }TllSti:UY"l med I:l2211iga sysslor,,)j

En kvii'.w'1.a} V2.rs är bortu. c
pa lön8arcete, kan i denna

alltid räk~a på stt få sitt hus rep2rerat, sitt fält röjt eller sitt

bröd utdrygat med , ".L.J,...

KOvv

:Lket i

patrilokal boslittning,

.L..!. "1 .."
l;-L~-L.

har :sari. också
, , .
oeo..J::'l .....rer fiske. 1958)
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h.08

för a~t skaffa tr~aska f~~

iYl ta.kt o ])8
• c,
lYJ-V2.:.11.arlla l by

sant.rna kla~, OC~-.i. de irl"vcsterar sitt arbete i jo:c-d ses tillllÖl' der:l alla (>

va~a frånva~ande spelar ingen rollo

.; -:-,-.J-'r'.
"--'--::.1. V,--,-

vill

fält. Fiske~ jakt oel1 v2",11?linz av boskcilJ är kolle~=ti"ja förE;tag~ d~ir b:rns

.Alla dessa aroetel1 kan uYJ!rättl~Hl11as rCted oförf~,ndrad P:COdlJ...'>ctioIlsni vr::.. ~ [iverl

frs~ byn, utan att detta p&ver~ar prod·~{tionen, e~ligt viatsons jä~förGnde

undersölmingar f::2E~n ett antal hEnTlb"le-byar. 4 ) :GEireri1ot UP~J11§.,s en kritisk })\X:lkt

frållvar 2...i."'1 de

s1:Sncler.

•• .L •oversvlger den nivån bryts -o,åc1e el:::onomir~ OO}l det social:?... lil/et

En frs~(rva=c&nde löneal.--oetares fa::tilj oetrak Las i~nte SOT:! ert törda fö:::- k\TL:..l---

del 8.\[ '1.'::_0.

..L. ••• • ) I>ibor som ~ir bortal"J;J,Yl2..Y ).LGpo v lönearbete skic~ar konti~u2~-

o

andra Jr,ed 'lid aKllta oe}10v. Vid
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I r'l
.LL. ....

de ..J-~ "'; -!
v ....~ J......:.. (

20

föda uppr~tthAllits SOlT1 ~ ekonomiskt tills~ott

225 )

Men detta g~ller alltså inte alla s&~hälleno

är n:atrilokal

lönearoete bor~ai eftersom ~e~ba ti~c_~WiJU'~

vad som i viss il1träff8~de hos T •
~Zl, där m&n,tilläili~~r-Dultilokal

av cirLulationsaroetct försim~ad ntringssituation fördes fras ,

Richa:rds;", \,/ilsons-- ooh Gluckr:tans förso:c€.~.

Sl(illIlaclerna i-- cil">}culationsci::coetets ekono~"iska och för'u. ts.~~

P2~ lEiYJ.c.soY8·de::1 h2~r gett 1.J.ppl10V till ViSSel slutsatser i frt:.[';c:.- aln den sociala

or5ar.lisationens fÖ:::G~4g~a~ att cL~1)2,SSct sig till cirkula.tiol1sa::C'bo~e - slu~2ats2l"

som upphöjts till nåcot av socials.ntropolo8:iska axiOD.

Read, ~:atson och Gluckman so~ slazit fast att

~~ a~spass~ingeIl till en .C' ~ .......

.1. -::• ..;~ L <; '..J

att fo~:usera intresset till kOYlce~-i.t:--'er[;.r

till fö~c

TG,kJ1as f&cernelinjen ha~ l~ttare att klar~



den f32JI1h2.11e s

produ~tion O~ en
/- .:

tc..l av

allts& ~0~~~ mannens fränder (), ......
c.,-ce~C'lln:riS

ce av

Vad so:] bidragit

i så stor utst~äckninz äL begränsat till de före detta brittiskEs ': "'If
(, ..

där dc ~atrilineärs sta~nar so~ 2Ylvän3S som refere~sr!~terial

I;1Eitrilokal:i respektive mul tilokEi,l bosättning' j) (3erf~b2~ och lozi är L1.atrili:ne2~:et

138 •

OCi:

av ~~na, gifta Eän. Dett~
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Om den patrilokala bosättningen sålec.8s är en av de viktigaste förut-

sättningarna för att cirkulationsarbetet inte ska påverka landsbygdens

ekono{[;i i X"legativ riktning återstock dock en föru-c3ät t:r1i~{l~; som 1~211ske ä:c

ännu viktigare: att jordbruket är baserat på självhushållning. osa

länge prodlli~tionen är inställd på självhushållning ffuigerar jordbruket med

kvinnorna som hUvudförsörjare. Så snart en omställning till prod0:tion av

ar.:Isb avsalug:cöa.o:c ägt :-CU.L1 förfl~lttas t~{ngdpilllkten i försörjriing'en i'rs"1

kvinnorna till rrzL41en.

De områden som berörs av saluproQlli1,;:.tion inom jordb:cuket är fortfarande

relativt begränsade i det tropiska Afrika. Förutom i vissa delar av Västafrika

återfinner vi det ko~~ersiella jordbruket främst i Kenyas, Tanzanias och

Ugandas höglärltå. olT~-'1de11, i viss utsträck:'1ing ocleså i Z2JTlbia, r.ned.aYl därer.'lot

de flesta ffi1dra inlandsstater inte i någon större utsträcb1ing dragits mca

i det korr8ersiella jordbrW<et revolution. Inte heller har kuststater som

Kongo-Brazzaville act Gabon dragits med i stor oDfattning~ och större delen

av Zaires vädliga yta är fortfarande helt oberörd av korrEersiellt jorcbrcl:.

I den mfu1 kosmersiellt jordbr~~~ utvecklats bland afrikane~1a i dessa ländeT

ornrådena ni:irrn8..st
begränsar det sig i allmänhet till de större städerna, och till närheten av

vägar och järnvägar, t.ex. Niaridalen i Kongo och Lualadalen i Zaire.

Men i de områden där det kommorsiella jordbruket bÖL'jat komma igång visar

sig överallt S~IT2;a mönster. De kOIT~ersiella grödorna blir männens grödor. Det

blir männen som står för ini tiativ och beslut och en be tydal1.de de l av arbetet

på dessa grödor. Kvinnorna anlitas som arbeterskor för att utföra den typ

av arbetsmollient som liknar de sysslor som är förknippade med kvinnorgrödorna.

Det betyder att rensning och ploc1illing - det vill de tidsöd~~de rutin-

sysslorna ~ blir 1~/innornas,
"'\ ..... .L.r::ec.a.....""1. etaremo 0 de

av kaffebusk2rna och - blir ~~nnens, likso~

också de arbets~o~ent som är uttryck för initiativ och beslut, t~ex.
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I och med att männen på detta sätt blir aktiva i jordbl~xet kan de inte

avvaras under långa perioder. Det kOIT~ersiella jordbruket kräver i en helt

~1nan utsträckning än det traditionella jordbruket männena närvaro. Och

det visar sig också att i de ollU'åden där det kommersiella jOl'dbruket kommit

ordentligt igång stannar mfuLn8n kvar. Där är cirkulationsarbetet praktiskt

taget obefintligt. 8 )

Men i de områden där det kommersiella jordbruket inte ännu blivit

väl etablerat fortsätter cirkulationsarbetet. Och det är just i det

kritiska skede då man börjar ta de första stapplande stegen i riktnine mot

en utveckling av kommersiellt jordbruk som man får känna av dc ekonomiska

konsekvenserna av cirkulatiosnarbetet i form aven nedgång i jordbruks-

produktionen.

Gulliver kon6taterar att familjeekonomin hos Ngoni inte lider något

avbräck av mannens bortovQTO så länge det rör sig om jordbruk för själv

hushållning, enbart. 9) Men i den mån mannen satt igång med odling av

salugrödor faller dessa odlingar i träda, om han beger sig

till staden för lönearbete: "Få kvinnor fortsätter odlingen av salugrödor

••• när mannen är borta. Även om kvinnor i allmänhet hjälper aina män med

sådant jordbruksarbete ~m anses det normalt vara en sfär för mannen ensam,

80m också tar kontroll över pengarna 80m tjänas på detta. Kontantinkomsten

för f8~iljen reduceraR alltså under den. period då mannen är borta; och den

sammanlagda produktionen av dessa grödor faller för landet 80m helhet på

grund av den ständiga bortovaron av så många män." (Gulliver 1955=33)

Visserligen spel1Itt8.e'$11.t1~bräck i

roll för den enskilda familjen8~j~xi;}}xb::;ri:Jdd - dels är avbräcket i kontunt-

inkomsterna från salugrödo:rna i bästa fall temporärt, dels kommer mannen

i gengäld hem med pengar och varor efter sin period i staden. Men på längre

sikt visar sig cirkulationsarbetet ha en hämmande inverkan på utvecklingen

av jordbruket: f1 ••• arbetsmigrationen gör litet eller ingenting för att sti::-.ule::::a

den hemvändande mannens an5trängningar i fortsättningen för att odla salugrödor

och öka sin familjs inkomster; den kan minska hans ansträngningar, eftersom



han finner att odling hemma är svårare än lönearbete borta." (Ibid:34)

Det visar sig ofta, enligt Gulliver, att en arbetare 80m återvb~nt hem med

sparpengar och kläder känner att det inte finns något som tvingar honom att

arbeta när han kommit hem igen. H~! har tillräckligt med kläder för åratal

framåt, och han har tillräckligt med penear för att köpa nya kläder och beta1a

skatt året därpå. En månads arbete igen kan klara skatten för ett tredje år.

Och så kan han hålla på tills reserverna är uttömda, då han möjligen kan

starta den kommersiella odlingen igen. (~bid:35)

Cirkulationsarbetet upprätthålls alltså bland ruUlat på grurld av den

ekonomiska organisationen i det traditionellt fungerande sa~hället, där

~\

\ / kvinnorna och de hemmavarande fränd erna kan hålla produkt ionen igång, modem

upp till hälften av märmen är borta på lönearbete.

Nen även där förutsättningarna för en bmbehållen produktionsnivå inte

finns, t.ex. i samhällen med matrilokal bosättning och i sarrillällen där

kommersiellt jordbruk börjat komma igång i liten skala, sker en omfattwlde

migration av arbetare. Man betraktar korttidsarbetets förtjänster 80m nettovinster,

även om det sker till priaet aven sänkt näringsstand&rd, 80m hos Bemba och

att

Lozi, och även om dessa kortsiktiga vinster fördörjer ekonomisk utveckling

fl på längre sikt.'--j

Det är inte bara de afrikanska jordbrukarna-lönearbetarna 80m för detta

resonemang. Hela detta synsätt ha~ varit mer eller mindre upphöjt till princip,

både bland arbetsgivare och myndigheter. Så sent 80m 1955 konstaterade East

African Royal Commission om det rörliga arbetarsystemet, att "I förhandenvarande

situation tycks det rörliga arbetarsystemet vara det enda genom vilket en

avsevärd del av den afrikanska befolkningen kan tillfredställa sina behov•••

(det är) det mest ekonomiska val 80m en afrikan kan träffa, hur socialt

beklagliet det än må vara••• ", (1955: 154) 10)

Det kan förefalla som om korttidsarbete är ett "ekonomiskt vall! till gagn

för den enskilde arbetaren och hans familj, endast under förut-------------------'='-,--
man betraktar

eller icke

av ekonomisk utve som utesluten
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Några större ambitioner i den riktningen fanns knappast hos de

europeer 80m slog sig ned i Afrika lli~d8r kolonialtiden, då mönstret med

rörlig arbetskraft utvecklades, och under 1920- och 30-talen startade

. d J..' inlemmadeb t . ti ... t t (,.. t"d t
~n us~rler som b~ ar e 'armlgra onen l mons re ~or s a ernas u seende.

Samma sak gäller myndigheterna i Sydafrikanska unionen, för vilka det är

ett vitalt intresse att afrikanerna fortsätter sin txaditionella livsföring

på landsbygden och därmed fortsätter att;;I endast vara främlingar i städerna,

UTlder sina perioder där. Det mått av invandring som tillåts till städen1a

är kalkylerad i enlighet med behovet av arbetskraft. Genom lagstiftning

är de "införddas" ankomst och vistelse i städerna ställd under strikt kontroll,

Xx~xdRz±gnedztc " ••• avsedd att inom varje område upprätthålla nödvändigt,

antal 'infödingar' för att möta ;f'::lI:bRz:z;;:n:azk3.lleIu,x behovet av arbetskraft."

(Apartheid 1964: 14)

Ledstjärna i Sydafrikas apartheidpolitik är, enligt den sydafrikanska

regeringens egen definition, "åtskild utveckling" 1 kännetecknad av att

" ••• v8xje befolkningsgrupp utvecklar sin ekonomiska potential till dess

maximum, med ett minimum av intrång i &~dra befolkningsgruppers rättigheter

och aspirationer •• •• 1 Detta nödvändiggör "oundvikligen ••• begränsningar

(1
,j

i allas rättigheter," konkluderar man i denna regeringsdeklaration. (Ibid : 6)

Om man sätter ordet "utvecklin~' inom citationstecken utgör systemet med

rörlig arbetskraft den g-.cundläggande förutsättningen för "åtskild utveckling."

Tack vare det rörliga arbetarsystemet kan, 80m vi sett, en traditionell,

jordbruksekonomi förmås 'att"utveckla sin ekonomiska potential till ett

maximum", därmgenom att den undersysselsatta manliga erbetskraften

utnyttjas effektivare. Samtidigt uppnår man en för Apartheid-besläktade

tankegångar önskvärd bieffekt, som bid.rar till "ett minimum av intrång i

andra befolkningsg-.r:uppers rättigheter och aspirationer." l{an uppnår nämligen

stabilitet och stagnation i inte bara det ekonomiska utan också i det

politiska och sociala systemet i de landsbygdso~xåden som tack vare

cirkulationsarbetet avhålla från förändringar i sitt produktions-

system. Genom att mobilisera det traditionella ekonomiska och sociala
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latenta resurser ifråga om hjälp och samcrbete , som behövs för a~t hålla

produktionen igång under halva den manliga arbetsstyrkans bortovaro, gör
.)J

man sig ytterligare beroende av detta system och konsoliderar det. ~etta

blir ett effektivt hinder för varje form av djupgående förändring, som skulle

kunna åstadkomma Ilintrång i andra befolkningegruppers rättigheter och aspirationer. II

Watson har som titel på sin undersökning av Mambwes arbetsmigration valt

"'jlribal cohesion in a money economy". 'lliteln antyder bokens huvudtema:

en konsolidering av stamsamhället tack vare dess inträde i penningekonomin

genom cirkulationsarbete. }~lbwefolket8 traditionella sociala och politiska

system har bekräftats och förStärkts på grund av den form av int:cäde i

=) penningekonQmin som cirkulationsarbetet medfört. De föränd:d.ngaI-' som

tillskottet av europeiska varor åstadko~ilit har bara varit ytliga. " ••• den

vidsträckta användningen av artiklar som tillhör den europeiska materiella

kulturen har hittills endast medfört ytliga förändringar för stamlivet.

Även om Hambwe bär europeiska kläder, xfui läser böcker, kör cyklar, och

l d , h f" , , ' 't .. allV;;lrliet J d läk' t llyssnar til ra :tO, ar dessa oranarJ.ngar:1.n e annu lHWerl.\.al; eras s "s,cap

och politiska relationer. II ('''atson 1958:221)

Det rörliga arbets~Y6temet har således inte bara en djup förankring i

') landsbygdens ekonomiska organisation. Att det upprätthållits förklaras också
'"'"~""

av de mer eller mindre apartheidlik1§.nde system för rasåtskillnad som i praktiken

tillämpades i de flesta före detta kolonier - särskilt de brittiska i Afrikas

östra, centrala och södra delar - , även om rasåtskillnadens princip inte

deklarerades lika ohöljt 80m i Sydafrika i dag. Afrikanernas " ••• naturliga bas

ansågs vara i de infödingsområden de kom från och till vilka de förväntade B

återvända. II (Barber 1967:100)

Men cirkulationsarbetet har också en tydlig förankring i både arbetsgivares

och myndigheters ekonomiska intressen. Ty även om man klart kan visa att

det afrikanska landsbygdssamhällets traditionella organisation bäddar för

ett system med cirkulations8xbete st§x det lika klart att ar~grs~rV~~R~efgt~a

hade något att förlora på att upprätthålla och underblåsa detta i1rbets--

kraften visade sig bli billigare , om lönerna kunde beräy~as för ungkarlar
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istället för hela familjer. Och det var tillräckligt lätt att få arbetskraft

till dessa löner för att" systemet skulle flli'1gera. j~ven myndigheterna hade

intresse av att upprätthålla detta system av ekonomiska skäl: utgifter för

bl.a. bostadsbyggande kunde hållas nere.

Vidare kan man konstatera att~ korttidsarbetarna saknar utbildning

för yrkesarbete. Arbetsgivarna är inte intresserade av att investera i

yrkesutbilili'1ing aven arbetskraft 80m de betr~ktar 80m opålitlig och rörlig.

Detta bidrar i sin tur ytterligare till den låga lönenivån, vilket i sDn tur

gör arbetaren ytterhgaJ.'e beroende av att hålla kvar en fot i jordbruksekonomin.

Detta blir som en cirkelgång, ett mönster som förevigar sig självt, vilket

särskil t påpekats av Barbar: "Mriksnsk arbetskraft var outbildad, opåpli tlig

och inte särskilt produktiv, medan europeer •••måste betalas med höV:e löner

än deras yrkesutbildning skulle ha berättigat till i en annan omgivning.

Med tiden har detta mönster tenderat att föreviga sig självt. Arbetsgivare

saknade drivfjädrar att investera i yrkesutbildning aven afrikansk al'bets-

styrka, som de bara kunde förvänta sig vara rörlig och obeständig. Inte heller

hade afrikanska anställda, med de löner och ~ urbana levnadsvillkor de erbjöds,

någon dJ.'ivfjäder eller möjlighet att gå in för urbana anställningar på allvar.

En samverkan av dessa faktorer i sin tur satte ett lagt tak för de positioner

som afrikaner kunde uppnå i den ·urbana ekonomin - ett tak 80m blev ännu rigidG.re

genom trängsel på arbetsmarknaden••• " Ooh, tilläger Barber, dessutom backades

hela systemet upp inte bara av statuter, utan av "sedvänjan:" (Ibid : 103)

Dessa slutsatser behöver inte formuleras i imperfektum. De är i stor

utsträckning giltiga fortfarande, även om omfånget av migrationsarbetet

minskar i relation till de stadigvarande anställningarna, i takt med

jordbrukets kOIT&ersialisering, tilltagande knapphet på jord ooh - viss mån

skolutbildning. Även om en lö-ng rad afrikanska stater
.

ratificerat 1LO:s (International Labour Organization) konventioner och rekoÄ~~en-

dationer ifråga om stabilisering av arbetskraften

(ILO 1966: 743 ff j 901 ff) bes mönstret i praktiken. Situationen när det

gäller yrkesutbildning har inte förändrats nämnvärt, eftersom skolsystemet



i de flesta afrikanska länder fortfar2illde 10 år efter självständigheten

bygger på "moderländernas" akademiska utbildn:i.ngsprinciper och i stor

utsträckning negligerar praktisk yrke,}Utbildning~i') Det finns därför

an+edning att tro att de siffror ffilgående utbilw1ingsläget som finns fr~~

slutet av 50-talet ändrats i någon avsevärd omfattning. Vid den tiden

var över 80 procent av den urbana arbetsstyrkan inbodesia belt utan

yrkesutbildning, medan drygt 7 procent betecknades Bom "övervägande outbildad".

( Barber 1967: 105)

De flesta av grundföl~tsättningarnför cirkulationsarbetet kvarstcu'j

så länge jordbruket är baserat på självhushållning. Arbetsgivarna har

fortfarsnde allt att vinna ekonomiskt på att behålla cirkulationsarbetes-

sustemet, i den mån tillräckligt många arbeten kan utföras utan yrkesutbildning,

Förutom att detta system möjliggör att ma..'1 kan beräkna lönerna lägfe

fritar det arbetsgivarna från utgifter för sjukdom, arbetslöshet och pension.

Det möjliggör också ständig tillgång tilloförsliten arbetskraft. Det

bidrar vidare till att förhindra

i en omfattning som gör dem effektiva.

fackföreningars framväxt

Likaså har även myndigheterna möjlighet att spara på sina utgifter

så länge cirkulationsarbetet består: de slipper i stor utsträckning

bekYmmer för familjebostäder, skolor, barnavård och åldringsvård.

De förlitar sig - liksom arbetarna - på Afrikas traditionella

socialförsäkringssystem t klanen.



o

o

Kapitel 3.

Klangemenskapens utforruning i staden.
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Den eviga vandringen mellan stad och land kan man utläsa på städernas

bostadsområden. Där fiTu1s bostäder för ungkarlar, men familjebostäder är det

ont om. Detta gäller särskilt de centrala och östra delarna av Afrika,

där baracker för ensa.mstående arbetare utgör ett markant inslag i stadsbilden.

Uedan 1930-talet har invandrarna i dessa delar ay Afrika erbjudits

ungkarlslogement som bostäder, både av arbetsgivare och kommunala myndigheter.

I logementen ska ensamna män S8.Il1SaS om utryIrJlle t l två e11er flera i var je rum.

Ungkarlslogementen hör inte bara till en gången kolonialepok. Det har

fortfarande efter själystfu,digheten byggts nya baracker, bl.a. i Nairobi,

genom ko;nmwlstyrelsens försorg.

narackerna i södra och östra Afrikas industricentra har i allmänhet samcan-

förts till särskilda områden, llthe locations ll , som i ännu högre grad än våra

egna förorter förtjänar namnet llsovstäderll. Den x-elativa frånvaron av kvinnor

och barn bidrar till att göra dessa områden döda på vardagar. Frånvaron av

butiker, marknader och annan service förstärker ytterlieare detta intryck.

Den ekonomiska aktivitet i form av handel och hantverk på kvartersnivåt

som brukar ge familjebostadsomraden i Afrika så mycket liv och dyna~ik,

saknas här. Trots övernefolkade logement kan barackområdena på vardagar ge

intryck av obebodda områden.

Planerineen av barackomradena i Nairobi för tanken till möns terladugårdar
I

i ett rationellt drivet lantbruk.· På den platta slätten söder om staden

- på behörigt avstånd från centrum, service och ekonomisk aktivitet - har ~m1

dragit upp kilometerlånga avenyer, som kantas av narr~lösa envånings husl~~gor

av omålad cement. De ligger i snörräta rader, alla likadana: 100 meter långa

byggnader med 50 fönstergluggar mot gatan. Varje länga rYL~er 50 l~m.

På baksidan aven här byggnad finner man invånarnas livsrwn - gården.

Den består av ett 25 meter brett fält mellan två likadana cementlador. när fin:ns

tappställe att tillfredställa bäggehuBlängornas behov avvatten: - 1 - • ~ ,en Kran l c.et;

fria, där man hämtar diskvatten, tvättar och

köar vid
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Också den för området gemensamma toaletten films här.

De 50 rurn,Jen i varje länga har ing&:ng direld från gc1rden. Rurnmet mäter omkrir,g

6 kvadratmeter och är avsett för två arbetare. Golvet består av omålad cement.

Fönstret är närwast en glueg. Kök finns inte. I'iaten lagas i en kolkar.1in i ett hörn

av rurnmet.

Hyran för ett sånt rum kan röra sig 35 - 50 shillings per månad, vilket utgör

ungefär en femtedel av vad en väl kvalificerad a:cbetare tjänaT under samma tid.

De många helt outbildade arbetarna, som inte ens kan läsa och skriva, får nöja sig

med betydliGt läg-.ce lön, 100-150 shillings permånad.

Låt oss hälsa på i ett av rummen. Ros FreXlcis Hokanga. Han är järnvägare,

kypare på linjen Nairobi-?'iombasa, och boJ;' följaktligen i lI'rhe Railv:ay locations."

Francis är 1. 30-årsåldern. Han är gift och har två små barn. För tillfället
/ -,\
or;l

bor hans hustru och barnen med honom här, under en perj.od på några mcinader./

Ji'rancis' släkt kommer från Nachakos, åtta mil öster om Nairobi, men) själv är han

ett stadsbarn. Hans far tjänade som husboy i l;airobi fr§m 1930 till sin död för
- ':"1

någl"a år seno Frarlcis har bztde sin maCJrna oel1 sina s~rskon i stan. Bröderna har ocks&

bra anställningar, och tillsaIT'JJlBhS drar de försorg om modern, som bor med småsy~konen

i en annan del av staden.

I

När vi stiger in är det först lite skurnt i det sparsamma ljus som fluglorten

släpper igenom från fönstergluggen. }:en vi urskiljer bland hoppackade sängkläder

och lårar så smångingom Joseph, Francis' ru.mskc:;mrat, också hp.Jl järnvägare i 30-års<11der;:.

('~
'./ lIan har varit i stan i snart två år. Han är gift, men hans hustru är kvar i byn.

Vi hälsar också på Jospphs kusin, som bor här illegalt. Han har varit i stan

några månader bara och ännu inte hi ttat något jobb. Därför tas }1xn:,~ han om hand av

Jospph, som logerar och försörjer honom med mat ooh kläder tills han hittar ett

jobb ooh kan klara sig sjä,lvo_

I ett hörn av golvet sitter Francis' hustru Theresa på huk och rör i majsgryt2D

på elden. Två små barn trycker förläget invid väggen.

Dessa sex personer delar alltså opa sex kvadratmeter. Och idag, söndag, blir det

ännu fler som ska samsas om u t rym..'11e t • väntar besök av Theresas mor.



3/

kommer modern. Hon har med sig en medhustru. De bägee kvinnorna kornmer ljudlöst?

barfota, med bärkorGen på ryggen, fylld av g~vor hemifrån. Utan ~;,tt man märker det

står de plötsligt bara där. I samraa ögonblick som svärmodeTn träder in i rumrr.et

Går Francis ut, med ryggen mot svärmor , då han passerar förbi hen:''18. Han sti:iller

sig i dörren, lutar sig mot dörrposten och tittar ut mot gården, medan han

börjar förhöra sig om svärmoderns hälsa och fråga efter n;yheter från l:achakos.

1';en samtalet ol'änks strax , när ljredikan hos [,'TCl..'1nen avlöses av sa:ng.

Så sn:lngingom [il' maten färdig. Hajsgröt filed kokta grönsa~{er till. Efte;csol:l

det är söndag och man har gäster har 'l'heresa lagt nå[,'Ta köttstrimlor i br;5ns3.~:8-

spadet.

Theresa bär runt ett ka"1.tstött emaljhandfat med vatten och tvål i. J.~an tvättc.r

händer, i tur och ordning. }1ajseröten bärs fI'f'cfn • Var och en får sin skål med

"
grönsaksSljad, och mån kan med rena Hinder ta sie; en Yl,jpa av majse,räten för att

doppa i sitt spad. Och nu försvinner Frar,cis helt och hållet.

lian ursäktar sig inför grämlingen : l~i fÖl'står, hos oss kan vi män inte

se på när våra svärmödrar äter. Det skulle vara en förolämpning.

Det afrikanska klansamhällets uråldriga regel att inte

håller man alltså på, även i stadsranjÖ~)1ikaBå regeln att

se sin svärDlor äta

inte vistas under

sarnma tak som svärmor eller se henne i ansiktet. Det gäller också Franci s,

fast han är född och uppvuxen i stan. Ty även om han är uppvm:en i stan innebi:ir

det inte at t han s!curi t av rötterna till vad han kallar sitt "hem". I byn utanfi:ir

}Iachakos bor fortfarande hans farbröder och kusiner, och Francis har fortfar3:nde

teoretiskt del i klanens jord. Han har under hela sin uppväxttid följt fadern vid

hans regelbundna besök i hembyn. Han har lärt sig sina förfädurs namn och sina

:!J)
plikter gentemot förfädernas ättlingar. Han är medveten om sina förpliktelser

:i egenskap av klaYllnedlem och potentiell brukare av klanens jord.

Dessa förpliktelser Gäller både den eSTIa klanen och Theresas kl;'in, eftersor::
fIl

,.<7 l

'- /

deras äktenskap vilar på e tt avtal mellan respektive släktgrupper/ Hot sin svt~rI!;O:C

uppträder han inte som individen, kyparen Francis Nokanga, utCl..'1 som representanten
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för en klan som ingått ett &vtal, innebärande att de avtalsslutande parterna

("'klanerna) förbinder sig att respektera varandra i enlighet med seo.vanerät tens

krav.

Förhållandet till släJctingarna ändras inte för dem 30m flyttat till staden.

Så länge släktgemenskapen är förankrad i eemensarn jord består släkten som

grupp, och den som vill betraktas som medlem av den g:cuppen får lov att

uppfylla de förpliktelser 80m gäller inom gruppen.

Dessa förpliktelser är ytterst förbundna med iden om klanen som ett

levande väsen, en hel och odelbar kropp, 80m består av nu levande, redan

avliwla och ärmu icke födda medlel~ar. Det är dessa som jorden tillhör,

inte bara de för tillfället levande klanmedlemmarna.

Klanen kan lib1as vid ett träd, som ständigt växer, och vars rötter

ständigt fön,yas. Ovcm jord lever de klanmedlemillar som ger upphov till nya

skott på trädet. Under jorden lever de

de avlidna, som är trädets rötter.

som blivit förfäder,

Klanen hämtar sin näring och livskraft ur jorden. Livskraften hos klantl'ädet

som helhet är den centrala målsättningen i varje människas tillvaro. On trädets

livskraft avtar påverkar detta varje enskHd del av trädet. l'lJivskraften l1 är

det centrala religiösa begreppet. Livskraften är detsmmna som livets källa,

Gud~

l!'örfäderna kan aktivt bidra till att att öka donna livskraft. lie tjänstgör

som förmedlare av kraften. Även de levande människorna kan bidra till att öka

klanträdets livskraft, genom att tillämpa de ~z±nt~~(a regler för produktion

och samverkan, grundlagts av förfäderna. Den som åsidosätter de regler som

utbildats för hela gruppens välfärd som kollektiv , t.ex. genom att skapa sig

personligt välstGnd l:lt8n at/G dela mod sig av detta, anses som ett hot mot

kollektivets, klanträdets livskraft. Tillvarons mening och mål för människorna

är att vidmakthålla och öka livskraften hos det klanträd de är del av.



~rädet8 livskraft visar i form av hlilsa, styrka och välstånd ,

(\
\ /

hos varje enskild del, varje nytillkomma~de skott. Därför är omsorgen om

ffi1dra klanmedlemmar viktig och gäller var och en, oberoende av ålder och

ställning inom klanens auktoritetshierarki.

~et onda yttrar sig i avunden, den nedbrytande kraft som anses syfta till

att minska andra människors livskraft. Att söka öka sin egen livskraft,

att sträva efter egen framgång, på bekostnad av andras, betraktas som

uttryck för ondskan - m~s8undsamheten och avunden. }llin hotar därmed klanens

livskraft som helhet. Den enskilda framgilngen och välfärden tolereras inte,

om den inte delas. Denna moral är en moral som gäller in~ klanen:)

Den som lyckas nå personlig framg&ng eller välstånd anses hämta sin styrka

~L~ldetta genom att suga näring ur antingen kl&~ens gemensamma fond av livskraft

eller ur enskilda klanmediemrnars livskraft (vilket i och för sig blir samma

sak). Den personligen framgångsrike anses göra detta antingen genom att

förgifta enskilda klanmedlemruar i bokstavlig mening, eller genom att "ätall

någon annans livskraft, suga musten ur honom inifrår!, på magi sk väg.

Den förlorade livskraften hos klanen visar sig dels i form av missväxt och

sviktande framgång i företag som gäller gruppen som helhet, dels - när

~Drgiftningen av klanen skett - i form av

oförklarliga sjukdomar, svaghetstillstånd och d.ödsfall.

"Förgiftaren" betraktas som en häxa eller trollkarl, och det enda sättet

att återställa klanens förlorade livskraftsbalans är att förgifta trollkarlen

ifråga. Förr skedde detta i form av särskilda häxprocesser, då den aruclagade

fick dricka gift för att antingen dö eller bevisa sin oskuld genom att

lyckas överleva giftdosen • Vid varje oförklarligt dödsfall inleddes

ningarna som vanliga giftmord, utan process.

"undersökningar." , sedan häxprocesserna förbjudits i lag, sker

eller att återvända,
dock social utfrysning, som gör det omöjligt för vederbörande att bo kvar ,

eftersom han mister sina. rättigheter som klanmedlem.



»etta leder till att de som når ekonomisk framgång genom att utveckla

si tt jordb:l:'uk eller genom arbete i staden ständigt är "under avsevärd press"

eftersom de ständigt riskerar att bli misstänkta för trolldom, franiliåller

Watson. "hambvre anklagar alla framgångsrika män för. att utöva trolldom. Om en

mans grödor konsekvent växer bättre än hans grannes, tillskriver gJ::'annarna

inte de bättre grödorna ±± bättre odlingsmetoder utan trolldom. Det ä~ inte

plogar,utan mediciner, som åstadkommer större skördar." (l'latson 1958:209)

Konsekvenserna av denna ideologi är att även stadsborna, i den mån de

(---...
\) tillhör en klan som fortfarande är rotad i jorden , fullgör ekonomiska och

sociala s}~rldigheter gentemot både klanfränderna i hembyn och de klanfränder

som återfinns i staden. Plotnikov fann i sin tmdersökning från Jos, liksom tidigare

Pons funnit i sin studie från Kisangani, att stadsborna upplever sin generositet

gentemot hemb~~ som viktig, just mot bakG~ill1d av risken att annars bli förgiftade

vid sin hemkomst. (Plotnikov 1967: 2D7 fo ; Pons

Till hembyn skickas gåvor och pengar~ både av den krinGvandrande arbetaren

och av den stadigvarande anställde och kanske högt utbildade stadsbon. Baeck,

som gjort en sammanställning av utgifterna bland "les evolues", den utbildade,

afrikanska medel- och ve:L'klassen, i Kinshasa, kom fram till att det genomsnitt-

liga värdet av utgifter bland 46 stadsfamiljer till förmån för deras släktingar

på landsbygden uppgick till 1/5 av deras inkomster. Dessa utgifter fördelade ,sig

under en månad på: 145 dollar för gåvor som sändes till släktingar och 700

C=) dollar i ökade matkostnader för gästande släktingar. Genomsnittligt hade varje

familj~ 25-30 procents ökade matkostnader för släktingar som ständigt besökte

stadsfamiljerna. ('öaeck 1961: 169 r.) Baeck konkluderar att även bland "les

evolues" är kärnfamiljen fortfarande- l1 solitt inbäddad x - socialt, psykologiskt

och ekonomiskt - i det bredare släktskapets nätverk," och att den välutbildades

referensgrupp fortfarande visar sig vara hans traditionella sociala system,

även om han jämsides med detta följer ett europeiskt konsumtionsmönster.

Ännu mer framträdande är de ekonomiska till l~Ådsbygden bland de

mindre välutbildade stadsborna, som inte i samma utsträckning som de



har stadigvarande anställningar. I en kartläggning av det ekonomiska mönstl.'et

bland invandrare till städer i Ghana Caldwell att förutom de gåvor och

pengar 80m invandrarna wed att ha med sig vid hen±omsten, sänder

de flesta av dem regeldunet pengar hem under sin vistelse i stadeno Bara

9 procent uppgav att de inte gjorde detta. (Ca ldwe11 1969: 152)

Pengarna sänds med post, eller med vänner, släktingar eller lastbils-

chaufförer, eller också tas de med vid personligt besök i hembyn. 53 procent

av stadsborna uppgav att de skickade pengar minst en gång i månaden. (Ibid:154)
"

64 procent; skickade mellan l och 10 pund per månad - vilket ska jämföras med

månadsförtjänster på cirka 10 pund för dem som har ~~rgg1iga anställningar som

arbetare •

.L'.l.ottagarna utgjordes av sJläktingar ~ både syskon, ännu aktiva föräldrar

och syskonbarn etc. - , och ändamålen preciserades som : underhåll till

hushållet, individuella gåvor, etc. (73 procent); utbildning av barn - andra

än stadsbornas egna (9 procent) 1 begTavningar~ bröllop, festivaler (3 procent)j

ghjälp till byggenskap, jordbruk och handel (13 procent) 9 allmänt välstånd i

byn (6 procent). (Ibid:159)6)

Vlatson ger detaljerna för fötjänster och gåvor bland en grupp ynglingar

i 15-19-årsåldern hos Na,'llb\o!e i Zambia, som gav sig iväg i maj det ena året

och återvände i juni påföljande år. De återvände med var sin kista fylld med

gåvor och kläder värda 8-9 pund i vart fall, förutom i genomsnitt 5 pund i

kontanter per man. De hade under sin bortovaro tjänat mellen 20 och 26 p~~d per

man , vilket innebär att över hälften av förtjänsten gick till gåvor hem.

("atson 1958:117 fe) 'Rland "de röda" invandrarna (""de med förankring i

klru1sarrillället) i Bast London fann }~yer att 4-5 pund i månaden hem, aven

k inkomst på mindre än 12 pund i månaden. "Not sending TJOney" är det första

tecknet som förebådar att marr ar att försvinna ur klanens

kraftfält. (Nayer 1961: 13 7) ~f) Balandier talar om "volymen av de SUlillnor som

dirigeras mot b;ye,xna" som ut för Il Vd "'AU,u att förbli inskriven i r;:::;k

av släktförbindelser ••• " Denna önskan, liksom " ••• m2~~heten om att ku..'U1a

familjesolidariteten och ordna för en eventuell hemtrakten



förefaller fortf<:lTande mycket; stark. Il (Balandier 1963 ~ 367)

I Kongo-Bräzzaville , där klansystemet fortfarande är intakt i

alla regioner, och där all jord) med undantag av marken innanför stads{~'än3erna,

fortfarande är klanjord, har banden mellan de klanmedlemmar som inva'1clrat

till städerna och dem som är kvar på la'1dsbygden inte bara visat sig

överleva som ekonomi.ska och sociala solidaritetsband. De har även visat

sig funktionsdygliga för att kanalisera helt nya former för ekonomiskt

samarbete, och klanerna utgör i flera fall ramar för kooperativa

Rnr~~ enheter för

jordbruket.

och marknadsföring av produ~ter från

Balandier beskrj.ver dessa "kooperativ" på klanbas i Kongo-Brazzaville

på föl.i2Lllde sätt: "Det händer att familjegruppen behåller en organisk

enhet, trots avskärningen mellan stadsbor och landsprtsbor: var och en

av släktingarna deltar, på sin nivå, i en ekonomisk kedja som som på bästa

sätt förvaltar de produkter som ko~~er från hembygden, och 'varorna'

(från staden) gör Sfu~ma väg tillbaka • En del av dessa ekonomiska

(:
,- .._1

o

enheter har på detta sätt lyckats skaffa sig oljepressar, butiker och

transportmedel. \I (Balandier 1963 :367)

I Brazza~ille finner man för övrigt en form av fördelning av familje-

produktionen som påminner om den i de förkoloniala Yoruba-städerna, men

med den grundläggande skillnaden att mönstret i Brazzaville utbildats

under de senaste decennierna: många fanliljer tillämpar en d.ubbel bosättning

som innebär att man dels har en bostad på egen tomt inne i staden, dels

behåller sig bostad i anslutning till jordbruket på landet. I staden återfinns

I~·'; .

vissa fa~iljemedlemmar? t.ex. söner eller yngre qö6der, som har lönearbete

eller stud.erar, samt någon av farr.d.ljens kvin11or, som hushållar för mä:nnen

och bedriver självhllshållnings på tomten eller någon jordplätt hon

lyckats finna inom stadsgränsen. I hembyn återfinns

som med hjälp av andra familjemedlemmar sköter ett delvis kO~T,ersialiserat

jordbru.k.



Det är inte bara pengar 80m är viktiga :i.. kontakterna med hembyn.

Lika viktiga är besök för att över hu\~d taget hålla kontakten och

kunna ta del av släktens sooiala och religiösa ~~gelägenheter.

I CaldVlells undersökningsmaterial från Ghana besökte de flesta

invandrarna sin hemby l - 3 gånger per , och de flesta besök varade

i 3-7 dagar. Stadsborna gör ofta resor hem också för att konsultera

förfädel~a, genom klanens fÖl'fädersaltare, IIthe vil1age fetish

Viktigt är också att man på olika sätt demonstrerar att man inte

avfallit till europeisk livsstil i väsentliga frågor, 1I •••byfolket sägs

vara misstärJcsamI;1a och avundsjuka fSlOt dem som "hax följt europeerna'"

(Pons 1956: 669i jfr 1'10tnikov 1967: 297; Lukhero 1966:134 f.)

Ett markerat uttryck har motsvarande inställning tag'i t sig bland

Xosa-folket i Sydafrikanska unionen, där skarpa motsättningar uppstått

mellan "de röda" ock II skolfolket" i och utanför East London. IlDe röda"

håller på si t t traditione11a livsmönster, även i yttre detal jer som kläcledrzil:t?
~ ~

och inkapslar sig enbart. i UI;1gänge med släktingar i staden, medan "skolfolket"

adapterat en europeisk livsstil .och betTaktas som "förrädarelI .av "d~.röda."

Den accentuerade motsättningen i East London måste dock antagligen förklaras

också mot bakgrund av den politiska situationen. (}k~er 1961)

Att fullfölja sina släktförpliktelser är lika viktigt i förhållandet

mellan fränder i staden. I alla städer i det tro})iska Afrika återfinns sar~';.T:a

mönster av solidaritet mellan klanfränder: man logerar, föder och klär sina

nyanlända klanfränder tills de funnit arbete och bostad, man hjälper till att

skaffa dem jobb, man bistår vid sjukdom och ekonomiska bekymmer, man

betalar skolavgifter för yngT8 släktingar och man missar inte att ge
\

sitt stöd i alla bemärkelser vid dödsfall. 8
)

Detta är bist som varje inva~ndrare med redan när han

startar sin ,"p~~.~~ till staden. t den situation

som slie besleriver es ,miversell lt

för Afrika :" Det skulle vara svårt att fir.na en enda afrikan som anlänt



till 88 Salaam utan att känna en s j iil. .. Så gott som varje afrikan

som kommer (dit) ::on;mer till en känd adress, där en käJld släkting bor;

denne släkting möter honom, bjuder in honom och försörjer honom och

inviger honom i kJ.iepen, hjälper honom att söka ett jobb ••• tills han betrc,ktar

sig redo att klara sig själv och skaffa sig rum själv. ll ( Epstein 1969

Schwab, som betonar att släktskap utgör den viktigaste grur.den för

samvaro i staden, har' funnit att inva'1drarna dras till speciella städer

just av den anled.:ningen att de har fränder där. Hajoriteten av de svarande

i hans undersökningsmaterial uppgav sitt val av invand'rarort av denna an-

ledning. (Schwab 1961: 130)

Det är dock naturligt att elen ekonomiska solidariteten mellan klan-

medlemmar i staden inte är struktuxerad på samma sätt som i landsbygdssamhiillet.
o. J./~ !; r.:;: C ~ i'....,',. 1,_. '. \

I hembyn är det ekonomiska lIbiståndettl bestämt vissa bestämda regler för

samverkan. Var och en har sin plats och sin roll i produktionssystemet.

}:lan grupperas i besti:irnda arbetslag 9 man har speciella ekonomi ska förpliktelse::.'

gentemot bestämda släktingar, beroende på vilken plats man själv intar i

släktsystemets hierarki.

De förväntningar som andra har på ens beteende i enlighet med den plats

man har i släktsystemet kan givetvis inte uppfyllas hel t i staden, där för

det första en rad av de prodwctionsmoment saknas som bildar bas för 1.'011-

systemet, och där för det ill1dra en rad

(Jfr Southall 1961: 32, 34)

nyckelpersoner är fr~'1vara~de.

Den ekonomiska solidariteten i staden blir därför i vissa avseenden

aven mer diffus och generell karaktäx än i landsbYGdssa~~ället9 där

ekonOmi solidad tet är i en Bettison konstaterar,

med avseende på och Zambia, att det förefaller fi.nnas färre permanenta

ekonomiska förbindelser mellan s i staden än på landet. blir

handlån och utformning av Ilrote1.'a:nde" ekonomiskt bis

vanligt. (Bettison 1961: 280 f. )



Btt typexempel l)å lIraterande" ekonomiskt bistånd utgör tillväga-

gångssättet vid egnahemsbyggande i Brazzaville. När en stadsbo skaffat

sig en tomt börjar han i allmänhet wed att bygga sig en enkel hydda

med egna händer. Efterh2~d som han lyckas lägga undan pengar av sin

lön börjar han köpa cementsäckar, som han lagrar på tomten. Detta lued

siktet inställt på att bygga sig ett större hus j av högre kvalitet.

När han efter några å:.c kornnli t upp i 30 säckar kallar han sarnman lir:

'5-6 fränder i staden j som befinner sig i S2J::1ma situation.

Han hyr gemcns&'l1t cementblandare och hjälps sen åt att mura och snickra

taket j eller bekostar tillsaJLIuans mUTare och taksnickare. TJärefter kOillfl1er

tUTen till nästa släkting att få sin cement blandad och sitt hUD uppmurat,

antingen i direkt anslutning till den förste husbyggaren j eller vid ett

senare tillfälle j då han kan sara;nanlcalla detta släktbaserade husbyggarlag.

Detta husbyggarlag är givetvis in.::':le sammansatt på identiskt samma sätt

r:
som ett arbetslag i hembyn. Alla medlealillar av hemb;YJ.1 arbetslag ä.:c inte

närvarande, och några av medleIT~arna i husbyggarlaget
en
annan, befryndad by inom S8Jillna klan. X~ De roller var och en intar i arbe·ts-

laget skiljer sig också natUTligtvis från rollerna i ett arbetslag i hembyarna

med avseende på själva arbetsfunktionerna. };en ifråga om auktoritetsmönster

motsvarar rollerna i roller var och en har att spela i kraft

av sin Fn plats i klanhierarkin. TJessa platser är bestämda av senioritet

- åldern inbördes i kombination med morbröders och eventuellt mormors-

bröders ålder sinsemellan, i de fall byggarlagen är sammansatta av

invw'1drare från m:::G.f den södra (matrilineä:ca) delen av Kongo. Gäller det

invandrare från den nordliga (patrilineära) delen av Kongo blir det fäders

och farfäders inbördes senioritet som spelar in. ~ill en av deltagarna

i byggarlaget tillhör en äld',~e generation och dessutom är den äldste i

den generationens bröd:caskara ka.'1 han dessutom räkna på särskilda ekono,":,

miska privilegier i husproduktionen.



Southall hävdar att klan s roller inte kan återskapas i

staden. liDen solidaritet som uppstår där släktingar måste lita till

varandra för produktion av sin mat är frånvarande." (Southall 1961: 32,

Det är visserligen uppenbart, att hela det beteende som är rorknippat

med en viss uh bestämd roll i det traditionella prodwctionssystemet

inte kan återskapas i staden, där nya konkreta situationer måste

modifiera och omforma släktingarnas roller i förhållande till varandra.

Hen så länge släktingarna i staden fortfarE:mde betraktar sig som medle;r;f;lar

av samrna klan ochbeh~ller-sina:- :cättighete:c och förplikt;elser utgö:c de

medlemmar av detta produktionssystem, även om de inte direkt medverkar

i själva rnatproduktionen under-sin vistelse i staden. De bidrar till

produktionen genom att_bLa. skicka hem pengar. Deras solidaritet sins

emellan i staden består länge de inte klippt av banden till klanen

i hembyn. 001.1 även om de improv:Lserar på gTUYld av onstänm.gheterna

i staden fortsätter de dock att tilli:irnpa så många aspekter av sin

roll i släktsystemet 80m är praktiskt möjligt att genomföra i s'Gaden.

Även om de lever splittrade från klanens jord och från varandra i

geografisk mening har de sina bestämda platser i ett fast strukturerat

system.

Även Epstein tycks vara benägen att betrakta klanens förlängda arm

i staden som en del av ett strw(turerat system för sooiala relationer _

snarare än en stuillila av· improvisationer utan förankring i klanens roll

system : "Af:cikanen som kormner till staden äJ? redan invävd i ett komplext

nätverk av sociala relationer vilka härrör fr2~ stamsystemet : Ran för

vissa mönster

och alla dessa sätter

om uppträdande, värderingar och attityder,

att använda i staden II ( stein 1958 239)



I ett UIlders Li.tt släk.tsk;:.:-lpet visserlig"en

kan yttra sig mer eller windre intensivt, som resultat av folks frånvaro

och rörlighet, men banden i sig själva är permanenta och best~ende~

II•••• eftersom de är fixerade av härstamning. 1I Till detta permanepta

släktskaps viktigare fUlu~tioner r~~nar han stöd och bistnnd i staden.

(Epstein 1969 a : 99)

l1an fortsätter alltså att uppfylla de rollförväntningar som ställs, på

en som klanmedlew,även i staden, så långt detta rent praktiskt låter sig

göra. Samtidigt m~ste det dock konstateras att avs~(naden av vissa nyckel~

personer i dett'a rollsysten -kan leda till improvisation och till en utvicl-

gning av ekonomiska skyldigheter, så att de sa får en mer lmän och i

vissa lägen diffus giltighet för klannedlerrJnar i staden sora man annars inte

9)..kulle ha haft några direkta ekonomiska ökyldigheter mot. En förändring

av behoven bidrar till en förändring av reglerna för ekonomiskt bistti-Do.

Men den yttersta grunden för detta ekonomiska bistå.nd mellan klanmeo.lernrr,&T

i staden finJ1S fortfarande att söka ilandsbygdssamhället - i det faktum att

man där ingår som likaberättigade deltagare i ett gemensamt produkticns-

system.

\-tatson formulerar detta förhållaJlde p med avseende på Hamb\v8

på följande sätt : II Släktbanden fortsätter att fungera inom det

systemet d~Tför att de är förbw1dna med rättigheter till jord p och dessa

är viktigare för I1ambwe än tillfällig löneanr.tällning." (\\fatson 1958. 221) Även

Banton

i Freeto'rm : II Stamlivets ekonomiska organisation, särskilt den ge;r,8nSarrJna

äganderätten till egondom inom den utvidgade familjen, är också viktig

när det ti att infödda betraktar vem som helst

:;~O:.:llxsinx sin egen stam som Sill
,

II (Banton 1957: 98) 10)



Det är således ytterst allmän[;i och konkreta föl.'hållanden sor;]

l:i.gger till grund för den solidari tetsfilosofi so~ tilläcpas såväl

landsbygden 80m i staden. Även om rätten till jord inlerr~ats i ett

metafysiskt system, som förefaller att framställa människornas band till

varandra, till förfäderna och till jorden som utslag av mysticisr:l, handlar

det strängt taget Oill att iJJL leva och överleva. Det handlar om ekonomisk

trygghet snarare än om Bantufilosofi.

Jorden utgör för jordbrukarna STunden för deras trygghet - den viktigaste

av d.e resurser som ger dem deras försörjning. Klanens medlemnlar äger och

beroende av denna jord i lika mån. De måste därför ha vissa regler för sin

ekonomiska samverkan, utformade på så si.;at att ):id;;;; alla delägare fa:c sin

försörjning garabterad och därmed kan vara med om att garantera försörjning

för de övriga. Så länge man medlem av denna grupp, klanmedlem och delägare,

får man lov att följa de regler som utarbetats för samverkan, även om man

tillfälligt uppehåller sig på BJ1nan ort. Hen i enlighet Ined principen att

regler för samverkan utbildas som svar på ekonorruska behov kan dessa

regler ändras i detaljutfo2~mingen, om nya behov uppstår, som fallet är

i staden. Dessa nya former för samverkan ingår dock fortfarande i det

ramsystem av normer so;:;) utarbetats för att svara mot behoven i landsbygds-

samhället, stadsborna sin

"Därför verkar släktskapets sanktioner fortfarande i staden, och en mans

vägran att fullgöra sina förpliktelser gentemot någon av sin släkt utgör

ett brott mot hela hans släktkropp, till vilken han hoppas återvända. 1I

(Schwab 1961: 131)

Den ekonomiska trygghet stadsbon har i form av rätten att återvända hem

till klanjorden överträffa~ den hÖGst tillfälliga och I'alativa ekonomiska

trygghet som lönearbete i staden km1 erbjuda för den outbildade invandraren

. Därför överger man inte klanens eller staTImens normer för s&ilverkan och

II "solidaritet; även om man har m1ställning som lönearbetare i staden:~/



"Där-för tenderar distirl1<tionen r:~ellan stadsbon och. lan,dsortsbon ofta tt

bli oklar eftersom;:;; afrikanen 1 oberoende av hur lång tid han ha levt

i staden, av omständigheterna tvingas bibehålla en fot i det lantliga

läg:l'et. ll (Epstein 1958: 238 f. )

'vatson formule:t:'ar skillnaden r;:J::i:t~:;'Ä ifråga om inom dessa två

olika system med orden llHarnb\'les rätt att använda jorden är deras yttersta

säkerhet; de kan köras iväg från vilket jobb som helst i stan men inte från

jorden. Jorden är alltid närvarande i deras medvetande som en tillflykts

ort." (\Jatson 19513 : 193)
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Klanen utgör dock inte den enda be.sen för invandrarnas relationer med

andra människor. Staden innefattar också situationer som klansystemets

organisation inte bemästrar.

l staden träffar inv&~draren på människor från andra klaner, stammar och

raser. Han träffar på människor med andra typer av ekonolTQska bindningar.

Han kommer i kontakt med ett nytt system för prestige och allictaZ±±rr±X

ekonomisk trygghet, med nya auktoriteter och nya lojaliteter. Kya typer av

situationer uppstår, där invandrarna råkar i konflikter eller uts~tts för press.

Och SOD svar på sådana specifikt urbaJla situationer utvecklas nya grupperingax'.

Dels i form av formaliserade orga11isationer, dels i form av inforffiella nätverk

av personliga relationer.

Kring sig själv bygger invandraren upp ett nätverk av personliga relationer.

Detta nätverk blir i viss mån beroende av fysiska och demografiska faktorer i

staden. Invandraren km1 inte helt kapsla in sig i ett nätverk av klanfränder<

Han kornnler i fysisk kontakt med grarmar från andra klaJ1er eller stammar.

träffar folk på barer och ölhallar som han kanske besöker regelbundet. Han

träffar folk på arbetsplatsen, som han blir tvungen att samverka med på ett

arillat sätt än med klanfränder.

Enligt "'1 tchell, Southall och andra urbmliseringssociologer, som spelat

en framträda~de roll i den teoretiska debatten under senare år, är det dessa

yttre faktorer av demografisk-sociologisk natur som spelar den avgörande rollen

för invandrarens beteende i staden. (l~tchell 1966 ; Southall 19619 rlitchell

1969) Det är dessa yttre faktorer SOill avgör vilka sociala relationer inv~~draren

får, menar Vdtchell, och det är de sociala relationer~a Bom omformar och

förändrsx inVaJ1draren och förklara:c varför har'! blir "urba~ oriented ll
, stadso:cienie-

rad, respektive förblir "rural oeriented", landsbygdsorienterad. (1-D. tehell 1966 :48 f. l

55)



De ;yttre, fysiska möjligheterna för social interaktion givetvis

i viss utsträckning upprättc1.ndet av sooicd.Cl relationer. l'len om d.essa sociala

relationer seda~{). i och påverkar inVctildraren så att han genomgår en

genomgripande föräno.ring i f~~ ifråga om livsstil och livsideal beror. som
I

jag ser det.på vilken innebörd de nya sociala relationerna får. De kan vara
/

mer eller mindre ytliga, de kan vara me:;.:' eller mindre engageraxlde och uppslukande.

Bller för att använda Barnes' termer

eller "sparse", sparsamma i betydelsen "magra".(.Llarnes 1969~ ~}) De kan vara

exklusiva, det vill säga utesluta klanbaserade, tidigare sociala relationer,

eller de kan vara kompletterande. Och det är av detta deras innebord och därli',ed

fitr.c'±rrrtt personUghetsförändrande inverkan beror.

Klansamhiillets sociala relationer b.r "täta", eller "multiplexall
, för

använda Gluckmans uttr'Jck • ( Gluckman 1955: 18 f. ) Denna täthet eller må.'1g-

facetterade aspekt har de därför att de ingår i ett inte bara socialt utan också

ekonomiskt system,· som dessutom rymmer ett relig-iöst sammanhållande kitt. Det

inbördes ekono;niska beroendet mellan dem som upprätthåller sociala relationer

med varandra inom klansystemet gör att dessa människor påverkas av varmldra

och får sin världsbild och livsstil bestämd av dessa relationer.

Men om de sociala relationerna inte har något av denna gnmdval, utan snarare

utbildas på gl~dval av slump, geografisk närhet och andra mer eller mindre

fysisk-demografiska omständigheter , som staden erbjuder i så rikt mått, så

får de sociala relationel~a inte i och för sig SRmma genomgripande inverkan

på människornas livsstil.. Därför anser jag det vara tveksamt att ge "stadens

nya kontaktmöjligheter" som sådana en alltför stor roll som avgörande faktorer

ifråga om inva.'1drarens eventuella förändring ifråga o;n livsstil, hans "urbani "

Social t beteende och livsstil II smi ttar" inte av sig hill;xm;:un.:d::u:rz:::;z:.:: som en

:Ha.'1 väljer livsstil efter känsla av grupptillhörighet t ell er

efter sträva..n till gru.pptillhörlghet.



upp sirl }}erson. ksx.l

visserligen innefatta en rad personer ur andra än bans egen g-.L'V.PP, men det

sig
visar oftast att även ifråga om det Ulligänge som man har för nöjes skull

~ . väljer man BBreträdesvis vänner som tillhör den e@la 6kllPP~XX s läktgruppen j

om denna fortfarande existerar som g-~upp.

Caldwell, som är en av de få Afrika-urbanister som baserat sina observationer

på en omfattande statistisk undersökning, konstaterar att de flesta invandrarna

i Ghanas städer skaffar sig sina umgängesvärulcr bland personer från sarr&a

etniska erupp, de flesta till och med inom hembyns och de närmaste grann-

byarnas invandrare. För de flesta är vänskapsbanden med personer från

hembyn ("'släktgru:PPEm) starkast, och detta mönster iiI' stabil t genOTJ åren.

Om en invmldrare stfulnar lffi~ge i staden ökas för den skull inte skaran av vänner

under årens lopp~ det vill säga man vidgar inte sin i början etablerade vänkrets

av släktingar och etniskt befryndade personer hemifråi1 till att omfatta särsl:ilda

II stadsbaserade" bekanta. (Caldilell 1969: 185)

Det är dock uppenbart att ocksåspråket måste spela en Viktii roll vid

valet av vä'lner. Epstein inkluderar även språket när han betonar släktskapets

betydelse för vänskapsbanden i staden : rl Befintliga be lägg- visar \terkhgen· ---

".,--"i att personliga förbindelser oftast äger rULl på basis av släktskap och besi ttning·

av gemensamt språ.~. II (Epst~-inl958: 239) l)

Släktskapssystemet fungerar effektivt som umgängesbas inte bara i privat-

livet, enligt vad ;{atson funnit i Zambias urbana centra. Även inom den industriella

sektorn finner släktingar att de k&~ bistå varandra på många sätt: "De tenderar

att sailllas på s;~a arbetsmarknader, ta upp 1iY~1ande arbete, och dessa förbindelser
. \

håller deras sociala band i konstant användning. II (w'atson 1958: 221) 2)

Få invandrargrupper dock till sådana ytterligheter som "de röda" bland

lA Xosa··invandrarna i LonQon j som totalt slar in sig i ett klill1baserat

nätverk av sociala relationer och medvetet tU1dviker kontakter utanför detta nät.

liDen röde mannen strävar efter att (landsbygdsbaserade) ~ätverk

i så gott skick som möj : s2ntidi

stadsändamål som för sina ~a~!u.~~'S~U0aHuam~k. H~~ tycker inte om att behöva



for;na nya kontakter." (Lictyer 1961: 124) Det är Lied de närIGaste

"the Il kl,mens

da.gliga liv i sto,den. Det är raed mer avlägsna släktingar, , han tillbringar

sin fri tid. Dessa tillsammaYls tillhör den överg'ripande solidaritetsgruppen 1

flickvänner måste diiremot hållas utanför klanen l

eftersom klanen är en exogam [;TUPP och inte sexuella relationer rJells.n

"bröder~" och "systrarll
• Relatiol'ierna med kvir..nor liksom en del övriga vänner

håller ::tm:z::::r "den röde"invandraren inom en ytterligare utvidgad, etnisk

grupp, som också tillhör "den röda sektionen" i staden, det vill säga den

grupp invandrare som har SalTllll[;, landsbygdsförankrade värderingar ~ till skillnad

från "skolfolket" som intensiyt går in för en eu.ropeisk liVSDtiL (Ibid: 125

De accentuerade llnaderna - och motsättninGarna ~ me "de röda" och

"skolfolket ll i East London har både en politisk och en ekonomisk bakg-:und.

tlSkolfolket" bar genom sin utbildning h:ilz:i;z:::l3d:;:;;;:;; en helt annan ekonomisk

posi tian än de helt; outbildade "rödalI • ~\ven om de inte har tillräcklig ut~

bildning för högavlönade eli tjob'b har de helt andra möjligheter till stadig-

varande anställning än "de röda". klanjord och med den

är i stor utstrcälming splittrad, och även de av "skolfolket" s 0:1

lever på landsbygden går intensivt in för den europeiska livsstilen. Dessutom

har givetvis skolutbildningens hL.'1ehåll en viss inverkan. Den politiska Situ2c-

tionen har dock medfört att skillnaderna i livsstil accentuerats och utbildats

till motsättningar. "De röda" betr2.ktar II skolfolket" som förrädare och söker

medvetet motstå varje form av anslutning till europeisk livsstil, även ifråga om

yttre attribut.

De fysisk-demografiska förhållandena i staden medför dock med taturnödvändig~

het att man träffar bland annat grannar. Graili"tkontakterna medför dock inte

a priori att man u~gås med grannarna. I det klanbaserade Brazzaville

har jag själv haft 2"i11edning att konstatera ett påfalle.:nde främlingsskap r;;ells.l1

grannar i sammalisatta bo inte reda vad

grannen sys med, ba:cn hans fa.r:lilj av , eller vad han

på sin fritid, om han inte är sätt@ kan vatten av

honom, men det sker utan stor eller stora ordsvall.



l· '/<---lo

tillhö:::'ellerklal'1tillhöraIn.ed,

.,-., ~

.... ,.;..c;:.:. ,'-.Jv"

starJ- respe~<tive

fra= till en adre ~

i ZOYlCOSä:\TGn

.,~ söka Jetc:.) .te

utforL.:at

med hjälp av ar meningslöst 7 när det inte gäller de stora

huvuda::daI'Da. Ingen gatunamnen på winnet~ Däre80t kan man steg för steg

leta sie f:c8.Tn olil:a nivåer av etrli;31::

stadsdol, geno~ att prcciscr'a C' ~.- ,":, .,"~.~~ .~" .,'"""'"' vc.....;.,__••~ ... ..:.. j

eller r~äTL18.stG huvudo:C'~ i det 01:1::ciio.e den rr~an söke:c är bördig

l - .
"-G.nG

kva~ter. I de nyare stG~sdelarna, särskilt d8~ wed större tanter, finner ~an

dock en VlSS uppblandning.

Goucllain har kartlagt motsvarande bos~ttningswönster i Dualla A:cX dä~

han särslzil t koncen trerat sil1a Ul1der söl:ninga:c' ti11 st s.dsde len. l~e\'l BeIl

med hemland.et som uttrycker sig i att mc.l1 tar sig an n?..ra släkt:i.ngar, och av

inv8.l:drarnas koncentration i enlighet med etnis;,:a band •.• 11 (Gouellcdn 1961:263)

Pons kallar dessa bosättningsgrupperingar på etnisk grundval "kolonier!;,

och fann i Kisangani skillnader mellan "öppna" kolonier och "stängda" kolonier.

Som d.er~ encla "öppna" han dew som är sammansatta av Babua

beteckning: Bua ). (Pons 1969:95) Pons har inte någon förklaring till skillnaderna

mellan Babua och andra sta~~ar Dabua är dock i en i

jämfört wed andra in.vanCX"la::-8 (1 Babua är ? som levt av enbE.;.rt

inte jordbru:: har e ~~I~.jJ~ctterat sin försör med a.tt b2,rta

t jorclbl::ulca:lce

osäker tillva~o avekonoDisk s 1~1ed dessa starJrtar ::>k.ofis-e:n, som varit

för deras r:2'cz:: eko:no::ciska (,r·; il-en
..k.~..." b varit särskilt stor), utgbr

i mii;,ure ä:n. en säker el~onOElisk: bas för en tillvaro base~-'ad

sociala system har inte sarm:na fasthet som de



har att ihop i lcolonier

i stan. vir;]',a

BrazzaviTI:I.:e 'j te Noire~ Dualla och är dock If villastiide:c",

eller sn&'Y[1.re stEiuer d21.r il'lVandrarna hus eller hyddor på Dark

Också där fin:;ler 1;:;an i n:ånga fall ett utpräglat sawboende på etnisk

(;Tund .. iiouch 11a:c kOl1.staterat ,,++c. V" i11V2.:ndrarrla i }~"'.c"1--"a hlest slår sig ihop

på släktbasis , 6-7 stycken~ i hyresrUl-:1. Han betr&ktar J'J.,j're::;ruru;:;et som

kvällarrla efter arbetets slut ständigt pratar om sin herD1)yg:d. Itouch bet:CE,ktar

detta }:väll i

mämlens mer eller mindre :ei tuel1a kvällssamtal i byn. (ROliCh 1954: 56; se även

Little 1965: 25)

situationen annOl~lunda. Och även om det finns talrika eXflnpel på hur

inVandrare söker bosätta sig efter slälct- och stamtillhörighet fin."ls det

naturligtvis alltid begränsningar, av bl.a. ekonomisk~ administrativ och

politisk karaktär,som hindrar detta mönster från en absolut generell

tillän:pning. Stadens fysiska, demografiska, administraiva j politiska

och ekonomiska struktlU' måste alltid spela en viss roll för vilka personer

man upprättar sociala I'elationer med, hur förankrad i sin hembygds klan man

än är.

l'''en stadens sociala miljö utgörs inte bara av nya möjligheter t ilJ.

uppbyggnad av nätverk aV sociala ryn~er

också förhållanden SOD ger upphov till nya formella organisationer för

social samverkan. Skillnaderna mellfu~ klG~ler kan upphävas och fÖrvandlas

inom en större t, stammen, nar de konfront

band tlfienderu av större t8t j ekonOl11i sl-<a



politiska frihet och kulturella identitet hotas.

I:nv8...t~dr2.:rna riar in,te bara en ekO:'1o::L"i sk

påG De har även en viss, om än begrbin.sad, e~{orlor:1isk tr~rgGllet i staden att

se ora. Om de ha.r anställning som lönearbetare i ett stort företag •• oar Ge

beroende av förhållandena inom detta företag under sin vistelse i staden.

l":"'ven ara de är utpräglade "målarteta.re l1 SO';-å haTa, t a-gi tanst~~,llning för viss

tid, för att tjäna ihop pengar till bestämda sparmål, och sen har tänkt

återvända med pengarna eller varor till sin hemby, är förhållandena på
"' ..

b J l J... ""1 ",.. b 1:>., l.or .,
areGsp~a~sen avgoranne 2a~ aae Dur ae ska kunna ordna sitt liv i sta.den

och för att de över huvud ta.get ska uppnå sina spa:cmåL

I det stora industriföretaget är inte klanorgmi.isationen siirskU t vL~l

att tillvarata de anställdas intrGBSen~ Klanmoralens ledstjärna att man lnte

skall skaffa större individuell fra~gång rr än den som ens ställning i klanens

åldershiera:,;}:i berätt.igar till går in.tG särsj~ilt 'iräl ihop r~ed acl:ordsa:C~Jete.

till förfäderna H
, passar inte för att strukturera roll erYl 3· på Etl~betsplats8;'1i

där ålder och närhet till förfäder är hel t ovidlwrmJlande för yrkesspecialiserir:.s

och ~k a~~toritet. Inte heller passar derma struktur för s t:rukt1.lreT~: rol18r':;18~

i en intresseoX'[S'sytisatio:tl för de anställda ~ Den som har rD:;''l förfäderric~s Liandat

att sörja för att arbetsförhållandena i jordbruket är tillfredställ2.:ildt~

har inte sa~~a mandat för att sörja för att arbetsförhållandena i br~van fungerar

tillfredställande. En ny ekonomisk situation skapar nya x~d~zrki±~v±8~ leda~kriterier

som förutsä~ter nya former för mandat.

En illustration till insikt o
sa ? """', .. ..,smanlngom lorvarvaces

inom gruvorrw i Kopparbäl tot utgör Epstsins av bakg'"l'unc1en ti 11

fackföreningsrörelsens i ta område, oärskilt med hänsyn till

utvecklinsen i Luanshya. (Epstein 1958)

KoppargruvSl1 i start[~de 1930 sin verkssuhet i större

Tusentals arbetsre och siska territorier

s@r~an nit för att utföra det

bostäder i särskilda "compow'1ds" med en ::i:tzkzx särslcl chief", som



blev fÖT bostäder de:cas

~/

och klagomål, och för att hålla orcining bla....'1d dem och medla i dispyte:c

afrika:r~er oli1:a sta'r:~-nar, rned olilca sedvänjor ~ och t~l-"'uvLJyndigl1eter11a

för

etnisk grupp, en för varje stan, som skulle utgöra lc2.naler menan

Compoundchefen och gruVD)'11digheterna å ena sidan, och arbetarna å andra

sida.'1.. Dessa "tribal elcleJ:s" valdes på g.cundval av traditionella kriterier

ifråga onl status : de stocl g'enoln sin }1äx'stu~L'_"'CHb nä:craa~ce f ÖTfäc1ey'na ärl

andra, närmare ledande klaner eller närmare hövdingafamiljer när det gällde

invanclrare llled särsk.i lcla hövdingalcl8.rler l;)

"Tribal eldcrs 1f
i stamäldste $ ficl\: vissa prj~vil er : de fick särskilda

hus och sär,:;kild klädedräkt. De skulle fraI.1fÖra "sitt folks" önskemål u:p:oåt

och f:,'Tuvleciningens önskemål neciåt. De skulle bistå dcingen med

och de skulle htälpa till att installer8, nykomlingar. De skulle också

döma eller mecila i dispyter mealan ar~etarna, och me mfu~ och hustrur~

i den hustrur fanns med.

Detta system välkorrmades av de anställda j och under de första åren tycktes

det flmgera väl? men 1935 utbröt strejker och oroligheter i Kopparbältet l och

man fruktade att detta skulle sprida sig till LU2Xishya. Led.ningen för gruvan

i Luanshya S~~1ankallacie då de stamäldste till möte för att försäkra sig om

arbetarnas lojalitet. De stamäldsto lovade att se till att lU[;11et uppriitthölls

och gidc sen till arbetarna för att fullfölja sitt löfte. l':en arbetarna

dem för att vara i maskopi med europeerna och körde iväg de~o Orolighet8~ utb~öv

även i Lua.nsh~Ta, och de stamäldste hade inget • De fick lov att söka

för uppretade a.rbetare inne på Co::npoundchefens kontor.

Detta var den första 15efl till vad Gom först flera senare

utvecklade



dessz'..
..... .." "'l

nC:.Y1GG l. S8r oeklarare?282 en

Ii

perioder nu. JuC tror r_ +-~

eJ·V!'! vi

d~irföl'\ att dc: inte sr under

så skulle 3.11 t hF;11 sa \'ara a t t xLt cl.ff[~rel1 B.r i

e~t euroneis]':~ nroble2~ JaC tror inte att de st2Q~ldste kan kont~oller2 folket

för' för fl
~~ .. :i.~~_ v t

J~ill de s

eke:.::' dessa ci "ca t

prestige hos folket t&cl( vare att de var

till j

:::::: och
f \

\oessu.tOT.1 t8.,ck vare) personlit'a }~va.l~Lteter sorn tI'aditionellt bGlL1dl"a,dc3i

Llt:n de var s[:nltidigt anställda i ett de l , l - .nrice c Clr~l:nC2n

SO~: s-'caITl:~~ldste stod de SOlTl ~C2p:c8sente ...~ter för foll:ct, gaV öer2Js oehov OC})

vande i~st~~s till ar08~

• ~l -, fl
\T). .L EtC 8 3 'terst.



oc}) arbetsledare~ industrins strl~tur lO~aes de in l sociala relationer

c~ste av socia.l[~ relationer "ifar dO:-l n:elln.n }lC!-·).~c

och

för prestige blev senines1ösa i vissa situ~tioner4 I gruvan, lJl"lder jo~d 7

SL.~l111 e

stW:1mens värderin~ar fortsatte att fWlcera inom det socisla f[166t , utanf6r

I sjlilv& verket var dc som ~ c ...
oo,oe ·.'.""""C '!-~ - r

1<..-"",,,-,,_._->,,,,,,-

i vardagslivet och SOD forQclla skiljeao~are inOIJ raison

för de Si:;OV&Y1erä.Jt", tSc10L1Stola.r:, SOEl majori teten a\' D~: dE: invc;.:ndrc",de a::cbetD.X'11Cl

sDiTlr:la roll som övriga arbetare eller borde ha insett att de hade det.

de i en hel t a::1nDYl typ 8~\l si. tua~cion lee ill-ce i

rer}re 8C'11 tantel""

i enlighet l:18cl förv[)n om vilka SOEl C'Er.st kU.llde tillv9..rnta (le i grllvELn



ltrbetarel1 i e:rt,~."\ra:'1 stod rned den ena foten i C}1

~ den so~ meQlc~ av ett ino~J

i lönearoe

te2et~ För sin ekonomiska

regler och det g~llde a~~ ~osa

konflikter i vardagslivet, utanför g~uvan? då han sökte sig till stamsa~h~llets

sedvaner[~tten,

och do:msl'lJ..t Q

För den ekonomiska ten i e t t s~(lävare

hel t andra regler och värderingar? näm1igen dem SOJl gällde i gruvan. Där skulle

t $ eXi> inte klane:ns fi.losofi ifr~ci'cJ.. cra av 8:rlsv'a:c 0011 ekonoGis1c 'linst

flmgera för att bidra till ökad ekonomisk

llJldfalle:nhet in.tör öve:chetei1.i alla lä[S>e:n. 11anB egna ekonornisl(a:"

i viss fallet inom ramen för lclarlsystemet, där gruppens ledare förutsä tts

utöva sina befogenheteI' till båtnad för hela produktionsgruPl)Cn.

smnman med dem som befann sig i motsvarande situation och bilda en för arbets-

sin ekonomiska t:cygghet i det kortare perspektivet. Och den största utsikten att

detta L."amg;"ngsrii(t; var att se till att bli representerad av någon som dels befann

sig i sam~a situation - utan s~rskilda privilegier -, och som dels också hade

egenskaper som var relevanta för att föra hans talm1 i just den här cituationen.

}len för den skull fanns a t t k.asta ttt barne t fJed badv'at tnet,

det vill säga att skära av banden till den ekonordska på

StaDälclste och cl~ fortsätta att i stadstillvaro:.1 utarl1.~Ör g~UV~l;:l

sin klai1 genarJ a tt v8~r;.da r:/ggen" åt, (ian ::":''"'. .,..."..;Jv.. ,..j,

klan uppbar skulle han ha beröv2,t sin arb8tslöshet~+·~·~~~

sjul(fö2-~säkring och,

efter traditionella

Sin hustru han forts~tta att behandla



)

Det~ ska docl\: ~:ärsl(ilt 110teras 9 att sta111Eildste i

var valda basis av basis av

L:18dleraSkal) i S2l:1L~a st.aL'l" .Dett8~ g'ör att det i:'1te är helt adekvat att

klanC11 9 i:clte ~på Stru:UI18Jl. Detta

gör också att händ.elserna i IJuanshya inte är (lelt repreSE:l1ta,tiva för

valet mellan "1 andsortsoeteende ll och :.;:'..:,;;.:3: lIstadsbeteende". P~ndelserna i

Lua:nsr~ya ha::~ vari t stående referensrnaterial när rnal'l velat pelca på 11ur

...• "

, ~r dock missvisande, eftersom det beteende som

minniskor i sin traditionella miljö, .",--"".,.... 81(01.-' 80IJ är beroende a"''l Sill

traditionella mil i sta.den ~ i:(ltc upprät thå11 s på {sL--und av män.ni skornas

beroende av sin stam utan på Grund av de:cas beroende av sin klan. Dat är föga

troligt att en klanchef skulle ba behövt ta betäckning för sina egna klan~

fr~L'1de::c på Cor;rpoLJndchefens kontor, D1811 det sa:ntidigt inte hen er troligt

att en kla;~chef skulle ha r~om ~~""n~"Qtare. }~jligen en före detta

klanchef utan jord och utan klan.

Ncm händelserna i LUEoJlshya är representativa såtillvida sorJ \le klart visar,

att en ny typ av ekon.omsk situation kräver en organ.isation som c.r avpassad

för denna situation, en orgm1isation som ~r framvuxen ur de konkreta behoven.

Lika litet som dessa stamäldste kunde betraktas som lämpliga
-"""-----~

ho
ledare i gru~situationen? lika litet skulle klanstrw(turen

som ram för ledarskap i och för sig.

si[~ lämplig

De är oclcså repress:n.tati\Ta a t t de vi se.r hur invaY1drar en:::

i staden lever i ar l:1el1a·l"'1

Även om den urba.YJ.a situationen - läs: arbetSBi tuationen påverl:ar hans

och sociala mönster inaD SIar av 113118 till\taro} fortsätter" han att i:c10ill en

annan sfär av sirl tillvaro av sin i landsbygdens värden"n~Q~

Hans värderingar och sociala relationer ora s or:. rör b.S.l1S

arbetssituation bestäms a;v den ts h2-n i de ons



som h&~ ar inlemmad i och sociala rela on2~

utan~ÖT arbetssitustionen bestäss däre~ot av den plats han lnGGT i det andra

produktionssystem han är inlerr~ad i, i sin eGenskap av

jordägande kla"l.

Cm han mister sitt självLlara medle~,31cqp

klanens, t~ex. genom att jorden inte räcker till alla klanmedlen~ar~

eller därigenom att han själv inte fullgör sina förpliktelser inom det

syste~ct? då för~ndras hans värderingar och sociala relationsmö~3ter även

utanfcir arbetssituationen - vilket blou~ av steins skildring

från LUal1ShJra, där de stadsoor SOUl I:1er äl1 2,.1'1dra fjärmat sig~ från 1~nds1)J'."g'c.er:3

ekonornisica system var mindl'e benäg:.'1a c~tt böi'a sig för de traditionella

d.omsluten ±y~ vid stadens sedvanerättsdOL:stolar.



EtrLi ska union.e~c..



Iso -1 c1e21 y({a ekOY10f::rislc2 si tuatio~n.en

nere koppargruvan förlo~ar ~en ock be

gränser i vissa nya politiska i n'lctY1dr2"T:;:;l:l

i str~dcn fåI' den egDa star;tinen en ido11ti ·Get ~ På motsvarc.w:lde sätt fÖl:v'ar~dl2.s

skiljelinjerna ~ellml st8D~ar till förbindelsel~nkar i situationer då

afrikEL."'1crna käJ1Yler sig hotade av perGoner frårl ELndra

i[ldier j libaneser j araber.
\)

Identifikationen rned en starrl aktualiseras i 3~112J.2.nhet först i staderlQ ./

]~r kanal~seras intressegeDenskapen,soD stamfränder anser siG ha,iblc~d

c-; rt

i forrn611a stalY.lfören,inGar , ibland tar""-~tciII1ger:1ens1c3,pcn1

partier, ibland i dansgrupper~ men oftast finns den bara där som ett

brode:r'skap, med ;;tarka i~1.s1ag av c}1arlViJliSLle Det är i allrJ.f~n1}8t derlna sic1C"l a-v

"star~1tä:{ll(andet" 80m bru.kax avses rlär lnan talal' on1 tribaliSi"t~ i .i:..frika&
2)

il'ri·balisTJen ryr:ilGer dock oclcså 811 an:natl innebörcl,,'E:.1-gels::~CiLlrlenskilje:c inte

mellan "tribal" i meningen chauvinistisk och "tribal ll i ge:'1 t er.~~ot

värderingar som gäller i det traditionella samhället 9 och det är från engelskan
elle:c' "t:cicz:,lis;:","

vi fått överta beteckningen tribalism. Skillnaden mellan f1tl.'ibal" i den fö:cs'ca

eller Il triball sm'l
berJärkelsen och "tribal" l den andra är dock utomordentligt stor - i själva

verket utesluter de var~~dra, när de uppträder i sin accentuera~e form.

i den förtta betydelsen, stamchauvinisLi, har inte något med traditionella

eller traditionell livsstil att göra. Stamföreningarna syftar tvärtom till att

hä\ida de~n 88118.. sta:~r~:::Jen })å stadens ocrl del'l europeisk8~ livsstilens villk:or~

verks~het ~r inriktad på att se till att st~mens 8&1a representanter f

poster och ~no~ det europeis8Tcxle s ram, och i den dessa

rik~.ar intresset till lcu1dsbygden är det för att se till att,

kO~1er deras eget till deL

Tribalis~en i den andra betydelsen, trohet gente20t st~ideal, inneb~r

trohet

rör all



innefat tar bland 8:j~12.t

den solidaritet mel12n och i stac:'2l'"L, sO::rl ber1zu1dlats

utf~rligt i Kap. 3e son utnyttjar kla:'1s01iclariteten mest är inte de som

är aktiva~± i de stora stamföreningarnao De håller sig snarare utanför sådana

det nya ekono~iska systemets raffiG I den Llån de bildar föreningar~ bildar de

klanföreninga:,:" som enligt Southall omfattar de;:;l som är av "blygsa.m status

som i särskild grad kiirl11er behovet av stöd från en öl.Jsesidig välfärdsorge.nisation

vid sjukdol:::, olyckor och dödsfall. ssa 8Tuppe~ är helt

infor.nella oc:'1. mer eller mindl'e ko:r:tlivade." (Southal1 1967:320)

Sora ett me mella.l1 C8ssa klanföreningar och de ofta jiittelika

stanlföreni.ngar:::: ~ s 01:1 ofta Der eller mindre som politisl(a partier,

eller "Progressive unions ll och som utvecklats särskilt stari;:t i Västafrika,

franlför 3~11t bland Ibo-folket$ De fö:cekorrun.er dock också, i Osta.frika n:811.

däremot inte i t.ex. Kopparbältet i Centralafrika.
, ':?»'

(Gluckman 1970:90)

Erl etnisl< UYJ.iOTl grupperar Llärilliskor samma trakt i en formell förening.

Nedlemmarna tillhör samma stam, men flera olika klaner. Föreningen är snarare

förankrad i en geoGTafisk reb~on än ett 112.r:;t.arrln:Lngssystem, även om den ge

närheten är förenad med någon form av gemensam härstezwing • Inom varje stam

kan det finnas olika etniska unioner. }Bn blir inte automatiskt medlem

i en etnisk union pli gru.:ndval av härkomst eller hemort. han måste fo:cmell t,

skriva in sig i föreningen.

1:'ö:ceningen har i allmänhet två huv'U.dpunkter

att tjäna GOLl social t och ekonomi skt stöd i staden , för de :cnvandrarG som kO;:;;I:.cr

2.roetslö oel: döds,falle

Inte minst är fur~tionen som arbetsförmedling

att av sorl1 kredi

Dessutori1 bör också ::n2Jlll1.aS

För det fl.:nd::ca ha:t' dei1 et:'1iska på sitt progran att bidra till hellit~aktens

utveckling s2.;::11a in pengar till skolor? sjukhus, , kyrkor,

samt inte minst att in pengar till V':';';'CU'J,.:.er för att bekosta utb:i. för



unzdo;.::~r klen.t ')

för 2.tt il1te säg~a obefi11tligt' ... Ins2~11ingar för sjul~}1US i den egna stadsdelen

är ot&nkbara. Aven bland föreningsmeulerrMar so~ levt ar i stadc:n

IjGKPOIill i

Han är tvättarbet~re och i 60-årsåldernp har llied jämna intervaller bott

i Ibadan sedan 1931. H~~ har invandrat från en annan del av landet och är
• J
61,'

ordför'2.l1de i rlerJ.recione::ls etui ;3ka förenirlg ~ Sout{'.'Ib:Le .t'ro{;~re fiSi ve U~nion.

Trots att Ibadatl inte ar l1ågo11 Il e1ll"'opeisk" stadjut&.Jl vuxi t fra.In ur

afri;.;:&.nska rötter och domineras av urinvånarc/ som utvecklat ett urbant

I"I1önster med tradi tiOY1011a förteck.811, leVC1\ i:Cl'v&,:n.drarna f)OL1 en sorts
I

ID staden. Inv~~drurna återfinns i särskilda utanfÖT

afrikaner) ~ Hyreshusen är iöverklass (

-~m:}J~g~E~;::;}c,-~J.;:;, ofta byggda av förslagna privatlK:rsoner i Ibadans ekoY';m:li ska
o/l;;/

\rerket /e111:1a

tvåvåningsvillor, som föref2.lle:c att haft sy~europeiska bTossnandlarvillor

till avlägsen förebild.. De

familjer eller ett dussin m8~, varav några har f~niljen med
;::-).J

sig. ~

Jt'lusa Ijel<:pertli bor i ett sånt ~nus$ IISJl }1al~ ;5:W betydligt yngre hustru

med sig i stQ~ och deras 6 barn. Farrciljen bor i två rum - l':usa själv har

ett, meda~ hustrill1 och ba~len delar på det andra. Köket clelar de med sju

Huset är sprucket och flagnat, och det ~Lknar moderna bekv2mligheter.

Golvet är av naken cement, och möblemanget består av Nusas stora hirr~elssäng.

invärvd i skyar av söndertrasat men nygg71ät, en hopfällbar stol och

några trdägårdspallar.

bo sedan 20 ti val sat :cunt

mellan olika hYI'csrwu som delat n:ed Gnc1ra eller

för 20 5811 1:orn b.fins hustru till stan ooh. 11:.an inst2Jwllerade sig för t

ett och sa~~a ställee



kOD till I"bada::n första.

Undor narmare 30 V8;':lade han se:1 n::811a~1 olilc2. e.r"bet t ser i aGn

Lagos, och vid plan utanför städerna .. Varje CJ..rbetsper:iod varad.e i ::ågot

eller , för 2~tt sedan följas 2~V 811 }?el"iocl i llerrloyrlt> För 20 :::2n

fick han s a.:n.st~~11rling~ som tvättE:..:re vid univ"ersitetssjuk:ll"Llsets

±ibrL~ tvatteri~ och då han st~dsbo för gott.

Musa talar inte engelska, kan inte läsa eller skriva~ har ingen hög status

mätt med våra tt ~ Elen ha11 är den först in"\l2illdra.de stadsbon från sin he~trakt$

och c:ärför är OTdförarlCie South. Ioie

Progressive Union • Rans tlYIts'e f:cände Suler:1an 9 konto7'ist vid universi tetet,

är sekreterare i unionen och översätter

uppgifter:

be

-Alla South Div:tsion sorCl ~bor i r-oadan är medlemmar [-tV

Vi bidrar när vi arilJodaa, för att hjälpa. Till exempel nu ha:: vi ett pro

att bygga en

pw,d. Vi bidrar varje

i South

för att

n_J'T"""':::r1nt. Den kostar nästan 5.000

-l'Tär ·nfOlgon bli:r.-' SjLL\: al1svarar· vi för hans sjukl1usvistelse och ser till att

han inte fElr lida alltför r.'(fcket? när han ä:!.' på sjukhuset. Om sjukhm:myndighetel'Y1ee

inte kan ge honom mat förser vi honom llied cat? val' j e dE~g. l'Ien om det

hända att han dör tar vi besväret att bygga upp kistan. Vi tar ansvaret för att

begrava honom. Cm han heer en farrdlj är vi ansvariga för att överföra hans familj

hem och ger dem fem guineas förstås som fickpengar så att de ken slå sig ned

herr~a? när vi för dem tillbill(a till deras hemby.

När vi för över samtalet bostadssituation, b::isten på vatten,

och i den del av stan där och ~'1dra invandrare bor ,

b,an Däl"efter fast h.a:'l IJ.ed stor aulcto:::'i tet;

Nen vad 80;11 gjorts eller inte gjorts

aning om. vet inte att uribadanarna är lika missnö som 11an s

den 0'!~I~"0"serade aduinistrationens sätt att "~'0C"H.l.tär service ocb. r:OClernl"""



tionen och fo~ctfaI'and.e l:an. bestär~.r.Ga över Slll stad 80:;1 de gjort n"
10rr"

vad 58Y1 Hr

något - inget av detta har han en oc. Inte h8 bl'·l1.1::a:e 112,n diskutera da -et a

eller de i staden l1~ed

eller bOnOT;} egerltl

Den angår J~nte ll-eller de All deras o~8org? ~~3var och

ansträn[:,'ningar :ciktas mot hemtrakten och mot den g-.cupp de tillhör i egenSlC6..:o av

folk S6~lth Divisi011e

])OY({la bidrar s till att

när det gäller invandrarnas b08tad8~ och sorvicesitu~tion i städe~~a~ Och

påtaglig ·brist

l<:onsta tex'at s:; att

,.
v

andra grupper i st2..clGJ;19 säl')skilt de sorn slag'it sig saY::l}lan i etnis1ca förenirlga:c

och stal;,;iOl?811l:nga::c j~ ko;nbi:12tio118Yl a\l st:cäva"n c-;..tt se till att hc:rntrakten

"utveckla.e ll och stl."a\laJl position i staden 1

iwen o:n

detta firu1s stax'lGlT'e

aspel\:te:{l t J. , ar det full t skönjoa:r?t även hos

de etniska föreningar som har formen av lIProgl:essive Lmions ll eller 111mprovement

societies ll
• Den e&1a hemtrakten skall hävdas på den mOdeYD2. utvecklingens villkor,

och stoTa SUI;':Dor satsas på i:nte bara skolut1Jild11irJ-g , utan oclcså sti-pendier för

högre utbildl':ling i f.l"'ä:nrnande lärlde:c för de mest rbegG.\T2<.de yngli:ngarna hewif:cåx1,

80m därDed kan förväntas avancera till hög~ poster i staden och statens

En av de iXltreSS2.1'1taste s tuni. e:cna av tribalism i afrikill1ska städer

d~""18s[ill i

och texter som sjungs av särskilda

som av d.anssrUPIJer, Q(3,r ellCia.

att. de '; 0 -r-.
b ... t.-i.o..i- vanor

eters den



stark2re och dukt

på alla sätt~ 3tt sationen av dessa dans8211

kople::::'ats

på på titlar och ter i det brittiska statusmönstret.

Inan~nerlS vi ta sl(jorta med näE?dul: i ficka'fl oc11

:Derilla ll::liform ansågs oDs;:bärlig, äycn fast

som alclrig ck detta sätt ivardagslago

l>ii tell.ell tolkar Cie:nYla dans SODl en aVS1)egling av al18~ afrikar:ers aspi:catio~(lGr

på ett europeiskt

inte hoppas I)å~ Ir.en ge:nom d&'1sen uttrycl:te de sin strä'{c~~1. att den

eliten. S2ZUtidigt k211 man säga, att genom de.nsans sta:;:hävdano.e karaktär , toH~z:.de

n1an 8113.1'2,.:C8 Gt ar;;J:J8 X1 s stl'äV8.J:1 i (lessa avssenden äXl sin pe:cso:nl:Lca sträva:n",

Här demonstrerades alltså inte tribalism i den

manifeste:ca trohet geiltelTlot staIJidealo ot ciemOflst:cerac3.es t:cibaliS:ll

staw.rnen genterr&ot al1.cira stauunar -. rne:n på " uTbariiseradeJ( ~ emope'iserade villl<:.or y

inte traditionella villkor. Det är att vad SOill idealiserades

när det gällde den egna stanrrnens

sig till struTilllerlZ tracli tio:nclla levnadssätt q besj

eller rättssystem i den traditionella milj5n, inte heller dess f~rfäder, dess

kult eller dess riter. r2n besjöng nu lovaY'lde personer staI::l:Qen

Or:1 m2:n ser de et~iska UI.liorJ,8r'11a a.v den \rästafr.'>ik2nska t:rpen fi.YU1er

lEan vissa. raot Förerlingar11as riktar inte Inot

inteett

till jorc_

villkor

[l'T:/ det tradi tioDcl1a s;y~:,ternet~ s ar:llar
IJ8r \J.:C det tl"\c1.-d.ition.ella jord.brl.l1:et~ 'I

VI S z~:{ul18 klU1l13, fö:c'oät t r s..,

in
villIet
tlerr:folkets

i landsoygcl pre eller skulle

s2Lllar in.te ller in pengar till tr~ditionclla fester eller 1'21i v

som skulle kwina bidra den traditionella liysfor~ens OiU~llC"~.&C~i.~

Istfillet ;;:0 t 80:11



eller s

OC~[l krist:na för n +.+c;,- V \J ttle's

få serv"ice fl järabördig filad den di t 11·GVa:Cld~r:2..r::12" f1ytta.t Q Jl ( ttle 1965: 28

Inom struk:tur so:n irlt e h,aJ:~ c1 (j 11 nest likhet

hierarki. I det inte son1 b.a].:' vad }3218.:::c~:Le-.::

j o:.'den s ,

Nedlemskap är inte modfött , utan förvärvat genom inskri'Ttling? och o:cd.föra..'1den

är inte o.8T1 8J..cste utal'l Q011 som vari t läT1gst i stade:C1& FÖ'I'\ltOIJ orclföraYlderlS firiY1S

cn ilili,ng po ster sorTi ar k.opiera.de

Ir:8°ceria}_förvc~ltare? o.s.v. air erbjuds en l rad prestigefYllda poster och

SOl:: inte att titlar i det

8llTopeiseracl8 sarnnälle sorn förening'sstrtll<tu:cex1 är

1:onstaterar ~ att eftersorn dessa fö:ceniY1LsaJ:.~ inte läll[~r2

"elders ll
, tenderaT de att rekrytera illeclleI!lskap huvt1.QsaJ::.li8'en

av unga Ll&.Yi som

är, Inenar stein 7 uppenbar i just det

antalet poster och överdådet av titlar, likaväl SOEl i 8J~tiviteterna. 9)

europeiska d:cag i de et~nisk8,

beskriver saT&alli(o~sterna bl&'1d de ~~ga männen i

i Freeto\.n1 mer liknar :c:o::::::x europeiska cocktailparties än de måltider de själ\'2.

är vana. vid, och dessa föreningsIL0d1e;::imar har tron på "civilizat~.onli som ett av

sina mest framträdande id.eal. (Banton -1957:

Tron på 'J c;ivilizatiorl11 blruld de ~:jct:::~:=: InecllelTI:lal~r~a i de etniska

yttrar ad: i att de akti vo~ medlemnarn2. nar :cat iOY181"

på politiska poster ~ sillnti pol::L ti s}{[i poste:cna

blir en in:<arnation av den egna etni ska g.cuppens eller storhet",
,

stein Den8..I' Cvtt pos-ce:::"'na i de et:tliska. oftE~ 501;.1

bräd.a för politiska poster det nationella eller lokala 1969 b



ttlo l':ar velat se de etr;.isl:2" llnioll.CrJ1a so;n ett s\rc::.:c, den

fö:c 1(lc.ner18 och solidaritet n2Y ha~

tt1e 1965:24 Epsteirl inväxlder mot de t t s.. ,

att vi har 2..,11a etrlislca fö::ceJlinga:c sin bas i Itt:cib:::lis:-:/I? stc~11ltäYlk2y:ö.e ,

i nagon form, r;len det är illte riktiG'-t 2'>'tt uppfa,tta darD SOl'J enkla manifestatiO:12X'"

Gli (EpstGin 1969 b: 257) De flesta invandrare a~slut8r

sig te som medle2~ar i etniska unioner, ·L~~h'Å.'~L~c

Epste:Ln f:c2.r;-~st betraktas E;C!:1 ett försöl: till kopiering

'''1".l. ("., 2-8)S&I(Lna. .Le l, o l OlG.:: )' Little hc~ för övrigt själv ko~~ehteTat Epsteins kritik

kl8l'18ns principe:c, i 0.8n ur'D;ma situa'c:iJmen. ( ttle 1969: 267)

Jag tror att man kan ännu än

de etIliska

utgör klarlsolidari tet De utgör istället en

v.cc·,,,u-,-sation S041 frZdllst bärs upp av deUl som il1te :c~;J:~nar på klanens soliclEW-.---itet

i staden.

13a12Jldier :noterar~ att de etnis~~a €;;r"L1.ppe::c i Era.zzavil1c, SOL1 tidigt

bildr:tt etrlisk8" u::Cli.oner är vissa rnino:ci tetsg'T'U.pper SOll visar' el1 hög av

10) 3Q
" u})protning" • Detta innebär, att de invandrare som inte kan eller

vill l"äkna I:.ed klanjorden som sälwrhet sfa1ctor i bakgrLillden i lika hög som

dc 11klac1.fö::cztl"JCl'adell invalldrarna, och som därmed inte heller kan

obegränsat stöd av i staden 5 torde vara de som fr~mst sarr~anslutGr

sig i etniska i staden. I den skulle

skap.

, om man ser dem som ersät för 811

d eY'.na de etnisl~a rr~an ookså en

förklaring till varför de en t större roll i vastafrika?

frar:;för all t i , rnedarl deras ro ar liten eller ocefintl

( stein .L



c:l1t S08 bildat etniska

sigc- lbo u-tg'ör

s u.t s illa. och slagit sig ned so~

11)

dessutow medfört att begreppet klanjord sedan l~nge äT övergivet inom vissa

, - -b l .d 12)Qolar av ~ o~~an •

som sl~~s81cringen i s resulte:ca0~e i : Il. Q e 811 rni110ritet av deJa SOTl1 överfö:;:-'(ics

till ~rehousing estates' välkO~iliade fa2iljcoandens brytande.

glada att få kOJmr~a pa fast~c2,r

roffade åt hjälp tt upp deras lbl1er.

lcaraktäristiskt 110[;; Wlga~ ~. 1-:ri stna S1'1arare

Ii ~) 1967: 44)

i en situation som om Ibos ;och som

pli g-rund av bl ryrrn:ler ;;;0;;; blivit ute

klanjord t är 1-0.0 och Kik'Lvl1 i Kenya. Aven där filme:c man &tt etniska u.11ione:c

har en relativt stor betydelse~C~nte minGt fin:1cr man här st2cITll()ren.l:ilga:c av

det riktigt stor& formatet och moden18- snittet. man återfinner också

hel t nya foruer för etnif~ka förerLingar, t $ e:{Q kil(uye:r."'~nas 11ararnbee-grl1.p~0e::c

eller själv11jälpsg-Eupper p SO:J.1 el11igt min har väsent

med 1'008 Il:t':rog:cessive Unions" och "IrIlprovement

Societies."

J"-ikyernas svar Kenyattas 'G_pprop till "att

tLnc.er slagordet en, har framfbr al

fOrrJ811 av att can bildat etniskt f,j-=';3~( ellel~ regior'lal t förar1krade

sgruI~per.", , "0.tvE'ckl

är honnörsordet i dessa grupper och i derc~s

~Gssa grupper y även O~ sännen



66

i de;"1 f:Ll1118r ett

II}Jreside:Clt:en1t och tlclr:lbassc;.d.öJ:er~!1

t med traditionell

kikuyuklä.Ccsel att utgörs aven - - ':.."-"'? ~>.
~...~,,;- SOlTI kopieJ:'ctd

europei ska hushålls12...rc:cirillors : förl(1~id8 och "'/. ,--
tl;'KaIltssnlbb :CU11t huvu.det i stället;

fö:c de stora virac18 du1'~ar sarn l::'vinrlorrla bär till

för förbät i :cia irlte,T sen I:;}8112.T1 grtl'p})Crrla.

en frarnt:-J7äda:nce

Inedel oell flest projekt, även OIa resu.lte,:tet ib12.rld kan. bli att det

mer skolaT bygcda inom en re än det

tllocatio:'1 l1 eller If Etlo."".locat i on tl sl<~a ha egen fulla uppsät av sl:oloT' y

sjukhus och

l"lan frar:J:12"ver också koi:;.k.l1rrensrnOIIlentet i s~Y}ger och danser, där ITian dels

förhäTligar sin ecen g-.cupp och dess arbete, 1.:=: och dels tävlar om vill:en g:cupp

som utfö:.: de bästa sångerna och danserna? när flel'c~ g.cuu":Jer eras samma:'1 till

möte. Dessa gl~ppGr~ som fräcst återfirillS l Centralprovinsens landsbygds

all

JOTd är fÖTvffi"1dlad till enskild iftniIlg - har också

förgreningar till , där konkurrensen ~ellarL
'f 1" "lneran:oee--

grupper utgör brickor i elitens speloD l::Jakt och pTest

"nU
"'J och ny 'l'.'ear

t fö:,c'lo~('2de « leJ:" :cättare s

bilden, där s~carGrI1en in I ny

en ny identitet

istället ror den som fö::lo:r:ad., och ex), bas för pre

det nya s villkor.



skil1rlcLd r:e11an Ii ena.. sj.dan de etrlisk2#

och

De senare har inte för medle8narl1a i for~ av bist81d

iTite tagit t fullt ut till en i ny värdeskala 7 Fortfarmlde åter-

speg'las vissa av det tracli tio~n.ella. sa,::nrJ.~i11ct3 element i de etrliska 1.l:.1.ione:c"'(.;.as

målsättning .. den del av sä som gäller socialförsäkrings systemet för

llledlemlna:cna 1 även 0::1 d.etta förs~kriYlgssysteln inom l"'arnerl för den etniska lmion.GTl

kontrakt istället för bördQ

Det är möjligt att detta }1.?~}: sirI ba}::g::'lL"'1d i att· i de -salnl'1-2-11en-, där de

etnj.ska UDlonerna sirl fräIJsta har i:nte kl2..l'lsyc/cemet

bruti t SCJi1Sal1 totalt? även om

finna tillräei-:1igt Geel jord för t överleva.

sig' i en ö\rerg'ångssi tuatiol1, . dä:L'l k18~1'1s~/steL1et8 principer- fortfarande i kansl-e8

en generation eller , men dar dess möj ter att i

De etniska unionerna rep~esenterar rD~Z en mel~k"ÅJV~.&kÅ'J'''i5

tioner å ena sida"'. och staruorgaaisationer och haro.n:beegTu;:rper å. andra sidan,

mellan de inv~ldrare

som är starkt förankrade i sin klan och de afrikaner SOD emanciperats

ett tidigare fungerande klansyste~Q

Bpstein bar antagit att de värderingar som bär upp släktsysteccts sociala

funktioner }:2,);1 väntas il av sig" på 2,,11c.ra typer av sOGiala rel8..tioJ:1er~

(Epstein 1969: 99 f. ) Det är möjligt att detta kan gälla de etniska unionerna,

illeTi SCiIl1tid.igt är det viktigt att Lan inte betrakte,r den enbart 80rrt en.

utvidgning av klan~,,·~,c~i~~

nya behov.

• De or'gilnisationer~ som svarar lliOt
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~or~:ern~ för hans

/c>

och de l'cla:Giono:c han upprättar j, staden.

Därför n8.TiiYlar den utbildacle afrikanen ofta i en mellnnBtällning mellEJn

~e tv& olika ekonomiska och sociala landsb;ygdenEl oeh stadens,

klanen" och lönoD.:cbetets. Vi ssorligen ti1r även medlemmarna av eli ten e;;;oc

nir de kommer })å be Bök, och de flestD.

t med andra stadsbor karaktäri seras dock i lllind}:e

ä~n v'ad s ara är

1966~ 135)

lot för don outbildade invandraren.

och iiI fram i be av "skolfolket" och "do Töda" i

l<eda.n"de röda" sIar i släktförbindelscT och fÖTb1ir

detta sociala nätveJ:k trogna under hela sin vistelse i staden, Tör sig cli~l:'Cu,ot

" skolfolkc J
.;" relativt f:citt mellan å ena sidan släktbaserade förbindal sel'

OCll å 8.DCl.ra sidan. sociala. kont5..kter so;:n et.s~blerat3 -l;J:l",,;wXB14

av de specifikt lJ.rbana 1961)

Skolfolket; intar här en mcllanstii11ning me 11an släktens värld och staden:,.

1.)å ,r.;.cund av sin ut-bildning har de helt andra möjligheter än "de röda" att fim::1

som kan ge trygghet på sikt. Detta är en av orsakerna t:ilJ.

att de "har råd" att riskera sitt förhållande tiD släkten. 5)

Om den redan etablerade eliten lyckats skaffa sig en ny ekonomisk tYj Vy

SOLl bidrar till att förklara deras frt...n det tradi tionella samhället avvik;;:de

Iivs stil ler detta inte i lika hög den yngsta generationen utbildade,

SOtll l [:il:,ina t sko18:n tUlder do senaste stora sat skolutbi

som blev en av de viktiGa för de nya nationerna \Tid själ vs Uinö

heten, SOln manschci'+,r.,.,lrn,-"... inte

llc ligger i topp med, 80 re

77 procent 8N i skola , tö, tt följcla av bL a. Il1ed

D8~;sa s leder statistiken i Ofn ar D,; S.i.O

i den (lOrl i:ir tilli'örli och 3razzaville hör till de

med ur'betslöshetssiffror 30 en1 officiella siffror



Sc~nt "u'i,u'-~LQ,uzaville ledningen i or:;

i dCE,;cl

lä~d8r lever i st tider än i andra afrikanska länder i iJaire 24 procent av

Ilar 16 procent av 8iJ1 befolknint; i städeI.l vilket L:c=::1:t i likhet med den

läsre acbetslö shet ssifT'an

som finns ~': till förtjänster inom kor:irnersialiserat jordbrul(, för dem sor:, hD.:;:'

jord. går bara 30 procent av 0drnen

i skoltld~rn i skolan, och mindre än fe~l procent lever i städere 6)

])e i'öTe detta

att skolutbildning Gör en skickad till andra uppgifter än att l)edr:i.va, jordb:cuk,

återfinJlermaYl

ut sik.teT ti 11

., .. • .L',':"lCcem l S"flcerna

antinzen de lyckats jobb eller driver oI:lJ<ring i :r:Lf hop}) om att så

de "stora" utbiLC<JL,.L o

lE;nd(~:cna som arbetare och börjar ~(~~

i viss mån tränga ut de korttids3Tbetancle invandrarna, l)å arbetsmarknaden.

är en helt ny utveckling, som startat efter självständigheten, sedan nå[;re;.

clcttc;"

å ena sidan det system där de genom "~~'''H'0~~emskap borde ha en

e !':oY'LO",,1i p:'t':: t··('J"''''..",r::~I''''EI-t oell 6 f.1"Y"'"dY'.,q g-idA.n' o.?C)f: C'vc.l.e~j som 0.1{::: o'~Y"l cL.. .....,""'''l b']'; mec~lr'r'··'~C'l"'".....~_, _ v~ ~~",v u. ~ <_, _.J. _'. vv '0';0"'" .. C HQ!'.d..L .. j." 1. "';;li,C~L

Sva.rat den givetvis i viss beroende av från vilken

lffi1dsortsmiljö de kOMDer där kl&rlsyste;~'ict

och j :tnte s under ... ,,;,,:.1
....... c:;" v

de tvis i princip en d~r$ Det visar sig också att de

a:rbetslösa före dotta lever

arrna,r i stado:n i ländor f~om 11e och ,'~

jordon och kl är • ..L , :
lD",8Kt.

lclal"'ar de arbotGlöca fö~c detta



/

fa~iljegruppen. I

före detta skolpo i de bö:['di.ba:L,{~

för de &rbetGl~Ga

tt, }~lc"lnsystelnet stcltt i upplu och försör

l· .. cn i kls::lCns s också beroende uv :l vilken

själv fullgör sina skyldi ter -. de ter rann har i

har med socialt u:ppträdande~ 1ivs~3Yn och attityder att göra. Och på den punkte,1

~ [-;jälva utbi t påverka den som gått i skola

för att styra in

idcnti orlng och man in tiO

re lationer • Sl~olpO.J , .. c,~c 'cC"

i intel"'nat ;; l")å rI1issj~onsstatio~ler eller i städeT:tlD., ciä:r deras studier bel':o0t3,~

lnOill eliten. De har där blivit

norc,systcm än her~JUl1Jons1 och }:ontakterna 1:',00. herll;;)iljön kan hG> blivi t alltför

att lära. lille'domarna visst bestärat beteerlcle :t~±lx i fC5rhåll~l.ride ti

i "generell etik. II 8) Förti.tom att skolpojken t som utbildas

, g&r miste orn lärdorl1ar ang,::iende vad SOTil förv~i11tas av honoIJt ifråga Oul

E;ocial t beteende t får han också nya grundideal i livet. fjät som

[)l-lSVar och förclelrli11G~ c:"'V bördor och. vinster il10rn c tt kollektiv

I sorn ler vikten av

Gll.ali 8D1"

Qnsvar och inciividuell tanda Kollektivismen fåT vika för indivi-

klanens, ideal inte Ä UO,)

detta '" ..,
.l uea.l utbildningsmönster ris}~ fö

som fö~c

d. t de inte EJ del de ter r,~ '"" -..... \" ;J ,~.
LH'.-.I.J 1. ~ .1'_" ....



-:.... :-: 1~Y' .~
.,i_ '---i,."Io..)..I<C;" ter i

El,.tt ersättLL -sirl ekono~iska hemvist llied en annan.

utan social hemvist, tillh~r inte
,
\

särskilt idock})cttala11cct ellero
pa

Detta är ? .

YlagOT. nytt i iifl'ikas historia ~ fbrolcomsten av :Lndivider ;:,OL:l

C".., 1{-arje forIJ av- e1-:o}1ornislc OC}} social

dessa - do arbetslösa poj~arna som gått år i skola och sen driver

dc som t (XCO tt s att skjuta

i höjc1c:n u}1deJ:"~ de senaste 5-6

Sy;nptornatiskt al' a:t/c, de sttl,der sorti hG::'''' störst pTobleffi TI18d brotts

be.de en hö.::: andel s;-:olutbildadc uncdOL1ar och f:ca;;:för all t storE, jordprol.lcr,;.

o ch. Lci.go s är fTan~för 8.11dra i orn b:cott~~;li'~-'~_ . _ u

het , och det är sc;J:rtidig"t· just dessa ta emot särskilt
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fillllS G de hc;l t

bY'ltk:J. jOI'd" ~-" .
..L :_' ~l:-'

2: och

Ci".L

och se si~ O~ efter en familjebost2de

hustru..

il1te
,.......
lJe lov /', :".".~

{...~.-: ,J

ste.

skGffa ~ostn&dsfritt,

D(~t ~irlneb:j.r C.Ltt C(:l1111:i sl~r sig 11ed illccsJ.t -o" .~) ...,..~.;;""".~ ;.,

~", ~~ .1. : .. ,.,..-, : _
'1"; \," - -,_ L 0_,

l ll~i~3ta, f(i11 fillnc;I' de n:öjlic'11etel' a"tt r;:;sCl, en

b.llS kt::L1J.as '1 shnrl ty" , och de
. ,
lnVar101.";'il~e

o cl-l 'fkåkst.:.ider tt öP& sverJ.sk3. Q

v~xJ.8r ,h5~st avsev~rt

doy: och

o_~'ficicj"l



1
7

- ~.~-
J,'>;: .'-"'-"-' v·..)_

iIi. r- .:'J.
eL '..J i~, ti 11 n t'Got

.L

"

le kr~va vidarcutbil

C-, :e>
,.J J. o

.'.": "*l"
I •• L. J.. J_

att dc ett :cc

oe})

1,1(; llD.r.. och tnk. I

CD l-~lizal)eth OC}1 cle C,in(~=-ca SO\'C:T

d

--l'.. ~~:n. det E.l'"' sv'(?..:ct s,tt 'korlcc~ntrf'rc~,

oE:.':\:ri n~~' Q

J) 0[;1 8..:1~10T lU11c1o.. t~"\tr, orn L1cLn

don't care ar(r;nox'c Il

siri SiIl

dit oell II

-- efteT d a"tt bli 6verfnllcn ~



"1 ~ :.

..~ .L _L "

r:.' ,-.• ,
O...:" 'lJ --.J.~

inkOiTlstC;l'" st C.:

.0 C, L

i C~ ,( l

Dom ,') r: ~.'....
..t .. '--L..L Och OIrl dorn hör till en l:J:-'Jl

V,,,, ~.-:; ~, .. -'--:,"
.i-"'J l.h •.l ...."',~ Bn del

- du V(;t, en. F30rts I slutet C:.V

l'\"E,irobi hi t och

11US till hus och ta18.r om:

sina br~]1nvinsattiraljer i ell crop i

t,

lUldcT splittrades de sista rester~a av klRTIcn

sedan en jord~efornl sett dödsstöten kJ.~lns:/steLlet flOS )'::ikl~!c·rna

splittrince11 h~de se det:1 'fc.rit
, o
Gd J.

flc:ra decon11icr 11c\.ft

jord .. a,r det ens~ild~ jorJ-

sedan dC11 jordr8for~ som

talet succesivt har rts utvi te; till allt

flor

till a~t Jor0 b~r

,
)

rekOQ:~e}1d rada rednn att i fÖT
I,



7 /o

s~ull ~~~ttcn till jord s

Gock drc -1- -~ l '1
0.1. .1.-1-

'll:~j.nC:~~Ol-~;=;oli )

dcklarcra6 G den 20 o1ctobcr 1952) blev 30c~

..., ~ ,

..L..:':(; T~ l'le,(~( (j

J.
V lied S 0;-::1 .fr\TJilrtre e

~ k~n~a uv on V1S8•.1- .:
v J~

i sto=c 1,Jts t"'::."':_:
}}~rj~011o~ 1(a~n,si;ror&1 jordbrist OC}1

I }10PD o;~ att utdelninz av jord -

1956 beslöts att land~onso l Centralprovinsen

18

fasen ~ jo)~drefor~cn

fl~11bol"dc~.

följ~~_116e s~i.tt: ":)~ 6etta [,ätt [)1-:tlllc: lcll'ldkonsolidcl"'iilt:~'en

clt~j1 kon
l,lCrj'~: flt t sta'bi lisera fllC';

skul1-c d~las U)p l tD,::C) u:n(ler 1-:onsoli

. 'l' c,). ~()

trots a~t jordrcfo~scn har 8111;;, r0ttcr ~ 6ess~ on~st~~ndi

trots att rcs~ltQ~ct blev att fran~fbr allt de s .L

vc,"~,~ 'JU'. v ,"'C"" . " .• U'.' "

rebellerna blev dGfiniti,rt jordlbsa }~~r den jordref0r~ av

i all b~rdic jord ~~ el].e~



i slhkthier&rkin slculle haft rätt att ino~l sin fördela

principerna till ett visst jordoLxåde enligt den t~Qditionella ordningen har

i pl"i~ncip rätt att registrera sig som enskild

enligt den nya orclnins'en.

till ett stycke jord

Detta jordstycke är doclc:: i allm'::inhet inte så EJtort att dDt \~.DXl för

mer än en familj, och den lagf~sta äganderätten förefaller dessutom ersätta

den tidigare känslan för kollektiv rätt till jorden även i praktiken.

Ha.nga nya jord hal.:' ock.så fåt t sin den,

eftol">sorn raa:cke:n efter jord~cefo:cT:Jen. f'ÖX'

köp och försäljning p

Resul tatet. har 1)livi t att det i Ke11jr a på lCOI.. t tid upp kla~:s

jordäg~:irG, och klass jordlösa, vid SiÖ.8J1 0[;1 de b~l'uppe:c SOI;1 ~f"or·tfa.rD_n.cle

kan til1Eir;ipa klcJ1sY:3tecets j017d.::cätt oCl1 de gl"'>1).pper sorn. lever son} bos}cE:,PS-

skötande nomelder. Klassen av jordlösa är all t varje möj

att brt~a klru~jord och saknar i regel möjligheter att köpa egen jord&

dem man återfinner som permanenta stadsbor i första rwxnet , företrädesvis

som i1Nånare i k~(städerna i Nairobis utkanterQ

flen det är inte bara Kenya som upplevt demla utveckling, även om den

varit Der dr8~ati8k där än någon annans t Eill S$ I UGanda lades stora områcen

under enskild ägandel-.ätt genom. ell jordrefoI'l:l redarl vid .".... 'i ""r:r..._.;;.'\,.."""" sekelskiftet, som

lade [;Tu,.,lclen till ett feodalt jordägars~sstem? vilket succ8ssivt utvecklats till

med ytterst speciella arrendeföL.j'GJCL'h"~CH

jordtgare ? en klass arrendatorer

8,V ägare ti11

och en klass av 5)
.IVb~.l.Vsa~

jo:cdstycken 80;:1 kob.mi t ut på allmänna marknaden

I Rhodesia har en del a~ den

Land

di3~uter~G för nlirv~~ande ~öjli terl18.. till j ".-.,+-.J..
c;.. l! v



... "c, \

överföra jord i enskild äeoo~1

Det är dock inte bara i de länder där jordrefor~8~ genomförts som Lan

återfinnC:j-:' rnä.nn.isL::o:c uta.Il jox'd i dag" Under trycket av tro

börjar d(~t korr..rnunala jordäg8.:ndet in.om klanens I"am. luc>:ras upp. Den första

av dessa Oli:iSi;ic.J1die;hotor är be

är utvecklingen a"{ det kornrner~siella jo:cdbr'llket o Derl tredje är jord:cefol'iller?

~um vilka vanligtvi;] införs (eller vars införande diskuteras) på g-.L'und av

De traditionella pdnciperna fö::::, rii tt till jol.-cl förutsEitter
( lO) 1- O .. 2 b )

till jord. Vad Migot-Adhol

til

fo to det nns

i

inställnincen. att dela I113.rken iJl0w &TUppell ö\rcrgått till k.orlk.urrens orn ~:a::L"l~crl

JJellan de iY1di.vidu.ella farGilje::;na inOl]1 g:C'lJ.pPCl'l<& }(orlktlrr(~nSel1 har

sarnhällssys tornet att klanerl fö:elorat SlYt tidiga.J:e bet~ydelse och irUlebö2:'d~

Senioritetshierarkin har för s, förfäderna f~rlorat sin makt , solidari~

tetsreelerna ~ist sina sfu~ktioneI', ooh klru1en har slutat funGera so~ en

ekonomiskt social, <;;:.L.LiC;.l.vD och jul'idisk enhet.

lbofolket utgör- det tidiE:aste och I:'t8St. v"älc1okuJ":l811terade e):ernplet

denna förändring, som oofornat både den sociala strukturen och det

värdesystemet i samhället. 7) En kollektivistisk, auktoritetsbunden ideologi

riled motstå:'1cl I:lOt

inJ:ikt2.t och rörligt sClrnhälls men klart J.iberala 8)
"-,0 ...""
Åt~"'''''-

satts i system som bas för pres bloa~ i form av brot

och andra inviduella test på •9) Social r;,obi itet

i är inte be

i fö:c D
10)

ti na e

Chi; (::'
_.0 'l

11)
ar nar r;~2 d s in

och

D
5:,

ord0 :cedaJl fÖI,~ 100 sedan, de första b



fullt utvecklado i kollektivistisk

enli~t vad Horton konstaterat~ (Bortan 19

100 har av europeer 8 ~;orn det 8-,frikanska folk 80111 [[test rnotS"l2~l'a~

europeiska värderingar och id8~1, och det har varit en allLänt utbredd upp~

fattning att 100 31:t111e vara det folk SOlll förä11d,I'f~ts mest. Ottenbe:cB"

dook L:'_st landsbyg'd.e:n. och 100 i

är det

och acce:ntucrade

fr&n kollektivism till (' ~ " Y',
"-'V'<,A

kon};::ur:cens om JOTd har uIlde:c' det s en LiEd:, e [~alV8eklet liknande

. I

oåde oell Chag'g'Ek kallas för fl

seni li](nas vid Ibo 1 och i Za:LrG Luba Q

UtvecklinGen ett kollektivt till ett individuellt av jOJ:d

tar V8,{se11 över en av till

rnarl: bl:il"' }:napp måste de tro,di tionGlla~ }Jl"li:'1cipe:rnD. för övel:'ges 4

}1&rkeJ1 riicker inte länzre fÖI"i att m.all de träde3~"

periode2-'11 a upptill 15-20 s om be

nivå. ~räde0pGrioderna eller till

åker, där far;'iiljen blir fixe:ca,d

den enDkilda familje113

till en och

lli'1der tid följer på ensamrätt till

de:n.:rla därrned är den



~;,_.;_ .J.

0<:>, v u

~nä::({J. t S 'I e

Det är jo~d d~r dessa et n1.1shåll ::;\l~ixter odlas son roterar inom

åter tas i -b:::'tik: 4

Det kO~~8rsiella jordbrukets vikt dor ä,r clä:cernot

l 20 och och Der, te, kal(ao, olj och sisal likaså

kräver a~t odlaren fixerar följd.

13 )
...!- -~

0. t', C"-"A ,~ .. 0. V V Q

inte bL:c

brödoT'o Plc:n teradc v~ixt,er har all tid u tcjort odlc:;.rcns crlDlci lda

kvinJ10rl1ElS ettårica crö d O];' har all tid vc~ri t oel1 är f O1.'"t farande dera~.;

0"7"'>'
.J(OC}l n..llrtÅera~ ocks& dc ett

Grödor GOD odlas för exrJo:ct) och non skörd de ger utgör deras personliGa

egendom.

Så läxlGC denI1Cl äcanderät t e11dast e;ällde avet för

hus11ål18li:cul,~ eller 9 växter, enstak~ utplacerade tr~d

k\Jnde den enes träd samsas me9 den andras

för

kuDde scna:r."e lcomr.::a tillbaka och slcörda Sj.i1}1 bananer elle:c rnarl[~ofr:"u.kter

efter

de erlsta}:::a t~cädGta:'.-r;:;).r~Cla~ För den sku.ll hade han e.Yl

t .. , 14)
racten.

När det det

te~a t~tt, och Qe~ blir .---. --i- .!~
Cl~ V lt

rnalIan buskarrl2-S t[~.:t:a racler ka,n GorJ

v~xtcr fö dct c Ö~/7~..•i. ca. ute. OAh i

blir' inte bara buskarna, utan ock de Oill.~



as 2 sina oJ.ika stadier i

h.ö[;l[in ta 1 tafrika, dlir det kommersiella

jOl~dbr'Uket kor:m~i t t~ Tätplatsen i donna utvucklin{]; v~ r:., ~,,...

).}.•.A'.L

sluttnir~gs.r, dä.T de bör jade odla l~D.f:fc för 50 oar sedan Q

jo:cdrät

som fortsätter att ge skörd i , tenderar

Resultatet ~v aenD~ :::,clc:.tlvt t "i

senerationo ~~rrcn anser att 061

ifrAga om de flesta östaf~ikans~a bönders situation f~jre 1950Q(

i Ustafrika blivit

sätt : I1p§.y

" -,~_.,", -- ; ..:~

tj .;_ i- ej... t,

på hela levnadssättet e

L
v

av eGTuppcr sora inte är

I

väl strecl<

i11113,n. do tta skedde l{an Llan slu.ta till av blund

ino~ kooperationon~

till mitten~av 1940- valde-; man fOT'tfar2..r:.clo selccl8,möter i de

kla::1vis och

skulle tillvara ta den eg~1a sl~k

[jöra och släl:t elle:<.' er roll

fÖl' val av s lselcdamöter i

rna.,n ffiCQ skolutbi~v.uJ.df'

lser.



ko

ett var det fo~tfa~~1de lU

an

ö\rerga,v8 ock

arbetet, Ded enbart ölkalas som erslittninge

I andra delar av som ge110I;~{;iLtt en lik:nf~:llde utve

notera föroko8otcn av dossa r, äVCi1 OT;} do

i , t~ex., dir kaffoodlinge~ kom

scna.:ce äD. hos i 0111fat

spelEl.::t klcfr:1en fOI'tfa:C'8.DC-e en stor roll SOT.n oas för :Lrf'ral l

styrelser, men dCll t~aditionella hierarkin f~r ledar

betydelsGo Den har

utveckling

1

, och hos

80m bedrivit korr~ersiellt jordbruk tid en en gencrationo

Det ska särksilt noteras att d2ssa bägge faktorer - be

dct korr~cr8ialiserade jordbruket - , sow var för

till ind:i.vid1.1ell tt, ofta uppträder samtidigt ino~l

ofta i de r:,cst tätt1)cfolkac1e startc:;,."' 1:oI:lI~1ersicllt

-. i'" "

lOJ

finn,,; exempel tättbefolkade

a t t kO;I.;.:a

T:~0dför allt i

..L.+. ...;,., l i
l) V .u ...~,.!....i-

Detta i sin tur medför att l~SGS upp, ofterso~ kl@1ens existens

~:" -:~.::;, ""-.
00'--""'- dCSD e:cistens GO~ ekOnOJ1isk

g'erncllsa"m



i de

det kom~crsiella

ha c;e till stan för

hL1I'

ett

visar det sie att alltid

För dcrn in.te t annat ~n att ge sig iväG och s~l(u 16nea~beto.

pI

sig' st~dernae
20)

Som j o::dlö sa oell har de BTnlat ,'al än etablera

per~Gnent i staden, med eventuell hustru och familj, f6r 8tt dtir slå

ef"tersorl1 klanen blivi t

självklara rättigheter och förpliktelser av ekono;;,i sk art inte
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C"'''ir l <". ''''~
l..... " -'-.'----'"',",JI.-.<-..o

resultatet av de jordlösas

av

kända l-~athare Valloy. I , . ',r ~

u-'- ..L c> U'~ 'G (; il,\.).

Valley är nacillet en

beräknades 1970 35.000 personer~ och

brlil:nas ~}(a~ med 12

till 10.000.

procent 0,.1

s~nka7 dit vattnat forsar J1CQ under

och .... ' . ~I ororSE;L/~a7-:

\.J +.V SOlI1

e:n sophöc;~ ett

sig dit till fots, genOJn balc:.n Llel12xL

av si~Jul, ofta bes

och tskrot 1 eller av tätt

att det bara firLI1S s för

UP~tJ si tt skju.l av CJ;t m[~tcrial hm1 i na tU.:ccn eller

stadens soptippar.

i denna miljö.

En v"iss hYJ:~osspekulationhar dock~ börjat

Annu milldre skolor, socentraler ell e::.' annan ceQ t s

passel"'ar en buss, och det fåtal farwilj8:C' sanl hc1r

da:n.Ct.loanne h1XV1..ldet'" Eller ock, do }l~öjli

de h~Dtar vatten vid bensinmackar och

häll och säljer nere i



OCll när

)

dc: för rr.ör.'j:cret och

förrät ta Sl11[;" beho'T u tarlför dörren.

stigar tal' ned i dc:ler~ dock

denna Gigantiska JJ i sitt skenbara virrvarr av

änd~ har en viss som ett saD~~lle, fast

villkor, och med en god del sj~lvironi.

Knal)pt meterbreda gränder leder in ti Il

och Il hull torrt, ar det

lot för dc;n som inte ts hitta on bit

OCll vattenf6rsäljningssthllen

inr~ittadc. kc<,n bes s:v so

som. borde eller en detta. tal( finncl-:'

- ordentli fastS8.tt OCll Eil tonI'

s flottaste krogar.

av som disk under ett sols~ydd~

}:en touatcrna och apelsinerna a~ ti s}~t upp:r"o.dacle

både bi t te:::
. . ~

D_0021J. OGll en viss s spekt lyck&.s dettci sarnrlällc

till vatten elle~ den elowentäraste service, och

myndig'heternas sida polisrazzior, salnhä-lle en

än v2.d som

dc bOS~&Q<;o;.llraQen som anerats &\r -"the

där do i de stora~ före



är

ce en

Et\' del1 Cll;<:laste sortens och t

r' r,~-

U011 le::,

Et'l Dl

i clalen(> stcr

llPPf'Ö:C backarna.,

till bensinsRckel1 vid ror att h~Dta vatten sälje~ till som inte

orl{ar, de sarn b:/ggt fle::'es. skjul n:yrr ut

E~ viktig del av förklaringen till att tharcborn~s bruttoprodw(t ~r

forrn nv fÖrEtl1kl.--inZ i joröofl<;<.

om :i. cif) i staden kan d GO~J

tilll1öra en k13.,n? :i.no;~1 vi11(2n

slhkti11Gur fortfa~ande d2iri'ör att

jO:~'CtC)::1:C'3o.en? eller därför ,sctt o.era.s r~~önster för

släktingar i stadon utbildats före jordreforffions tid.

Q2.:ce;:n.ot b,ar t till dOD son ar definitivt jordlö:a,

och so:n vare ter att återvända till släktjo:r'd

bYt~d.en eller till}1ör gruppc:T SOGi tl.tbildcLt sitt IJ:1Önste::' för sliik

inom sto.aens rarll vid "'! ..L' .,nen GlO klane11 ellol" en del 5.\l kla.nen fortfarande

människor SOD fick sin jordl~shGt spikad genom 1950-talets lagstiftninz~

l den nG ~t1a,r SOlTi jo~d återfinns inte denna jor6

i dc t}::adi t iOliella }':12,,:---Lm2.rkel-Y~8.s ':-:"-··~~t.'~"'r,•....:. ',.,,>
'If ..,·';~......'..IL.",-,'~

i D föl... a.t t s tyckas U})}) och de: la3

ut ti nyE!...

allt i stOl: U.t till acn generati

taletq



. .
l ~-l we',!," rj,~;-: (~-;_~ C'_l'" O (...i., ~,.

till reträtt till

och evc:rltuella

, eftersox donna solidaritet är o~sc~ad

ck 2U1 :Lnvt~Yla:C':n2.

i "the locations". att skaffa sig inkoDlster

för att ~vcrleva betydligt starkare ~n de som fortfarande har vägen

Som resultat utveclclas en utan

ne.r Gc·t

I

för

och sl-:ickl ter att ta

f:cari'l -- Ö3

i~ndiili elu;;:li 3D. J. E\.
; )'

na,tt en ~ ./

Southalls och Gutkind~ från ktu<lcle lika

}latha:ce Vcdley: " l-cäl18J1 till fört:cöelGe är de c1i

efter forra av eller stöld 9 och ofta
<.. !

resulterar i slv..,,"",,";:;,..... " (Soutball-Gutkind 1957 :24) J

Det finns dock vissa positiva sidor i

11.0-:
.L J.., "',l' v.,,, 'c,

. på de svagares bekostnad~ Den ael:

för det allc~nl1a b~sta och i en

i hET val t

valts efter t~aditionclla kriteTier~ där

och "J..
v den }~oll VlC siden om st~ll~inG ~

r. '*1 ;-.'-..?,
~ ..L,-~:,;..'__ v.

vtljer ~~n istället till ledsre ~eD so~ visat

den nya tillvarons villkor. ts l

dalen, för u SOJ"J "CS utveckla

[iV aven



ssa

SOL1 l e c.[.. :CO

i den

raed

Ifrtga om kolle~tiva fö=c

på koopcr~tiv oas~
~ c

oc:<s<l 0:'-'

l··:atb.are "\rc"lle::r att 2..J"lsluta lednincar i

OT

insc~rnJ. fö:r få dit clallsor:{(; s tel""

plöt solidaris1ca oell skicka~

0011 solidariteten r:, i I r.~)

"-'"".A...A.t-'>.r 'fJ finns J.1'1 [;

sie kla~l eller fiw1;:; bara

9>
Sociol!Gerna Ol"J·c..1:ar skilja n:ellarl två sorters sluT..!; llslurrrs of hopetl oeG

11 slllias of despail.. 11 =~ slur:l :::cd

Valley kan kcnske betecknas som en sllill1 mcd förhoppningar, trots ~llt~

beskrLv den.na stacL3dels :c:t l:araktfi.ristil-:a i en x>e.dio:Lntervju 1970 s~ h~~r ;

,förol"'ter i arA~('.. or l unda c.c

så kallE"cle ilar sett det industriGliscr&de

de är platser fö~ tillväxt, pl&tser för utveV~.~Jk",,; clär folket

litet de av allt

re och

dc eYi tl SOD1 f3.scinerat



t till i,ID.l J.

senyi -- har gcno~f6rt en syste~~tisk

i

i'~ulB2;O~ lSOlithall-,GutkiYJ.d 1957)

senyi betraktas av eu.:copeex' oc~n av afrikc:xtor SOIn iÅl.te s bor där'

80rn en fl

SociEtl t ~n2.r l(iso~n={i i

Vallcy i 1~airobiQ

~ .,.aen G.l hö:c till tilld::ca~c c'''' c"
>rJ...I·o

i

ögonblick sluter upp 80m intresserade (Ibic.; 24)

och
...L •• .., ...

svOla

avseeYlclc visar och

service som och v&tten saknas~ De och för de flesta

belägna liitrinerna används inte i t:Ll.LJ.d-"'·',J...l.c, ut

ut r~, . d'Q,S.V. ,lOJ. • 22)

SaI;ltidigt SOQ man kan konstatera fÖl'cko;:asten av alla des~;a sl'l.:cr:,L,ens kä;,r-,c; "C: ,,;:2:;1

finns det i Kisenyis liksom i Vallay, en initiativ~ikc(o=

el'CO:C10I:'li sk de olika a.v

t.YYlf·;cl·punl,:t ej1 dat

SOl] }:o:n;;;cl'"' till utlo:pp .t. detta äV'en 0::1 det alltför ofta.. sker i

icke önskvär~a ri 22) bl2.ncl de initiativen återfinns,

som ocksA här utgör det ledande t~

s--ciskt Tf:3Xl

vcn av

tallens SOD ett tecken att do lIes t

dä.rföl~
~~ .... ;1
LlC"0. Q I e t t aY;.n<;k t



dc jO:'7d h' ~ <~.. .i.v.. •..,J

till staden9 t Southall 1967=3

redovi

till jord8n~ Den

..,kinds

borrlc18a\'

St2r.lti llhöri 8~tt dCl1 t största

av (Southall-Gutkind 1957: 27) upplysning

den jordr2for~ som rccs 1900. Jordrefor~cn i h [;..l" visser_'l

fler och mer }':o:J1pliceI'ade '"O--".~~- och nytt j ;-",-;
ct~. J. jOTd.-::c.for'::~2n

te

ct.V d.uell

till köp och förss.l av jord. (Nukv[3ya 1953)

att det

dODine~ande andel Bom so:;;

permanenta stadsbor.

T
.1 förstE~d som inte visar upp i

om brott, tiativ, och som s~~skilt valts ut so:n

objekt på grund av dess iller lantliga, 11 s e;rrirUTalB,tf $ k:arakt.s.r, sakna"r

11ar

i Mulaga på det ena eller det andra sättet påverkats av . .. :'\ ..,
Jo:c'urerorr:lcrLc j Den

en stor del av dem r~ar fortfara:ndc byulcninc;srättighetc:c till jord i

av arrerlclato~cr elleT~ tillhöri[;11et till faL.liljer sorn har särskild~~ aTr8r~d8;:'~ltt

heter i egenskap av "customE.ry tenants. II (Southa:Ll~Gutkind 1957: 115)

i Ki det

inte till jo:cd eller

potcntiel GenOIH fl CUD

betonat, och a~t

ar det erat sta~ens livsvillkor



Gcl1 , ,'-, .-..• ~~ s· ~"" '"'
i . • C" V"l.,l.C,.. ............

'i t ._ -,
v :"~-J_

Ci//;

har att se fra~ e~ot? Southall och &tt svara ja på de~

och vissa typer av brott detta till IT'.indre

T

l d .. " .. ,';.d ~ ,,)[3...[;

tvivlar på att en

hisenyi verkligen representerar, om ~n i stö~re konce~tration, den typ uv

tillvaro sora den börja:c: ~'.->,·-:r:;~::> ~".
.:;.,_ ..\..•~"".~..;;.....c." all2-

aa~ nog bostadstäthet Il ( el

Southall och Gutkind förut allt senyi s '.(':.::l7J,. Gom en trolig'

fraBtidsvision fdr ~?rikas ritäder ~ va..l a\r dC/l

bostadsttithct som tts Utc!"Yl

faktorer firu1s i11tc Lled i bildol1 80rn förkl senyibornas livsfor2o

\.- och den
og'8~'1dor~13bro~c

behov, eller till deras brist i ett traditionellt (;k02~lorn.iskt

sy s tern 0V'c~ cT~juder ekonomisk

• . ' -+-.
),{ll ~la duo l].. före Caz~;o·:;:hc som e;.'ova b:c:ott •

l\lcnl trots att Sorrchall och Gutkil1d 11änför ;:nö~'1stret av t, pro tU-tiO~l,;

b03tadstc.thet utal1 de änd~ inte av dctta den slutsatsen att

andra alternativ ora

l1:ateriella yil1kol' ;:=~2 och ökad k'rots v'ad sorn för den eu:copeisk2

fördcl~~~

( e

s v för att L13J1 l

bli bet:cal~~~2.de som oel1 ori)



e1:o?J.o:ni ;-,ka Gen ka fÖJ:,cdras) den

Southall och Gutkind inte ir'l vilka t[nkbara alternativ som sl~ulle

dc

av .tio].

1h:cer de G0i1aste 10 å~on har dock inte

ställ ts irlföJ_~ i dc nya huvudst~derna.

De olika alternativ SO~D. fö:cc:sJ. ts

dc; f~ISi ska i. afrika.:nska städel' karl dela,s l11 -b.

tl'C kat e:c: l il Total

Il

elle::c

1969). Lan nar i erbjudit

i

dc 83EL lågkostn2Gslrus utanför stadel1 i ~Tiss osfat I därc;111ot

blov resultatet a.V slU17~brän:ninGen att i de nedbr3.nda, Jlydd orna.

istället st;ELdeT ett bort€>

2.

stnadshus, ibland med S1..1b'lellti 011e :cad. G hyrorQ I cn del .,""><:; -; "1
.L v" &-...l.,

dc bes. tt av

stnndshus Ges tt av

s.n.us ~

":r ":) ~ •
~.i.':-"".L

t

att

simlle har dock iZl e skett

allt av' stnaasnusen stliller för

s för dessa SJ.LU;11



-, ~ .
.L c: >.: -c ;',' :1-

rin.n.c~nde ·vatten och ~'lCe

~ln lönearbete ar iYlte säyskilt \riil tillgodosedde:. i mOd(0j~na .--,......,~
.J~ . .I.L\. •..; ?

som inte ger m~jl la vorkstad eller

uta11för bostcic.erAft Den soci.ala l blir rner

1~11earbete eller sl~kt. Och

för att en elc1-:trisk s ar inte beredd att betala rdir 11ell::='c

T:laten över

l'·;.8..jori teten [tV

eldo

i dessa. låg'kost:n.cJ.clDl-l1.1S 9 801:1

rnoc1e lklas sei1 (> do 80:n skulle ha a.vs in

de fått cn lägc11het i

de denna fÖl" att en ext~a inko~sto

Ii Southall tc:;.Llr ti

i 6cntrala och södra Afrika och i Kcnya.(Southal1 1967: 315) en del

bctra}~tal'e 11&r bö::cja..t kri ti1c :mot l

generation arkitekter och stad

";---"-'-'r:'-/'"l
v\... ),_ L,.",,-

med nya lösninsar på

fraDl I;iCd betydli

till (j'.i'::ci kcil1e::crlC1S 1·.i~11 11.2.::' kOIlst:cue~,:,-'(lt rnoclellhus

cementf~rtärkt lera, delas r:, iT<.., f8~:-:1iljc::r

det europeiska modellerna,

att köl-:et (le s l:..toIn}1us och il

ter t&ket ut 502

den . "SOCl2..L2 tet de



f6~ vatten finn3 ~~OD

deJ1 EJ u.pp, och toalett ""A ,':•
..... :\.....v.

septi t&ni'C av flera LjGa

det vin mellan 4QOOO och 6.000 kronor, och Dcd

alternativ till slu=bostäder~

[:.-v bostäder skt.:.-ll crbju.d2.. ett

oy

d~r europeiska standardkrav prutats ned

till och d~r flexibla skc"111 }:un.lia :-1l2 att fHD1ilje:-CY18..

utbi till storfa~iljeT. lt ll.tX'YFLI::C fl"ELiT.fö:c dcs~~a

fÖl' den

1.1 cock

reGeln att eliten o

vid c~ropeicka wodellor f~r sin tillvaros p~ob18~

sta"tey st~iller den afrikanska eliten och CG

vanl s oförst a t t L1an. rne: d

s51:a efter for~er för t.~LIl Ei..fri.}:

villko:;:'. t ar ~ linje @cd denna

rj,it s i f:3tOX' u.ts

för att förb&ttra , , locr,:. SOClf'-v service :l -.., ') l r" ..,',
\,~ .,:.... .>" 1.. • .i-

mindre blundat [ör städernas existens för att isttllet

på DeT pre

för bostad

i och f3cntunter

till den

att det förs J.".., ... ::: -:- ~ ~
;".J-,-"",u."«'

uu..... c..""te:cria fö:csökex~ t~~erna inte finns~

i

en förbät av G8 terielJ~a Vl

till

till s ta21ilH ]·c\raJ2



rco..ktlor~ r;~ot s och arkitekters i~ril:

vu:xi t fr2,T:l ~

arkitekter

och I:onar att deras exist

istället för att erxannas uenar VJ.aarc att

elcrnent GOTJ s}(\':111c kUTlria till"la:ratas i Lied. a·vseende o
pa

Under

inte bara bch~lla och förb~ttra de tädGT SOD:1 finns uta:n oc1(:::,.;(3..

,L (Te ].:C

i fr&stidcn tir dock att

inte riskerar att bli bortk6~da och kan

sig bättre bostäder F0~ det'

v~Lss
. .. .

hl:LnllJ1 c;cr1l:tce ~

C' '/"'~
,,-,'i.\. c""

-- l .l P a,:nC:I'lDzel1 av nya städer, allt liSite cc;

SChCYilCS" ,

För det första tOLltwarkerinc, så a,tt hV.SCD il1te blir b~rg'ccla alltför t~itt

och lal:"lnaS "".~~ .~-~- .,.'1

..l,..;""""",;... 011 ska

}:UI1Yla 'Lltvi och förbättra Sln bostad eI·~·8J:nan.d. ~n

och

i det m2teri~1 och den

tradi tiOllCll

av bräder eller ce~ent.

den traditionella tckni}:ens f6r5c12T

och Inöj ter ti i

tt~d.cr :ce tri~(tionGr

sonl -vill ~'1" ~ ..,. i-, ,.~ .,;-.
;...1.\.«"........ ;"~L,.-,.i.



det i

sara a:c JH1S3 breda att en. sopbil

F~r det tredje ska toalett

in

~\ .'" .
'J ;'-,OJ

t,ex. av to~rtoalettcr fficd särskilda ~lbj

f6rmultnil1Gsprocess.

och enklaro formor av

50tn ska finnas

placerC1cle

? lik.sol'n. -va star,

.Alla dessa

och

förbättrase :Den fTåll oö:cjan \lt
. .. .

rn=Lnlr~1l[:J81"'V1CC ~

Dc Da den OOl'

el" ekorioZ'~i sl~ ak.tivi t e t i l:åk: s tö,d err~24"

~"",~rc(>t [raDför husen bör räcka till tjä:na sorn cn

och dessutom b5r s~rskilda

centra för stöT1.~e ,re:ckstädel-'~ Skolol-' och pol:i.:t.kini1~

oen. ock

i

I NEti börjar intresset för dessa nya

CUl'O iska

arkitekter och soci

Il
J.



klart

1970, men 8

11'i:lste i.lncle:r.~8öka V"al'jo att detta (= billigare bostadslcost11ader ),

det skulle ske gonoD traditionells setoder eller nyare 9 oprövade

\

, .;...)

Sora ett

utan att ~an river alltfbT stor del av bost~de~11~.

Isen revs~

D& slculle b1.a.

sopbilar.

tall lCtU1D.a, brcdda,s t:LllI'äckli för att s lrarn

o inom denna forGkninzsgrupp

fö:c Slri.a

kom dock ut till för a,tt
, ,
oo:;:'cca ts

vC- i sku.lle ock s~'i

avlopp, ~~Z~~~G~ latriner OCT). Ii 32,kcrhe ts1 jus ll instEl.l1c;yac 'j

och den från

tsen höll wan och kvinl1or,som

fått Slna hG~ rivna 1 och

och II
J



en lä

att första i

farmilj c'·costE:.c1

ala 5 utan i de flestu storstsQcr

i

sinvan2rinc till on f2~iljc-

iilVclJlcJ_:ci:'1g 9 rrc:ndeY.tSCYl

P~l jo:cd ~ l

kOl!iJi:eT3iellt kOU3er m~n ln~o alltför

Il

att i~vnndra f6r 2tt

il1f~ tallera" för .-..j "'": J_
etj, J. v

ut .I-
" J."'..J-ClV.LCC

. .,., ..
J O:CC..L o DE" l rotritten }108 til

bYJl Q De kGLlLieIl i all t ut att vara isoler~d8

=' i staderioch jord och 3

ut

..t.. l ". ' " "1.. o ~UV.J-arlirlaaC d.(, att sörja för sin ckOl10rni ska

eller c\t cvtt sl<apa l1Yc.~ leollektiva insti tutiOl1Cl'" i stc~den ~ för ~ltt til

dossa oehoVti>

Det tir fbrst Ecd do

det är de ,. "
L:l~.;..t~nl sli:ornE sos



Ka.:oi tel 9.

Den sociala fÖl"~indriYJ_zens pro1)lerr~f!'



st2dsboy fortf&rm:de i stacen

till staden gcnoDeår en definitiv fö~ändrirrz i dessa avseend8~.

I dCJlna dis~{l].ssio:n hG_r också ordCl1

och dä~för bidragit till i dGb(1tten~

tcrGcrnas innebörd~

in på de:1 deoatten sl<:a vi

begrepp och. 8,.neer 0ilkelt 'ut c;.,v et t a.~tal

uvseence på U~länderi
l"

s~ttas vid 20.000 personer. )

...LO' :1st"ac..erc>

OLl IT1STl ser på S2L1t.i.ällerl Ti.:ec. [Der än. 20.000 i inser n~an do ck

snabbt term blir meningslös, vill

so~ karakt~riserar befolkningen i dessa centra till skillnad

Vilken ~= t.ex. l så

fÖ1."kolonialt stij,der 0011 b

, 1. central t sto:cfa::~i l j s-

de



/ ()

i Västafrikas fjrkoloniala sttider ned befolkningen i Afrikas koloniala st~dcr;

oIJständi[~hetcl" och d~r:.:ed sl<:är allB.. över 811 kam.

en lä

indelat Afrikus st~der i två typerl A och B. Stlid~r av typ ~ utgör enligt Soutl:all

c:..v de

tillväxt l3 11 (Southall 1961 6)

a.v sts.der, meo. avsccljde ekOD.ami sk

social stY'uJ.;:tur ...

I städer av t~lP ii fil1ner vi en Iner eller min.d:ce in.:ödd befolJ'~ning, k011state=:'2.r

Southall, och en avsevtird etnisk

fortfarCl:L'1Qe en roll i städer::
.., .
J..lV~ dS,r stadsboyn~ bedriver

jordbruk
,...".. .. ...,
Iorsa.t op30 uta~l.föI*

staden o SJTsselsä ar d.iffererltiByad Gert lC&Yl&.lisera.d i

(

l1ostaQspoli ti}\:811 i städer av typ A kä11~1cteckn<1.s aven liberal

låt-gå-atti , i före:'ling med förekOL1S-'G 2~V

rnar}:nadeY1 '!I Den. rnateriella standarcic11 för rna s sorn2<s är • Sl~~ktsystemet

enligt Southall sällan som korporativa enheter , även

flexibelt för att ti ta viss stam~;~t.ssig och. släk:tr.1s-s n'oj

Peo. gör dock en

dc \räst.af:::,il~an8ka 3t1:_;~derr18~$ , vilket ct.t

Lit';;le 1959)

material oeVlsar. 1959, ,1955, 9 7

för e ekonOCiisk

bla:nci ciC' bofasts av

förkolonialt städer11a, 801Y1- t e:X.e Ibadari.~



1--:ells.l1 stad OC}1 l.::::.rtd. tir skerp och u~csllrtcr sj

statu.s i icke-traclit5.onella och icke .... nst8;:TL~Ei8SiGcl" te=cr~:cl;$

afl'il-:&ll.e:c so:n stör:::e ellex~ m:.i.r:d:re företago..=ce

eller hyresvärdar. t~adi.tionclla institutioner finns att tillvarata

OC}l politisl<:a

2)

:Bo

bunden till sto~a eller till lokala eller centrala

fortsatt lecalt boende bestäms av

(;lJ.e~2 f3.1·niljefar, och

in11Chav8..\T lör1c-

11ärbocnde ~3 t 2J~1Inä s eller slfl-ct:uäs

rnöjlig i städer av t~{P B ~in i stlidor a"V typ A$ 2J1Ser Soutn&ll~ l~eGionc.lc~ olil'~::2--ce:c

i om kultur och social struktur tenderar att Övc»rl~1.TJ·C·'

Genom Southalls indelning har man visserligen fått ett instru82nt att ski

? sast med avsoende

om etrlisk och

il1

effektiv när det

till den l?örllt O:;j a t t

ji .....!!,.) G.en.

:B erfinns ~ städer sv



ID

elV o1ik8~ SOl~tcrs

r.

el, Grin.· sid.al1 de invand~a~e SOD blir

eD definitiv , -och .:

sidan de in-'l[;,.{ldra:re so~n. blir stadsbor och il;.te

i o:n ekono~isk Gen social

F~r sociologen och socialantropologen SO~l fd~ eko110~en och

IivsvilU:or (''"'.":""'"
";:;V'~i-

"bli livsvilll(o~en p~ la~~

att den centrala fö:c "u:.cbcrn.i te bli s~udiet av

~pstein li&T gett

ter~en urbaniseri11g~

terLneXl t"Ll""'bnni ä.r dOll sorn rö:cclse och

JA~;~Cj~,t till diskonti~uitct ~~t l

ti

lsar dessa

beerepp kan vi t. ex. ta1E, om urbanisl.1 hos Yoruba uta.:rl att s I.r:C:l8..

tein 1969: 2(8)

O::::<:i'clO.:C:Lng 1 och OT.1 v:L be s vc;~",,,.·~~

oss fÖT att urDWll0GhJ_'.l,,; so:n

on er det c:..tt fast

1I:jcor 80:n

diffus term kallats

11 .; .•,_. ~~

V.J...- "l" "
.

so et aJ~s~rJ.~l'O~~·o

i:nte Get

Ii Ii se



Inin rikta

element

far:~il

har en ekono~isk l jo~d. D2nna ekono~is~a

i ömse

SC2 en l:o~sekvc~s

av det ge~lcnsa~ma

f~r att ekono~isk

personliGt v~13tänd och genom 2tt st lilla upp ~cd ekonOffiis~t bist cfte::c

till dem som inte klQ~ar av och

vidare ,~ ~_.J.

o .. V V

SO~~1 c~ociLl,,

,sE~r;]ti

olle=:'

Dess exiE;;tcns

ock ca

dotta ekonomiska

Dessa

SOI:"l

bor~e ist~llet ](al],as

231) ~r det i sj~lva ver~et

. "'-
l.nl-G OL1 ut[lTl ist~110t en trohet

gentemot klanend DGt är inte i egen

de:r"iLa trohet ute,n ...;.
/

or SOLl tl

för at t s·.~~7:~V3.rOYl j~nO:L:l kls.-Y':.oY'l c~" -,-~,...

....... 0> V V t:
ro .L ~__.~ .:_ ~ /'~:-Y-,
~\ v<-·••~~ ·,-".;. '"

har inte ~eG dett~ a~t



innebörd, sorn doci<~

städerna inför konfrontationen med folk

oss till den fö~s

11 'cribalisLl" eller

eJ.ler att i;,<; l ....

D"t .l- Ina:l b o <. J. ,
S 4- 211 2 r, I O '"">:---. mcd a J. •.1. lr:c':.rl ,~ -,')be .:.. r, ..,,-• i S

.'..
c~,c. er, 'r .L och cc. a .L

v v " " V 1.'.1 v v <"''-.1- 0U~"i. v .u; v v

(l. t t lT~2.11

bor i en f.-;t2..c1.~

-.--./:":' i
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