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Introduktion

Dennaskrift är avsedd att vara ett arbetsinstrument. Den söker iSe en presentation
av u -1andskomplexet som sociologer ser det ~
ge precision åt en del hithörande problem~
antyda något om utvecklingsmodeller och utvecklin,o;sstrategier. Det som står i den
har använts i fåreläsning:ar över u -landssociologi vid Socioloriska Institutionen i
Uppsala
o
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INLEDNING
- Framsteg är aldrig en tillfällighet utan
en naturnödvändighet SPENCER
Il.Berspektivet är en av verklighetens komponenter".

Samhällen kan

som andra system skärskådas ur fågelperspektiv eller i närbild.
bl.a. se på systemens stabilitet och deras föränderlighet.

~tan

kan

Ett översikts-

perspektiv på samhällsförändring var ett sådant som 1800-talets hegelianer anlade.

Samhällen

utvecklades~

menade hegelianerna, och det kom sig

av att ett hos mänskligheten inneboende förnuft visade sin genomslagskraft och gick mot självförverkligande.

En mer jordnära syn på samhälls-

utveckling hade samtida historiker och etnografer.
ändringar~

menade

de~

Visst förekom för-

men det var förlopp karakteriserade av stark ore-

gelmässighet.
Det ligger nära till hands att skilja mellan förändring och utveckling.

Förändring kan vara antingen positiv eller negativ, utveckling

innefattar vanligen något

positivt~

ett framsteg.

Framsteg eller utveck-

ling är.<:>i".i::3c1 en f':';rändring till vilken lmyts ett positivt värde.
fanns i själva verket i ISDO-talets idevärld mycket av
talade om evolution och ett samhällenas
logi, den s.k. meliorismen.
lagar~

ci

excelsior~

Det

framstegstro~

man

det blev till en ideo-

Framsteg var något baserat på utvecklings-

och de kunde spåras på det sociala området lika väl som på det

I/logiska.

På samhällssidan blev den socialdanlTinistis1ca skolan ide-

mässigt ledande.
Nittonhundratalet har i dessa stycken medfört en omfornming.
oodet ide.cil.ogiskt också nu dröjt kvar en

Medan

framstegsoptimism~ har saIlli~älls

vetenskaperna marscherat fram på två fronter och ändrat förutsättningarna.
Beteendevetenskaperna har ökat kännedomen om
skaperna har frilagt egenskaper

1105

handlingslivet~

socialveten-

själva samhällssystemen.

När man i våra dagar talar om sam.1ilillsutveckling menar man därför
inte riktigt detsamma som för femtio eller hundra år sedan.
oss nu veta åtskilligt mer om grunderna för
ningar ~ om acceleratorer och hinder.
mekanisk process utan anses påverkbar.

utveckling~

Vi anser

om möjliga

Utveckling blir inte längre en helt
Man kan förutse utvec1clings- ochl

eller förändringstendenser och sedan gÖIautvecklingsplaner, som styr
skeendet.

Tendenserna bildar utgångspunkten, men följdförloppen är fonn-

Medan socialdanJinisterna hade talat om en omedveten utveckling~

bara.

slculle man nu kunna tala om en medveten.
Under andra världskriget började men i England göra utvecklingsplaner för s k underutvecklade områden inom det engelska moderlandet.

Pla-

nerna bestod i program för lffildsortsdistrikt eller områden som eljest
låg i skymundan ~ områden som i förhåll8Jlde till landet i övrigt kommit
på efterkälken.

Beteckni::'1gen underutveckling avsåg sålunda en jämförelse

som för en landsdel i förhållffi1de till riksmedeltalet utföll negativt.
Landsdelen var i fråga om utkomst,

standard~ s~hällsutrustnin~ sämre

än riket som helhet.
på det internationella fältet organiserades år 1945 och därefter
H~:s

olika

specialorgan~

FAO m fl.

Inom dessa och inom specialprogram

som president Trumans ilpoint four i l 1949 kom tennen underutvecklad nu att
appliceras på sådana länder som låg illa till, särskilt vad avsåg försörjningsläge och utrustning.
länder!! en

värlc1skategori~

Inom kort blev uttrycket

>1

underutvecklade

en beteckning för vissa internationella re-

Under tryck av den s le antikolonialismen och i anslutning till

gioner.

i1

ökande nationalism i berörda länder byttl2S termen
Om1crL'1g 1957 ut mot Hutvecklingsländer

H

•

1)

Vad innebär i detta sammanhang utveckling?
fråga om?

lmderutvecklade länder"

Vilka länder är det

Vilka rekvisit skall till för att ett landJ:kall kunna sägas

vara under utveckling?
Ett land som bara har tätatät med

L

(Tiers-Monde, p 120).

SIg

självt är inget u-land.

Det innebär, att ett land eller folk utan att an-

ställa j ämförelser med andra inte har några särskilda utvecklingsbehov .
I ett

I1

pr imitivt ll land är behoven i jämvikt med resurserna.

först när behoven utökas med önskemål,
vi kan tala om utvecklingslägen.

lI

wants l1 adderas till

Det är
l1

needs" som

Framstegsönskan ryms aldrig i det be-

fintliga utan i möjligheter som man upptäckt utanför det befintliga
(Reicher-Sgradi, p 69).

20

U-lanc1 är sålunda inget

Inga kulturer står helt stilla.

linp, initieras och stimuleras inte
tema utvecklingsförloppo
horisonter.

naturligtl1 begrepp.

1i

Förändrings tillväxt, utveck-

nödvä~digtvis

utifrån o Det finns

Vidgning av tillgångar

möjlig inom

U-l.ffilcl är sålLmda inte nödvändigtvis detsamma som

ett land lmder ackul turation (se nec1an 9 f lO 'i!

.

Åtskilliga synonymer förekoIT@er: traditionella
baclGvard Cc
~ opriviligerade 9 lln~C~1r~"C1r~f~C
s~hällen 9
Cc taJce-off)
, Le

1)

len~

egna~

3.
UtvccklingsönslQlingar/behov kan variera i avseende på inriktning.
Inom ett land kan utvecklingsbehov , sedan de väl uppträtt, internt göras till föremål för en viss angelägenhetsgradering 9 bistånds- och utveclc1ingsexpertis kan ha en härifrån awikande behovsprioritering. CAn
expertisen har ordningsföljden vattenförsörjning, transportutbyggnad,
hygien, kosthåll har kanske befolkningen själv utrotning av boskapspest,
tillförsel av fabriksvaror, 8nläggning av biograf och casino. Behov av
infrastru1(turer (väg- och vattenkonstruktioner, el, tele etc.) är i regel av experter preciserade behov, inte interna. Både intern prioritering och expertprioritering varierar mellan skilda länder. I ett land
kan transport och hygien bedömas vara viktigare än näringsfrågor, i ett
annat omvänt.
U-land är sålunda inget entydigt begrepp.
En positiv definition av u-land skulle kunna vara den, att man
4.
säger, att det är ett lmld med otillfredsställande resurser eller bristande utnyttjande av tillgängliga resurser. Det kan då vara fråga om
telQliska hinder för utnyttj andet. Men det kan också vara sociala brister, det tekniska utnyttj8ndet är acceptabelt men fördelningen av resultaten är orättvis. Skillnaderna mellan fattiga och rika kan i ett land
under utbygp,nacl fortfara att vara stora. Sedan kml det självfallet råda
bristutveckling på båda sektorerna.
En svårighet med denna definition är att det finns länder med påtagligt svaga naturliga resurser. Vare sig åkermark, skog~ mineral eller
kraftkällor ger dem någon resurspotential att arbeta med. Hur kan man
då tala om utvecklingsbarhet?
Exempel från idänderna visar emellertid, att svaga naturresurser inte
nödvändigtvis behöver betyda bristande utvecklingsbarhet. Varken Schweiz
eller Norge har nämnvärda naturliga resurser men är än02 högutvecklade.
Den resurspotential som i sådana fall utnyttjats är tydligen inte en
naturlig potential.
U-land är sålunda svårt att definiera ur resurssynpunkt.
s. De s k neo-evolutionisterna har i sina försök att få fram en definition arbetat mecl variationer i enerl!itillrrånl!. "Ett land är mer
eller mindre moderniserat allt efter som dess medlemmar utnyttjar andra
kraftkällor än muskelkraft och/eller använder verktyg för att mångfaldiga effekten av sina ansträngningar l l (Ikvy, p 11). Inget av dessa
ett kontinuUffi. Det kan vara
ment salQlas i något sarrLhälle utan vi
(_l

(J

C)
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relativt klart att USA~ EEC-länderna, Sovjet-Unionen och Skandinavien
är högmoderniserade~ att Ceylon~ Ethiopien och Bolivia är lågmoderniserade~ men mellan polerna får vi mäTlgder av övergångsfall (op cit, P 15) o
En mer allmän variant är? att utvecklingsgrad är det sarrrrna som den utsträckning i vilken ett land kontrollerar sin ekonomiska miljö (Currie,
p 5).

Även om dessa definitioner är formellt striktare än de tidigare, är
de för snäva, då begreppet u-land normalt innefattar mer än det rent
te1Gliska.
6.
an man växlar pe:rsoektiv från system till individer, kan man anta,
att människor överallt vill ha mera individuellt, få veta mera, känna
högre människovärde. Det skulle dock kunna hävdas, att antagandet inte
har stöd i alla kulturer. Men eftersom förhållandet dock torde gälla
för ganska många, blir definitionen, att ju sämre ett land tillgodoser
dessa tre grundläggande önskningar, dess mer har det uolands status.
Svårigheten med denna c1e"iinition är, att den inte är fri från etnocentrism. Vissa berörda kulturer kan hävda, att individers grundläggancle önslcningar är helt anclra (Reicher-Sgradi, p 81).
Internationella eller interregionala skillnader i inkomst per
7.
capita har varit ett vanligt mått på utvecklingsgrad.
Svåri~leten med denna definition är att den är för snävt ekonomisk.
S.
I praktiken menar man med u-länder vanligen länder som uppvisar
flera eller färre av vissa symptom. Ett mycket stort antal symptom förekommer och vi anför därför en minneslista över dessa då de samtidigt
kan anses som kriterier på bristutveckling:
l.
Hög död1ighet~ särskilt barnadödlighet.
2.
Höga födelsetal.
3.
Dålig hygien.
lmdernäring med medicinska bristtillstånd som följd.
4.
S.
Låg energikonsumtion
6.
Stor proportion analfabeter.
7.
Ringa spridning och låg konsumtion av massmedia.
Stor proportion av i jordbruk sysselsatta.
8.
9.
Låg produktivitet hos jordbruket,
la.
Bristande jämvikt mellan behov och produktion.
Låg industrialiseringsgrad.
12.
Låg social ställning för kvinnor.
130
Användande av barn som arbetskraft.
o
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Dilffusa ro11förväntningar •
15. Föråldrade sociala strukturer.
16. Brist på intellektuell arbetskraft.
17. Allmänna anläggningar och kommunala institutioner föga utbyggda.
18. Svag utveckling mot en medelklass.
19. Svag yrkesdifferentiering och få möjligheter till karriär.
.
20. ÖVerdimensionerad handels- och marknadssektor.
21. Osystematiska och gissningsvisa planer inom näringslivet med felinvesteringar som följd.
22. Ekonomisk osjälvstfuldighet.
23. Osystematisk plaDeringsverksamhet inom den offentliga sektorn.
24. Låg nationalprodukt/inJkomst.
25. Osäkerhet om priskontrollerande mekanismer ~ dålig prisbalans •
26. Stora iILkomstskillnader.
27. Undersysselsättning.
28. Bristande utbyggnad av infrastrukturer.
29. Viss godtycklighet i förvaltnings- och uppbördssystem.
3D. Lågt intresse för sparande.
31. Svag nationell integration.
14.

p 80 f; Le TiersI~nde p 139 f~ mfl)
Ett givet land kan självfallet efter skilda kriterier få starkt varierande värden. En kombination av flera kriterier kan användas för konstruktion av utvecklings index.
(Reicher-Sgradi~

~8-

Ao

U-~IDSDIAGNOSTIK

Att ställa dia~los är att fastställa arten av ett tillstånd. Vi
har redan räknat upp kännetecken millI kan använda för att karill(terisera u länder I det följande skall vi försöka ge större precision åt några
kännetecken Vi skall tala om befolkningstillväxten, försörjningsfrågan,
analfabetismen, traditionell ekonomi och traditionella samhälls fonner Att
vi använder förhållanden just på dessa områden som diagnostiska kriterier
beror på att de är de vanligast omskrivna. Någon rangordning kriterierna
emellan har här inte efteTsträvats.
a

a

a

Kapa L

Befolkningstillväxten

frQb.!emstäl)gi.!:!.gen..:, Redan 1798 hade T R Malthus framställt tesen,
att en okontrollerad befollcningsölcning sker i geometrisk progression och
kan leda till katastrofa Det allra mesta som jordens försörjningsresurser
medge'! .är nämligen en ökning i aritme'L:isk progression Malthus vill för
sin del slå fast att
a)
befolkningsstorlek är nödvändigt förknippad med livsmedelstillgång;
b)
om livsmedelstillgångarna växer ctcmle:r~H'ar ofelbart befolkningen
ännu starkare, förssvitt verksamma hinder häremot inte åstadkonnnes;
c)
de hinder som kan resas ~ot katastrofal befolkningstillväxt i första
hand -av moraliska, d v s efterlevnad av nonner för återhållsamhet i
barnafödandet; vid sidan här?..' ! i flertalet länder förekonnner minskningseffekter SO:TI följ d av fattigden, dålig barnavård, hunger, sjukdomar, epidemier, lastbarhe::, slu;nU.. l1varo och krig; allt sådant,
menar Malthus , verkar återh~ll1anc1e på befol1cningstillväxten (Early
Anthropology, p 353)0
a

Medan Malthus samhällsmoraliskt rekommenderat bl a sena äktenskap
sökte de s k nymalthusianerna propagera en ideologi, som innebar födelsekontrolL Denna senare ideologi hal'isserligen från skilda håll kriti~
serats men har visat sig äga stor genomslagskraft (Petersen, p 566 f).
Den pessimistiska synen på mänsklighetens benäge~1et att öka sitt
antal balanserades hos nymalthusianeTIla av ett slags operationell
misnlo Dämpningar av befolkningstillväxten ktmde åvägabringas, om regeringar
folk ville acceptera födelsekontLollo
Den marxistiska syr!en på befoll(Ilingstillväxten var en helt annan.
Den utgick ifrån att befolkningsutvecklingen alltid
adekvat i

lande till en befintlig samhällsordning. Det är endast i det kapitalistiska samhället som produlctionsförhållandena gör att en del människor systematiskt blir överflödiga, I det socialistiska smlli1ället finns inga mänskliga överskott, överbefollcning i Malthus terminologi blir hos Marx ett
överskott på arbetskraft (Hausel' ~ p 45 f)
Att be folknfugstillväxt skulle
absorberas lättare i socialistiskt än i kapitalistiskt betonade länder
har ej med säkerhet demonstrerats, Födelsekontroll och familj eplanering
praktiseras inom alla typer av samhällsekonomier , kapitalistiska, blandoch socialistiska ekonomier.
Att det finns kulturella barriärer mot födelsekontroll är välkänt,
Både katolska kyrkan och islam - jämte andra kulturella system - har ansetts vara "pro-natalistiskai1, d v s man skulle öka antalet rättrogna genom en växande avkorrnna (op ciL, P 155 f), Oavsett om detta är en övertolkning eller ej, kan observeras att katolska kyrkan, väsentligen på
etiska grunder~ i det längsta haft en starkt negativ hållning gentemot
födelsekontroll, Man har på sin höjd velat medge en sådan via återhållsamhet och iakttagande av s k säkra perioder, Vatikankonciliet 1964-66
bekräftade i det väsentliga katolicismens tradit~onellt negativa inställning men öppnade dörren för vad konciliet kallade "ansvarskännande familjeplanering",
Att barn är en rikedom och en välsignelse är de facto nonn i många
kultureL Det har bl a fönnodats , att önskvärdheten av många barn skulle
varit särskilt accentuerad i unilinela samhällen (se nedan ~ p 10) och i
länder som domineras av militarism, På familjenivåerna är det ingen ovanlighet ~ att det finns särskilda ceremonier till ära för mödrar med
IIlånga barn, Hos Ashanti skulle en mor hyllas särskilt, när hon fick sitt
tionde barn (loc cit) ,
U;-l.änderna har under senare årtionden uppvisat stark befolkningstillväxt, Stegringen gör sig märkbar både i absoluta tal och tillväxthastighet, Befolkningsstatistiken för länderna i fråga är visserligen
ofta bristfällig~ men exempelvis Indiens befolkning uppges ~ha
·från . omlzring 175 millioner år 1900 till 470 millioner år 1966.
Dödstalet har under Sffimla tidsperiod gått ner nära två tredjedelar,
58 promille till 14, Andra exempel visar under perioden ännu
3~ 5
11 millioner, Ghana
2
ökning: Ceylon har ökat
7 miljoneL
o
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Vad vet vi dB om det demografiska fältet? Enligt kalkyler gjorda
tidigt på 50-talet skulle världen ha att räkna med en befolkningsökning
på 1.25 %. Det skulle för perioden 1951 - 2000 innebära en befolkningsökning på 86 % jämfört med tidigare perioders tillväxttal:
1901
1851
1801
1751

-

1950
1900
1850
1800

52 %
34

9to

27 %
23 %

Enligt rlenna prognos (Soc Res. 1953, P ) fanns det observationer
som gjorde det rimligt att ändå räkna med en 1ångsarmnare ölmingstakt.
De observationer man stödde sig på gällde bl a Japan, där födelsetalet
minskat starkt. Man anförde också, att sedan garmnalt högfertila länder
som Spanien~ Italien, Ungern faktiskt uppvisat en dämpning av sina födelsetal och nu närmast tenderade mot status quo. Dessa länder uppvisade en
li1mande eller lägre födelsetal än Canada, USA, Australien, Nederländerna,
Frankrike. Det kunde antas, att den relativa nedgången i födelsetal för
Spanien, Italien, Ungern liksom för Japan och Bulgarien anslöt sig till
ett mönster som tidigare gjort sig gällande i de högindustrialiserade
länderna, kanske ett steg på marsch mot högre levnadsstandard (loc
Tendensen i iakttagelser av det här slaget skulle 10Unl1a ge vid handen~
att det inte råder någon j ärnhård lag som tvingar folk med högt reproduktionstryck att bibehålla sina reproduktionstal och få dras med åtfölj ande
svårigheter att reducera dödstalen och öka livschansen (livsförväntan).
Det blir utryrrnne för folk att leva längre, om det inte :(öds alltfår stora nya generationer.
Nu har också nedgången i dödstal i ovannärrmda högfertila länder varit exceptionell. I Japan har dödstalet gått ner från 20 till 10 promille
och ligger nära siffrorna för Australien, Canada och USA, d v s mellan
8 och 9,5 promille. Ett dödstal på omkring 10 promille har vi också i
Spanien, Italien, Ungern~ viH:a alltså tangerar nivån i i7länderna. Och
i flera orientaliska och latinamerikanska länder har dödstalen lmder de
20 åren gått ner med ungefär 30 %.
Mot denna bakgnmd kalkylerade man alltså på 50-talet med en drygt
1 %-ig ökning, vilket
de närmast följande 25 åren
ha
då en genomen
av 700 millioner människor. Man
gående minskning av dödstalen
fortsatt stE~gr:ng av
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får allt i u-länderna.

Prognosenr;av för

östasien tillväxttal som låg mellan 1,5

Latinamerika~

Mrika och Syd-

och 2 %.

Om man sedan jämför 50-talsprognosen med den faktiska utvecklingen,

så har denna vederlagt prognosen panska markant.

Den r-;enomsnittliga be-

follmingstillväxten för världen i dess helhet har under perioden 1960-65
legat på 1,9 %.
med 3,2 %.

%~

Högst ligr-;er Oceanien med 3,3

därnäst kommer Amerika

Det är Latinamerika som driver Amerikas andel i höjden.

Asien visar i p;enomsnitt en ölminp: om 2 %, Europa 0,9 (därav Nordeuropa
O~7).

Det kan nämnas, att Sovjetunionen har 1,3 % tillväKt, USA 1,5.

Mexico är en av de ledande i tillväxtlip;an med 3,4 %ökning, Sudan har 2,8,
Sydafrika 2,4, Indien 2, 3 och Ghana 2 % ölminp;.
En befollmingsutveckling av sådant slag förutsätter bl a j ämförelsehör~a

vis

födel sefrekvenser .

Födelsetal av mellan 46 och 49 levande födda

per tusen innevånare är kända från Latinamerika och Sydafrika.

Det euro-

peiska Sovjet och USA hade 1961 nästan exakt samma tal, 23 s 4 respektive
23,3 men deras födelsetal under det fortsatta 60-talet har gått ner,
Sovjet har nu 18,4 och USA 19,40

Japan har 18,6, Frankrike 170

lägen intar länder sådana som Sverir:e med 15,9

o

Botten-

Men tillväxthastigheten

i länder som Sverige, Österrikes Belgien ligger vid endast 0,5 - 0,6.
Det kan för länder med höga födelsetal erinras om att kvinnorna
inte föder fler barn nu än tidigare, men avkomman är så mycket bättre
skyddad.

Vilket haft till följ d att spädbarnsdödligheten gått ner.

Vissa fluktuationer i befollmingsutvecklingen, sådan som den gestaltat sig i i-länderna, kan troligen vara konjunkturbetingade:

poda chan-

ser på arbetsmarknaden i hö,o;konj unkturer medför tidigare äktenskap.

Den

dominerande tendensen tycks dock vara, att med höpre inkomsters bättre
utbildning, sti?:ande konsumtionsnivå - som föräldrarna vill skydda och
överföra till barnen - tenderar äktenskapen att senareläggas och familjestorleken att bepränsaso
I den mån man på olika [:runder kan rälma med en dämpning av födelsetalen motväQs dock deflIla av nedp-ången
i dödstalen.
<..
~,

en

I1

se kundär" tillväxteffekt.

o

i

Ökande livslä1wd lYer
.

<__-.)

c,'

1\11en nedgånp:en i dödstal i dagens u-länder

är väsentligen en följd av medicinska åtgärders nedkämpning av epidemier
etc, och endast partiellt en välstå'1dseffekt.

DDT? sulfa och andra

antibiotika bygger upp den moc1en1a "dödskontrollen"

(Petersen, p 467 f),

Dödstalen i u-länderna är f n dubbelt så höga som i i-länderna.
Men man räknar med att de skall sjunka från 1960-talets 18 promille till
10 promille omkring år 1990, vilket innebär att u-länderna då nått i-ländernas nivå.
Mediumvarianten av befo1kningsframskrivningen (fiq; 1) illi1efattar en
minskning av u-länden1as födelsetal, från 40 promille på 60-talet till
28 promille på 90-talet. Det llil1ebär, att födelsetalet från att ha varit
mer än dubbelt så stort mot slutet av århundradet skulle up-å ner till att
bli en och en halv gång så stort i u-länderna jämfört med i-länderna.
Fig l.
Projected Population of the World, Deve10ped and Developing Re,rrions,
Different Variants, 1965 - 2000 (in millions)
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-13Dessa förändrin~ar i u-länderna skulle betyda att ett tillväxttal
på 25 %under 1970-talet illlder 3D-talet går ned till 23 % OCll under 90talet till 21 %. Inte förrän på 1990-talet slculle alltså sjunkande födelsetal kunna balansera ned~2n~en i dödstalen och därmed återföra tillväxthastigheten till vad den var på SO-talet.
Man kan diskutera vad dessa befolkningstrender betyder för världen
i dess helhet. Hur ser världsbefolkningen ut vid slutet av detta århundrade? Framställningar härav har sökt göra estimat av befolkningen enligt vissa olika antaganden (fig l).
Mediumframskrivnin.'T,en ger till resultat att under de kvarvarande decennierna av 1900-talet världsbefolkningen beräl<nas öka med 87 %eller
från 3 281 millioner (1965) till 6 130 millioner år 2000. Den procentuella ökningen enligt lågvarianten är 66 %Ocll enligt högvarianten 113 %.
Låg- respektive högvarianten representerar vad som med hänsyn till nu
tillgänglig information kan anses vara nedre respektive övre gränser för
estimaten. Alla varianter utsår sålunda från en viss dämpning,i födelsetalen. Om denna dämpning inte kommer till stånd~ blir resultatet att
världen år 2000 får ytterligare 1 392 millioner utöver mediumvarianten
eller totalt 7 522 millioner. I detta fall skulle tillväxttalet 1965 2000 bli 129 % (se fig l? konstant fruktsruIDletsnivå).
Til1vä,'{ttrenden blir naturlirtvis inte lika i i-länder och u-ländeL
Om vi alltjämt håller oss till lnediumvarianten motsvaras en 16 %-ig ökning i i-länder 1980 aven 39 %-ig i u-länder~ en 40 %-ig ökning i i-länder år 2000 av 108 %i u länder. Dessa siffror återspeglar ganska nära
den förväntade befolkningstillväxten i många u-ländeL De framställer
m a o ett läge som mful i den internationella resursplaneringen allvarligt måste överväga. Planeringen gäller bl a tillgång på föda, utbildning, medicin. Men man måste också komma ihåg~ att den procentuella
tillväxten i u-länderna såväl som skillnaden mellan 1..>. -länder och i -länder kan bli ännu mycket större om den förväntade nedgången i födelsetal
inte inträffar. I så fall sl(Ulle vid konstant frukts~nhetsnivå (fig) en
53 %-ig ölminr, i i-,-länden1a motsvaras aven 164 %-ig i u-länderna.
Det är självfallet inte bara för befolkningstalen som förändringar
i födelse- och dödstal får konsekvenser Bl a får vi också förskj utl11Itgar i åldersstrukturen, vilket resulterar i förändringar hos sådana demografiska variabler som proportionen av aktivt yrkesverksam befolkning~
antalet !1beroende ll familjemedlemmar i skilda åldrar i
,~l

'_"-;

o

3.1'1ta1et Ilansvarigal! 9 antalet l<:vinnor i fruktsannna åldrar etc Nian kan
m a o säga, att omfattnD'1gen av generationerna föräIi!!r~~, Antal skolbarn och antal pensionärer blir exempel på pl8neringsmässigt viktiga demografiska element.
De mest betydelsefulla förändringarna i åldersstruktur fram till
kommande sekelskifte k8n summeras så här. Andelen b am mellan O - 14
år är för närvarande i u-länderna 40 %, Den andelen antas enligt mediumvarianten inte lmdergå större förändringar, den går dock ner till
35 %omkring år 2000, Motsvarande förändring i i-länderna beräknas innebära en nedgång från 29 till 26 %,
A andra sidan visar åldersspektrum att världsbefolkningen tvärsnittligt blir äldre, För u -länderna räknar man med att andelen personer
över 65 år stiger från 3 till 5 %perioden 1960 - 2000 medan motsvarande
andel i i -länderna ökar fr§.n 8 till 11 %, Med hänsyn till gruppen 15 64 år 9 den ekonomiskt aktiva åldersgruppen, antas befolkningsandelen i
i-länderna att kvarstå näirmast oförändrad med 63 %, medan den i u-länderna stir:er från 57 till 61 %, För världsbefolkningen i dess helhet
skulle man klffilla förutse en 10 %-ig minskning i den relativa andelen
barn, en 4 %-in; ökninr, av den aktiva befollminn;en och en mer än 30
ökning av llgamlall (op cit)
o

Sannnanfattninp"

-------'-'

lo Socialbiologer av skilda slag har sedan l800-ta1ets början i
olika varianter betonat riskerna för en onormal befolkningstillväxt,
iibefolkningsexplosionl l , Den socia1biolorriska ståndpmkten har ofta
renat katastrofteorier och p18.neringsstrategier, På marxistiskt håll
har man velat framställa befollminp;stillväxten som ett organisationsproblem
20 Tillämpad medicin? biokemi m m har lIDder senare årtionden de
facto accelererat befollmingstillväxten
i flertalet länder,
'-'
3, Dämpningsmekanismer på befolkningstillväxt 9 vilka visat sig
framträda lIDder trycket av industrialisering och modernisering, förväntas endast i rin[J3 mån bli verksamma mder de närmaste årtiondena
40 Även mycket försikti8a demografiska antaganden leder till
växtfenomen av enorma mått
50 Behovet aven resursplanering är den praktiska konklusion analyser av befollmingstillväxt vanligen utmYThlar io
o

o

o
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Försörjningsfrågan
E.rQble!!!.s.!ä]}.!!i!!g~11..::..

En rapport 1936 av Jolm Boye'. Orr~

Fooc1,
Hea!th and Income", visade? att i ett land som England en stor del av
befol1mingen inte äter fullvärdig föda. 14jölk, äZg, smör, grönsaker,
kött och andra proteinrika näringsämnen ingår i alltför ringa utsträckning i kosthållet hos lägre sociala skikt. Men författaren menar, att
gamla teorier om undernäringens orsaker inte har täckning i verkligheten.
Det är sålunda inte sant att lmdernärinrr,sorsaker kan sökas enbart i slary;,
lättja Odl okunnighet. J B 01'1' har i sin rapport visat att det föreligger ett klart samband mellan inkomstnivå och matvanoYo Upptäckten av
kalorier, proteiner m m har sållmda klargjort för den välnärda delen av
befolkningen att den övriga delen är hungrig eller åtminstone undernärd.
Näringsbrist och fattigdom samvarierar.
Nymalthusianernas efterföljare och andra socialbiologer drog upp
födoämnesproblemet i världsperspektiv. Tillgången på födoämnen blir
för dem ett allt överskuggande problem. De var därför ofta chockerade
över befolkningstillväxten, de vädrade apokalyptiska hypoteser om ragnarök: det gäller att skydda naturen för en allt översvämmande mänsklig
fruktsamhet, det gäller att komma ihåg att bristande jämVikt mellan bönder och industriarbetare leder till krig. F Osborne, som skriver om vår
plundrade planet, talar i saJllillö1ll"langet om rovdrift av jorden och därav
följande jorderosion, om vattenbrist och vattenförstöring. Men socialbiologer på skilda håll rekommenderar sa'1ltidigt lösnings försök , de är
optimister när det gäller att ta näring ur hav eller ur luft, att kunna
desalinisera havsvatten för att väcka döda j ordar. De representerar
ofta en ideologi som tror på vetenskapens möjligheter att frälsa världen
och på goda effekter av planering.
Det har framgått av föregående kapitel, att det i själva verket är
få områden av världen, där man inte redan anses ha nått den demografiska
mättnadspunkten. De Castro antog i sitt arbete om Ilsvältens geografi"
C'The Geography of Hunger>!) att det är hungern som orsakar överbefolkning, inte tvärtom. Hunger, särskilt partiell hunger i form av permanent eller långvarig undenläring för i släptåg en räcka av briS'tsjukdomar,
vilket har en dubbel effekt på offren; det försvagar deras krafter och
deras vilja att arbeta. Samtidigt stegrar hungern, när den kulminerar
i fa1ctisk
, sexualdriften och t o m fruktsamheten
Det sker genom
en påvisbar fysiologisk rnekansm, hos en undernärd lever avtar förmågan
o

II

~16-

att inaktivera vissa sexuella hormon.
Initialstöten i den onda spiralen av h~ger9 svag hälsa? låg produktivitet, dålig hygien:> ohämmat födarlde och ännu mera hunger kommer
alltså från hungern själv. Hypotesen om hu,"1germekanismen har dock inte
kunnat bekräftas av j ämförande materiaL Dess lösningsförsölc är sannolikt förenklat 9 ett fall av Kolumbi ägg. Men också hos De Castro uppträder socialbiologien förknippad med en planeringsideologi. Hungern
uppkommer från början av sociala och kulturella, inte av naturliga orsaker. Om vi ändrar på grundorsakerna korruner den onda spiralen att byta
rörelse och effekterna blir positiva.
När socialbiologellla sätter in försörjningsfrågan i sin referensram,
blir det i regel en konstru~tion avsedd för allmänna opinionen och de
politiska beslutsinstansernao De glö1ill~r sin biologi och övergår till
att spela samhällsrefonnatorero Försörjningsfrågan måste, säger de,
sättas in i sitt sociala och l(Ulturella sammanhang, Födoämnesproduktionen bör frigöras frå'l lidet smutsiga beroendet av handel och pengar", heter det i ett förslag. För livarför är till syvende og sist världen hungrig? Jo, ElTIledan man inte rättat produktionen efter belioven utan efter
säljbarheten". Kommersialismen sklule följaktligen vara en av de krafter som verkar snedvridande på födoänmesproduktion och distribution, I
vissa länder gör sig också alltjänlt feodalism och kolonialism gällande
med därtill hörande jordkontroll och ensidiga produktionsinriktning (monoculture). Om dylika traditionella produktions- och distributionsformer
bleve ersatta av kooperativa ekonomiska system, sl(Ulle underförsörjningens problem ha inriktats mot sin lösning. Allt enligt socialbiologerna.
Fakta i ärendet
Inom socialantropologien talas det ofta om hur s k primitiva folk
uppvisar en långtgående anpassning till sina respektive miljöer. Enligt
vissa auktoriteter skulle man för sådaIla folk inte behöva rälma med
fattigdom i mer dramatisk mening. Men förmågan att leva sig in i och
utnyttja en specifik miljö avtar regelmässigt i och med att ett folk övergår från naturfolksnivå till att bli befollmingselement i ett u-land.
Det finns studier av näringsstcmdard som tyder på sådana minskande
ter i lokal resursanvändninp".
o
Medellivslängden bland u-ländernas folk är jämförelsevis låg, man
brul<ar räkna med att den ligger omkring 35 år. Indien
exempelvis
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32 år och en del afrikanska länder 28 år eller lägre o

Det antas, att en

av huvudorsakerna till den låga medellivslängden är lll1dernäring och svält.
Av svält brukar man urskilja två typer:
sväl ten.

den svarta och den vita

1\180. den svarta svälten avser man en lll1dernäring som beror på att

vederbörandes kost genomgående iImehåller för få kalorier och att kro-open följaktligen får för litet br2J1sle för att kunna utvecl<lanonnal aktivitet.

Med vit svält syftar man på det ännu vanligare förhållandet, att

födan innehåller för små kvaiititeter av de skydds födoämnen som också är
en förutsättning för hälsa och nonnalt livs d v s proteiner m m.
Analyser av kaloribehovet för en vuxen människa av medelvikt anger
det till 2 750 kalorier om dagen, om vederbörande inte har alltför tlll1gt
arbete.
tare~

För personer med kraftödande kroppsarbete, exempelvis lantarbe-

ligger kaloribehovet nästan dubbelt så högt.

Om en människa lll1der

längre tid inte får sitt kaloribehov tillfredsställt försvinner efter
hand energi och kroppskrafter och hon tynar bort.

Det kan dock anteclma3 s

att i fråga om kaloribehovet regionala variationer gör sig gällande.

Ky-

ligare klimat kräver fler kalorier än vannare breddgrader.
I en människas dagliga kost bör ingå TI1D1St 60 gram äggviteämnen.
Lngefär hälften härav anses böra vara djurproteiner.

Dessutom anses fö-

dan böra innehålla olika slag av vitaminer och s k spåränmen.

små mängder ~ men de uppges ändå vara

sig i dessa senare fall om

Bris ter födcm i fråga om proteiner ~ vitaminer och spår-

betydelsefulla.
ämnen~

inträder den s k vita svälten.

utsätts för kroppsliga
sjukdomar.

Det rör

Den som exooneras för vit svält

fWlktionsstörningar~ eventuellt

också för brist-

Vit svält är inte lika dramatisk som svart svälts men den

är ett verksamt

hindel' för

"det goda Iivet" .

Experterna skiftar i silla bedönmingar av hUT stor del det är av
världens befollming som lever under normalkalorigränsens exponerade föl'
svart svältoAndelen männ.iskoT som äT utsatta för vit svält är under alla omständigheteT ännu större. Båda fenomenen framträder i u-länderna i
skarpaste relief.
Olikheter i u-ländernas produktion och tillförsel av livsmedel gör
sig riock gällcmde s om man vin fastställa art och grad av underförsörj ning.

Vissa drag är rätt allmänt förekommande.

eller bristen på animal proteino
målsprodukter~

I u -länderna bestål' födan mest av spann-

stärkelserika rötter och socker.

meraT mellan 50 och 60 gram peT

Hit hör frånvaron av

av

rl8dan en svensk konsuprotein

motsvaTande

siffra för en indier 6, för en egyptier 13 och för en mexikan 17 gram.
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Talesättet att en europe arbetar lika mycket som fyra araber och en arab
lika mycket som åtta negrer~ blir inte utan grund om man räknar med sådan differenser i proteintillförseln. Vissa experiment med kostfdrbättring bland färgade kroppsarbetare, invandrade från byarna har nämligen direkt illustrerat samband mellan kostvanor och arbetskapacitet OMalinowski,
p

).

Det är alltså bl a i näringsavseende som en konkret ojämlikhet skilda folk emellan består. Flertalet u-:-landsfolk äter en föda som ger för
mycket kolllydrater (kalorier) i förhållande till andra näringskomponenter:
batater (jams), maniok~ tapioka och kassava (arrowrot), bananer, ris.
wmm står i för höggradigt beroende aven enda stapelvara och vad den ger.
Försök att korrigera födan.s sannnansättning, sedan länge kända från
primitiva folk, exempelvis s k jordätning m m tenderar att bli helt bortglända. Under ett växande befolkningstryck och begynnande modernisering
kommer naturligtvis sådana seder att få allt mindre betydelse.
I själva utvecklingsansträngningen ligger ibland en intern spärr
på försörjningssidan: man måste reservera resurser för långfristiga investeringar. Vad är det som på längre sikt kan avhjälpa fattigdom: det
är kanske traktorer och konstgödsel. Men köper man sådant får man inte
råd att importera födoämnen erforderliga för en mångsidig~fullvärdig kost.
Den långsiktiga kuren kan lyckas men under tiden dör patienterna.
FörsQriningsfr!gan_1~7Q ::: laaa
En aktuell rapport om j ordbruksproduktionen mellan 1948 och 1963
i 26 u,länder kunde meddela, att tolv av dessa hade ökat sin årliga produktion med 4 %. Länderna i fråga var Brasilien, Costa Rica, Filippinerna, Israel, Jugoslavien, Mexico, Sudan~ Taiwan~ Tanganyika~ Thailand~
Turkiet och Venezuela. De uppvisar i själva verket en starkare tillväxt i produktionsavseende än vad något av j -l_änderna kunnat uppvisa under en jämförbar tidsperioCL. Utvecklingen inom de tolv länderna~ med
deras vitt skilda förutsättningar~ antyder, att stora ökningar i fddoämnesproduktion verkligen
möjliga. Den hastiga öleningen i agrikultuproduktion
ett direkt resultat av organisatoriska insatser~ i
regel på det nationella planet. Att det ändå uppträder svårigheter vid
produktionsstegringar av detta slag demonstreras av att fem av de; '.26
testländerna
lyckades få sin födoämnesprodu1(tion att öka snabbare
befolkningstillväxt. Och i
av dem - Jordanien och
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ökade befolkningen mer än produktionen (The Annals~ 1967~ p 79).
Om man vill öka åkerbruksprodu1ctionen så mycket~ att den med någon
plusmarginal ansluter till befoHningstillväxten uppträder ett par övergripande problem. Endera måstA ett land öka sin egen direkta födoämnesproduktion så mycket? att den minst motsvarar befollmingstillväxten.
Eller också kan landet söka följa en alternativ linje, d v s öka sin produktion utanför jordbru1<:et så mycket att man för intäkter av den företagssektorn kan importera erforderliga födoämnen. I båda fallen är det
en kraftansträngning att öka kapaciteten så att det motsvarar en två till
treprocentig befolkningstillväxt.
Även FAO har understru1(it~ att det inte alls är tillräckligt att
upprätthålla en traditionell konsuntionsnivå i u-länderna. Varje realistisk bedömning av födoämne sfrågan måste ta med i beräkningen? att traditionellt kostllåll är otillfredsställande och att födans sammansättning
måste ändras. på s tora områden av j orden är, som tidigare nämnts ~ kosten
allt annat än adekvat sanTIJlansatt. Det kan antas, att ett höjande av
födoämnesstandarden skulle få återverImingar inte bara på hälsan. Det
skulle sannolikt också öka produktiviteten genom att den aktiva befolkningen bleve effektivare (op cit).
FAO sunnnerar dagsläget så här: Bara det att hålla jämna steg med
befolkningsutvecklingen utan några som Ile1st dietiska förbättringar,
skulle erfordra, att världens födoämnestillflöde fördubblades mellan nu
och
2000. _Med det oundvikliga tillägget, att nuvarmlde sanmlansättning
av kosthåll, särskilt vad u-länderna beträffar, är så inadekvat? blir
det faktiska kravet på tillflöde ännu stön'e. I,1ellan la och 15 % av
världens befolkning är den dag i dag undernärd och nästan hälften av
världsbefolkningen Ilar åtminstene någon egen kontakt med hunger eller
följdverkningar av bristande kosthåll, Det framgår av FAO:s lIThird World
Food Survey". FAO:s översikt vill som program i näringsfrågan rekommendera en fyrdubbling av u-ländernas födoämnestillförsel och en sexdubbling av tillförseln av animalieprodukter . Detta progranl skulle vara uppnått år 2000. Hur stor andel härav som skulle kwma belöpa på u -ländernas egen produktion dislQlteras Lnte i översikten.
Kan jorden föda sin nuvarande befolkning eller ej? Dilemmat befolkningstillväxt/livsmedelsresurser kan på nytt aktualiseras. Om födoämnestillflödet bl otillräckligt för att underhålla en växande
ning? kommer
undernäring om igen att- -kuma spela
historiska
roll som reduktionselement, Om däremot födoämnestillflödet ökar i t~<:t
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med befolkninBstillväxten~ blir det inte frågan om att överleva som ligger nännast utan frågan om kvaliteten hos det liv växande befolkningar
kan få föra.
Världens resurser har aven del experter bedömts tillräckliga för
den närmaste framtidens födoäl1Ulesbehov. Och det finns också en fond av
tillv2~ande kunskaper i dessa stycken, en teknologisk apparat som kan
sättas in. Men det betyder inte att dessa resurser med säkerhet kommer
att bli inkopplade och utnyttjade. Det kan vara så, att skilda v-länder
har olika god kontakt med iJresursbankernall, och det är möjligt att det
globalt sett inte blir en tillräckligt snabb resursrnobilisering för att
kriser i födoämJ1esfrågan skall kUl1lla Qndvikas.
Som exempel på hur hithörande problem är uppbyggda kan anföras kemikalietillgångarna. Bedömningar av dessa har utmynnat i att de är tillräckliga för en världsbefolkning flera gånger så stor som den nuvarande.
~~n delproblemen är flera:
på den agrikulturella sidan gäller det att
diagnostisera var resurserna skall sättas in, att komma till rätta med
hur de skall sättas in och att vidta arrangemang för att kemikalierna i
fråga blir distribuerade dit de bäst behövs. Vissa jordar kan exempelvis behöva kalk, andra fosfor 9 men saken måste först faclGllässigt fastställas, sedan måste jordbrukarna övertygas om önskvärdheten av att ändra
Slll gamla praxis, slutligen måste tillsatsämnena fli1nas till hands i respektive bristområden.

l. Näringsfysiologiska studier har gjort en disticl(tion mellan svart
och vit svält) d v s brist på livsuppehållande föda och brist på adekvat
föda.
2 Stora delar av j ordens befolkning berörs av båda arterna av
svält. Förhållandet accentueras ytterligare av befolkningstillväxten,
det blir fler mUl1llar att mätta.
3. Problen~t födoärnnesbrist bedöms i dag - liksom befolkningstillvä~ten - vara av enorm storleksordning.
Den efter näringsfysiologiska
grunder otillfredsställande försörjningen i l' -l.änderna
iögonenfallande.
Det är inte bara ett humanitärt problem av första ordningen 9 främst
det en utvecklingsstrategisk och utvecklingsteoretisk nyckelfråga.
4. En påtaglig acceleration av födoämnesproduktionen i vissa
kan liksom en del näringsbiologiska experiment - ge argument för
op;tlllllsm beträffande födo§mnestillflödet på längre s
o
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Kap. 3.

Analfabetismen

E.roble~s!äl}gingen.

Ett sätt att identifiera u-länder är att se
efter var det finns höggradig analfabetism. I-ländernas höga siffror
vad beträffar läsktmnighet kontrasterar mot u-ländernas låga. Man brukar säga att läskunnigheten är mer än ett index får modernitetsgrad.
Den är ett nödvändigt villkor för modernisering över huvud. Läskunnighet kan undvaras i traditionella åkerbrWcslQilturer men är oundgänglig
för industrialiserade och urbaniserade. Spridning av läskunnighet spelar därför en nyckelroll ~ anses det ~ vid övergång från traditionella
till mer moderna sanLhällsformer (Spencer och Duncan, p 532 f).
En Unesco-kommitte rekommenderade år 1951 följande definition på
läskunnighet:
L En person anses som läskunnig, om han kan 1äsa~ förstå Odl skriva ner kortare meddelanden ur sitt eget vardagsliv.
2. En person är att anse som halvt läskunnig (semi-literate), om han
kan läsa och förstå men däremot inte skriva ner ett motsvarande meddelande (World Illiteracy, p 20).
De flesta pedagoger ser ~ att ett minimum av läskunnighet är helt otillräckligt för anpassning i ett modernt sanLhälle. Det övertag som den
verkligt läskunnige har över analfabeten kan sammanfattas i en rad punkter:
1. När det gäller att möta vardagslivets krav~ exempelvis genom
kunna uppfatta varningar för fara, förstå vägmärken och anvisningar orr. lokaler, hålla reda på när saker och ting skall äga
rum, hålla kont~Kt med familj och andra personer.
2.

När det gäller att förbättra sina förhållanden och sin standard
via information om hälsa och hygien, via anvisningar för framställning, val och tillredning av föda, för barnavård och hemarbete.

3.

l'lär det gäller att förbättra sin ställning genom att kunna ta
del av information om lediga platser och anställningsmöjligheter, genom att kunna fylla i formulär och skriva m1Sökningar,
kmma
sig efter regler och anvisningar på
delta i möten som
o
reda på
man
disponerar
lön
utgifter
sparande.
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40

När det gäller att höja sitt anseende genom att samverka med
personer och grupper, där läslaunnighet är förutsatto

5o tJär det gäller att få grepp om det egna samhällets verksamhet
och framtidsplaner:; dess utvecklingsmöjligheter och utvecklingshinder ~ dESS sociala problem.
6.

När det gäller att fylla sina medborgerliga plikter genom att
följa lagar och förordningar ~ självständigt delta i val Od1 omröstning) delta i sammankomster.

7 o När det gäller att förstå något av vad som äger rum i världen

utanför lokalsamhället, i det egna landet, dr::m egna världsdelen,
i främmande världsdelar~ att förstå människor utanför den egna
när-miljön) deras seder och bruk och de förhållanden som ligger
bakomo
80

När det gäller tillgång till det egna folkets traditioner, dess
litteratur och kult1;r? liksom även till andra folks litterära
arv

9.

ffi

m.

När det gäller att tillfredsställa religiösa behov genom att launna ta del av heliga böcker? delta i gudstjänster och ritual (op.
ciL) .

Fakta
Analfabetismen och annan framträdande brist på utbildning hos befolkningen är karakteristisk för u-ländernao Medan proportionen av analfabeter inte är mer ä..Tl 1 - 2 % av personer över 10 år i i-länderna, så är
den däremot i u-länderna med cleras brist på obligatorisk utbildning betydligt större, i vissa u.landsblock omfattar den alltjämt 70 - 30 %av befolkningen (se tabell).
Analfabetismens spridning
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forts.
omkr 1960

omkr 1950
Nordamerika

3.0

2.9

lLatinamerika

42.4

33.9

östasien
därav
Japan

46.2

42.4

2.6

2.0

Indien

82.6

74.3

8.1

3.8

1.5

0.9

12.6

12.0

1.4

1.1

I

Europa
därav
Nordeuropa

IOceanien
Australien

I

!

,

Denna brist på utbildning sammanhänger bl a med otillräcklig utrustning i fråga om skolor och på tmderskott av lärare.
har extra svårigheter i dessa avseenden:

befolkningen har inte ett en-

hetligt språk utan talar en rad olika dialekter.
taget skriftspråk saknas i vissa
bildningen blir ensidigo

Somliga u-länder

u-~änder y~

Eftersom allmänt veder-

svårigheten bestå i att ut-

I den mån ett språk använder ett ideografiskt

alfabet i stället för ett konventionellt går tmdervisningen ännu tlijllcLre
Den låga utvecklingen inom utbildningssektorn får självfallet flera
konsekvenser.

En av de viktigaste blir bristen på välutbildat folk, ett

förhållande som inte betyder mycket för ett samhälle i stagnation men
märks så mycket mer, när man skall gå i närkamp med ett utvecklingsprogram.
Den bristande utbildningen gör sig märkbar överallt men är oj ämnt
fördelad inte bara inom socialklasser utan även efter kön.
flickor :mer
ktmniga
män, i vissa

i skolor än pojkar.
den i flertalet
avsevärt

Om man ser på proportionen läs-

u~länder

lägre

andelen läsktmniga

Kvinnans undaIltctgsstäI:lnjmg har ansetts ktmna utgöra en
, därigenom att
om barnbegränsning,

går t ex

ut'\Te(:Klm~~s-

kvinnor
mindre tillgängliga for ideer
, hygien etc. (LACOSTE, p 23
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mässigt.

Visst material från

lJ

-länder kan stödja antaganden om att ut-

vecklingsfaserna hänger ihop på det sättet (Spencer och Duncan, P 532 f)

~

Sanmania ttni.illL.
1.

Traditionella åkerbrukskulturer visar hög andel ma1:fabeter.

2.

Analfabetismen inom enskilda
syn till

3.

sarnhällsklass~

t' -

'.änder oj ämnt fördelad med hän-

kön etc.

Vid stigande urbanisering och industrialisering avtar analfabetismen.

4.

Vissa specialister tillmäter läskunnighet - och annan utbildning
- en nyckelroll i utvecklingsförlopp.
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Traditionell
Ett studium av traditionell ekonomi kan ställa frågan hur en sådan
ekonomi ser ut inifråTl, hur den fungerar med internationella mått mätt,
vad som karakteriserar dess produktionsformer och organisation.
Eattig~

och rika

Bruket av uttrycket u-land innefattar att levnadsstandard är en betydelsefull dimension.

Levnadsstandard mätes vanligen med sådana index

som industrialiserade kulturer ai"'1vänder.

Länder som är icke-industriali-

serade och huvudsakligen beroende av j ordbruk och andra prirnärnäringar
blir därmed fattiga länder, de som är industrialiserade rika.

Rikedom

och fattigdom, utveckling och underutveckling blir otvetydiga ord.

Den

anger ändpunkter för skalor i vilka alla lärider kian placeras in.
Det är ett ekonomiskt mått, men ekonomerna intygar, att vägningsproblemet är svårt.

Vi kan söka belysa distinktionen fattiga - rika med

socialantropologiskt material.

Det är klart, att i ett land där 90 %

av befol1mingen kan frambringa föga mer föda än de behöver för sin konsumtion, blir det inte mycket till övers för att tillfredsställa andra
och mer komplicerade behov.
skott av födoämnen, som mon

Det är möjligt att det finns ett mindre överk2Jl

ta till en närbelägen marlmad och sälja

i utbyte mot de få ting som där måste köpas, - salt, ljus, the eller kaffe, tobak, tyg.

Men går säljaren alltid till marlmaden i sådana ärenden,

finns det naturligtvis inga medel till förfogande, om någon skulle börj a
saluföra cyklar.

För att få köpare till dem måste det bli en f6rändring

av den lokala ekonomien.
I ett litet antal lfu""'1der finns det särskilt gott om föda, o ch man
har alltså ett överskott, som kon förbrukas för speciella ändamål.

ÖVer:..

skottet lconsumeras exempelvis vid traditionella ritual av typen bröllop
och omskärelsefester.

Här blir det en innovation, om man minskar ner an-

delen förnödenheter som läggs i festerna och köper cyklar för överskottet.
När sådant händer kan man säga, att levnadsstandarden börjat höjas ett
första steg.

Kulturen själv har visserligen blivit ett drag fattigare,

men ett steg mot utveckling har tagits på den inhemska kulturens bekostnad.

:Men i de flesta u-länder lever befollmingen på existensminimum utan
Där
av de oxar och

det enda tillskott av animala proteiner
som styckas

stammens
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I sådana fall kan önskan att få en cykel tillfredsställas endast och allenast om man avstår från något av det son tidigare ansetts grundläggande
för stammens liv. Så snart ett f6jl~ har lärt sig att eftersträva fabriksvao;or? som de inte kan köpa annat än för en överskottsproduktion? de inte
är i stånd att själva prestera) blir följden att de både av sig själva
och andra beted'J1as som i1underutvecklade" och därmed som fattiga. ÖVerskottsprodulction, s k surplus) enses också i ekonomisk antropologi ha
ett nyckelvärde? den öppnar dörren för ekonomisk utvecklingo
Termen u-land användes) som nämnts? ibland tekniskt för att placera
ett land på en skala av industrialiserinzsgrader? reell eller potentiell
och den inplaceringen innebär att :industriell utveckling kan? bör och kOJrfr
mer att äga rum. Men i1fattigl1 användes inte nödvändigtvis för att placera in ett land på en skala av teknisk utvecklingsgrado Den användes
snarare för att beteckna dess jämförelsevisa konsumtions läge - eller i
varje fall konsumtionsläget för folkets majoritet i förhållande till andra grupper och jeller länder. Fattig kan betyda, att man inte vet varifrån man skall få sitt nästa mål mat - vilket gäller för stora grupper
i u-ländernas städer - men det kan också betyda, att man inte har råd att
köpa en cykel eller en jeep.
Vi kan tänka oss en grupp prlJTIltlva eskimåer? som fastnat mellan
vinter och sommar? medan snöhuset smälter bort över deras huvuden och
sommarjakten och sommarfisket ännu inte lQ]1l1at ge tillskott av ny föda eller en annan grupp eskimåer sittande inblåsta i höststormarna som dygn
efter dygn gör all fångst omöjlig? de kanske sitter under tranlampor som
slocknat av brist på olja) och får sitta så ända tills någon trotsar stormen och de hämnande övernaturliga makterna Sådana människor kan betraktas som stadda i livsfara men inte som fattiga. De har samma utrustning
som övriga eskimåer för att bemästra hårda realiteter i just den omgivningen. De vet hur man skall bygga snöhus? de har hundar? slädar? harpuner) tranlampor? bennålar och klädeL I vissa desperata lägen, då de
för att hålla
vid liv måste äta upp sina hundar och därmed göra sig
av med både goda arbetskamrater och viktiga arbetsinstrument kan de lcanske
anses som olyckliga. Olycklig kan man också
sig att en
måmcm
om
av ett
annat
inte
som
mat och bereder
hudar, men det är
någon oä1terka~lle
av arl)etsk;3ID1~at
en
med
en
J
o

J
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vid eller en familj kunde en sådan brist bli ödesdiger J eljest är utjämning eller gottgörelse möjligo Europeer i Arktis måste förr för egen
del godta eskimåernas utrustning för att lQUOna överleva, eskimåerna kunde inte på den tiden anses som fattiga i förhållande till europeerna.
Först sedan en moderna tek~isk, arktisk utrustning börjat konstrueras,
kan man säga att eskimåer blivit jämförelsevis fattiga o
Fattigdom finns företrädesvis när folk hör till grupper ur vilka
de inte har nåron möj lip;het att utträda, vare sig det sedan beror på okunnighet, miljöbarriärer eller specifika föreställningar inom den ena eller
andra 1mituren att detta är vårt öde~ det finns inga alternativ o Det
är på grund av sådan bundenhet som grupper av människor på sina håll kan
bli liksom förlamade, fastlåsta, utan de förnödenheter som andra har eller
i varje fall utan den extra utrustnL~g för bekvämlighet som andra disponeraL Det är också påfallande, att bepreppet fattigdom träder fram
skarpare j u mer egalitärt ett samhälle är o Om det bara är hövdingen eller feodalherren som bor i ett stort hus ~ medan alla andra bor i små
obetydliga, känns det inte som en skillnad mellan rikedom och fattigdom
utan i stället som en förekomst av privilegium och frånvaro av privilegium
i ett kast- eller klassmru1älleo Men det kan senare bli möjligt för en
majoritet av befolkningen att skaffa särskilda ting: ett tunt tlli(~ en
egen brunn, en pump, rörsystem i huset? en åsna, ett par hästar, en cykel,
en traktor ~ en truck~ en transistoL Då kommer inte längre de som inte
kan skaffa sig sådant att se på
själva som en särskild sorts människor~ de kommer att betrakta sig som fattiga o
U-ländernas ekonomiska status
I mitten av 50-talet uppgavs det att 16 % av världens befolkning
förfogade över 70 % av inkomsterna o Omvänt fick 54 % av världsbefolkningen, den sämst ställda delen, klara s~g på 9 % av världsinkomsteno
De 16 % som befann sig ovanför 400-dollarsstrecket (medelinkomsten
i i-länderna har senare delen av 50-talet legat om1cring 600 dollar per
capita)? står i skarp kontrast till u;länderna~ där nationalinkomsten
staenerat eller utvecklas långsamL Medeltatet för u-länderna har varit
65 dollar per person och åro Klyftan lnellan i-länder och v-länder tenderar snarare att vidgas än att minskaso Sålunda steg från 1949 till
nationalirJcomsten i USA frm1 l 463 dollar per capita och
l
samtidigt som nationalin1comsten i exempelvis Indien steg

-29till 60 dollar. Före kriget förhöll SIg en indier llUcomstmässigt till
en yankee som 1 till IS? i dag är förhållandet 1 till 30? d v S en amerikan tjänar inkomstmässigt lika mycket som 30 indier.
Det är klart? att u-HLiderna, som nu har mer än 2 milliarder invånare? representerar olika grader av utveckling. Vi har en spridning
mellan nivåer av nöd med fullständig utblottning och nivåer av brist som
inte direkt kan karakteriseras som nöd.
Uppskattning av per ca:pita~inkomst är svår vad avser l' . länder? eftersom möjligheter till statistisk information där vanligen är mindre
än i andra länder. Dessutom berörs en betydande del av det ekonomiska
livet i u-länderna inte alls av penningekonomien? vilket gör det svårare
att uppskatta värden och mäta lcvantiteter.
Användning av per capita-llUcomst som jämförelseelement har sålunda
nackdelar. Det är inte alls säkert? att det i alla länder krävs lika
många dollar för att nå samITna1}m av tillfredsställelse, inte ens om man
räknar enbart med tillfredsställelsens n~teriella sidore Det framgår
bl a när man tar i betraktande klimatolocriska
olikheter. En invånare i
.,
Varocko har de facto inte samma utgifter för värme och belysning som en
invånare i Lappland. I världsomfattande skala blir skillnaderna härvidlag avsevärda såvitt gäller kläder och bostäder men också behov av föda.
Om jag värmer mig i solen eller med hjälp av
.eller olja är det båda
gångerna samma sol som värmer mig, i det senare fallet via växternas
fotosyntes under de geologiska perioderna? men bara det senare tas med i
en berälming av nationalllUcomsten. Om j ag får ljus tack vare solskenet
eller tack vare elektrisk kraft (från kol eller vattenfall), är det fortfarande samma sol som lyser mig~ i det senare fallet antingen via växternas fotosyntes eller genom vattnets kretsgång i naturen, också den ett
resultat av solenergien? men bara det senare fallet sätts upp vid beräkningen av national inkomsten e
Det är de nyttirheter som naturen ger mIg genom förmedling av andra
människor som konrrner
i bytesekonomien och som intar en framträdande
plats i nationalinkomsteno De nyttigheter som jag av egen kraft utvinner ur naturen, de djur eller växter som jag sköter eller odlar för eget
behov, de ingår inte i bytesekonomien och är redan svårare att värdera.
OCh de nyttigheter som naturen ger mig utan någon som helst ansträngning
vare
av andra människor eller av
älv, dem blir man
att
avstå från att värdera - men samtidigt blir hela beräkningen snedu~~'~a nackdelar ger en beräkning av
ut-
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slagen på invånare troligen den bästa möj ligheten till j ämförelse o
Total nationalprodukt
Nationalproduktens andel
av vär1dsprodukten

1961

Västen1 plus Japan
plus Syclafrika
östblocket (inkl Kina)

23,7 %

U-länderna (inkl Latinamerika)

17~5

%

(Alla produ1(ter uppskattade efter priser idollaro)
Inkomst per capita
Mindre än

Andel av världsbefolkningen

50 dollar

Från 50

30 %

650 millioner

100

II

23 %

475

Ijj

_100 - 200

Il

12 %

250

II

400

il

19 %

395

Il

400

il

16 %

300

Il

200

-

N.:ler än

Sverige låg på tredje plats med 1 400 dollar per capita och åro
Jämförelsevis utveckling av inkomster per capita
1950

1965

Hela världen

223

558

Afrika
Nordamerika
Sydamerika
Asien
V Europa
Sovjet
Oceanien

75
1100
170

128
2720
298

50
380
310

917
890

360

1259

1100
1460

2040
3020

(Typfall)
Sverige
USA

(dollar per person)
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Indien
Argentina
Cuba
Brasilien
Liberia
Et.}liopien

1950

1965

60

90
650
360
220
180
SO

Vi nämnde nyss, att förfar&Ldet att använda dollarn som måttstock
inte; tar tillläcklig hänsyn till faktiska ekonomiska förhållanden: det
k8n filmas interna marlmaelsförhållanden, som iJmefattar sådant som är ickekommersialiserat, en produktion som inte kommer med i statistiken. Inte
desto' milindre är det föga troligt, att elen faktiska levnadsstandarden i
u.länderna genomsnittligt ligger nämnvärt över de framräknade siffrorna
för olika nationalprodukter.
Men även om de genomsnittliga j ämförelsetalen lider av brister
måste ett u-ländernas inten1a karaktäristikum redovisas: huvuddelen u länder karakteriseras av mycket stora skillnader i inkomstens fördelning,
inkomstklyftorna är större i u-länderna än i i-länderna o liDet är ett
regelbundet återkommande fenomen, som nästan tycks böra förlänas värdig~
het aven ekonomisk las,:", säger IV:yrdal, natt ju fattig;are ett land är,
dess större är skillnaden i landet mellan rika och fattiga". ~/.bt bakgrunden av detta förlorar jämförelsetal mellan nationalprodukter en del av
sin betydelseo Ett exempel härpå är att avkastningen av arabiska oljekällor fördelas inom en mycket liten del av befolkningen tIDder det att
den övriga vegeterar vidare i fattigdom, en del t o m helt utarmade, de
rika naturtill(',ångarna till trots. U-länder kan på grund av sådana förhållemden inte skäras över en kam i ekonomiskt avseende. I Colombia är
det så fördelat, att 2,6 %av befolkningen disponerar över 40 %av nationalinkomsteno Det är för att få rimligare mått som man ibland bru.1<:ar
söka andra kriterier, när det gäller att bestämma levnadsstandard för
folkets stora massa: barnadödlighet, antal läkare per l 000 invånare,
konsumtionsst8ndard i avseende på sådant som
inte minst
viktigt näringsstand2rd,
är ofta iögonenfallande. T o m
hjulet är praktiskt taget okänt i en del u
o En
kan förekomma
på 2 000 inv, , motsvarande gleshet betr. telefonapparater o En skenbart
ko. god utrust~ing måste f ö betraktas ur utnyttjandesynptmkto Finland och
Indien
tIDgefär lika tätt järnvägsnät, men fihländare åker tåg fem ggr
, efter antal transportkm per capita och
,7-milj.mycket som
folket
producerar dubbelt så mycket elkraft per år som 400-miljo-
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Produktic)llSfnrmGr
Monokulturen
I de flesta uländer finns det knappast några andra försörjningskäl-

lor än jordbruk, eftersom naturtillgångar av annat slag nonnalt fordrar
särskilda telcniska hjälpmedel för exploatering. Så gott som alla samhällen har börj at sin utveckling med åkerbruket som bas. De enda undantagen är köpenskapskulturen i lv!edelhavsområdet och något arldpelagfolk.
1\1ed hänsyn till denna åkerbrukets ställning som basnäring, också historiskt sett, är det sålunda nonnalt att åkerbrukande befolkning dominerar
i u-länderna.
En hög procent åkerbrukare i en befollcning betyder också vanligen
att åkerbruket självt är svagt utvecklat. Ger det inget överskott så
kan kapital inte frigöras för skapande av andra näringar (surplus).
Den dåliga avkastningen binder sålunda folk vid åkerbruketo Dessutom
bidrar den lår,a avkastningen till att hålla levnadsstandarden nere för
utövarna själva och hindrar utveckling av åkerbruket som sådant.
Den dåliga avkastningen
månza orsaker
- primitiva brukningsmetoder som suger ut markerna eller tvärtom inte
får dem att ge rimlig avlcastning,
brist på gödningsämnen,
brist på transportnät för utnyttjande av tänkbara jordar~
brist på bevattningssystem/avvattningssystem,
brist på mekaniska hjälpmedel.
Även om orsakerna till den låga avkastningen var och en kan hävas
genom olika åtgärder kvarstår ofta hinder i fonn av äganderättsförhållande av feodal eller liknande typ, motvilja mot förändringar etc som
håller kvar avkastningen på en låg nivå.
Jordbruks re former anses vara ~cket angelägna i flertalet u-länder.
Refonnarbetet stöter dock på vissa regelmässiga svårigheter. En konfiskation av jordarna för att upphäva feodalismen med åtföljande omfördelning kan leda till en jorc~plittring i icke-räntabla småe~~eter. I vissa
u-länder Ilar man därför gjort försök med
ordbruk och/eller kooperativa jordbruk.
är uppenbart att en produktionsstegring på landsbygden i viss
utsträcbling åtgår
en livsmedelmässig standarQhöjning
befolkni..ngen älv.
komIner
, marknader och av-
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nämare i samma takt som det uppkommer o Råttor? mögel och växtsjukdomar
reducerar produlctionsresultateno Och u-landets åkerbrukare kan få arbeta
tredjedelen av året föl' att "föda sin egen binnikernask\1
För boskapsskötsel od1 ffilimalieproduktion av skilda slag gäller motsvarande uroblemQ
Man måste exempelvis balansera
beteskrav mot åkerbYLUcets krav~
förbättra stammarna~
bekämpa djursjwcdomar etco CP 86 ff).
o

Behovet av vidgad anirnalieprodWction är stor, eftersom skillnaden
i proteinkonsurntion mellan u-länder/ i -länder är så markerad och proteinbristerna har så negativa verlQ1ingaro
Som exempel på det traditionella åkerbrWcets villkor skall vi välja
några uppgifter från Afrikao Omkring 92 % av denna kontinent lider av
klimatiska störningar? exempelvis vad gäller vattentillfårseL Endera
är det för mycket vatten på ställen där det inte kan användas eller för
litet där det verkligen skulle behövas CI~\~CK? p 91). Nästan 40 %av
kontinenten är öken eller förbränd mark~ 20 %är halvförbrändo I övrigt
utmärkes kontinenten till stora delar av stark torka eller av våldsamma
v8~lingar i nederbördstillförsel mellan ett år och ett annat.
Siffror
om medelnederbörd säger TIPjcket litet om det det ena året regnar tre gånger
så mycket som det andra eller om regnet ena året är någorlunda j ännt fördelat under det att det ett lliTIlat år kommer i häftiga skyfallo
Det afrikanska klimatet tenderar sålunda att svänga häftigt och
solen är lika ofta fiende som VälL Relativ värme och fr8nvaro av frost
över större delar av kontinenten är dock gynnsamma för de flesta arter
av biologiskt liv, både i fråga om djur~ växter och viruso Vad gäller
skogstillgång är det mest de tropiska regnskogarna som ger produkter till
avsalu, medansavannområden8s skog inte är produktivao
På stora delar 2V den afrikanska kontinenten är jordens kvalitet ett
problemo Jorden är nämligen sammansatt av ämnen som nästan helt saknar
organiska materialo Hurnushalten måste ökas genom odling och skyddas genom kontinuerlig drift? det är eljest stora risker för att jorden Tn4rl,~~
ur? skorpar ihop
och
oduglig för åkerbruk~ exponerad som den
dessutom är för vatten sol och vind. Även jordförstöring genom erosion
förekommer,
Det kan påpekas att många afrikanska åkerbrulcsprodukter är rika på
y
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kolhydrater men fattiga på proteiner 9 vilket sannnanhänger med jordens
egenskapero

problemjord~

jUl afrikCulsk jord är dock inte

det finns goda

åkerj ordsområden ~ exempelvis i IC8IfierWl ~ Ruanda, Uganda och Kenya med
lerjordar eller vulkanjordar (le),
I en biologisk miljö

rum mycket hård.

SOlil

den afrikmskablir konkurrensen om livs-

Växter ~ dj ur och virus är konkurrenter; man kan som

exempel nänma tse-tse flugan och boskapen.
1945 9 då tse-tse flugan

härjade~

144 boskapsdjur 9 år 1961 då flugall var

utrotad bar sannna distrikt 46 000 djuro
vävarfåglarna förstörde mml
100 miljoner fågelbon.
nier

CP 96 f),

~r

Kan~en

Ett distrikt i Uganda hade

För att skydda spannmålen för

1961 i Bornu-provinsen uppskattningsvis
mot veterosten

l

Kenya har pågått 5 decen-

Exemplen kan mångfaldigas.

Den infödde åkerbrukaren i Afrika har i regel, frEmsett områden med
goda jordar, bedrivit ett slags halVllomaderande skiftesbrwc.

Det finns

jordar som kan behöva ligga i träda vart fjärde år, det finns andra som
behöver återhämta sig i tjugofem år efter ett par skördaro
Den vanligaste brukningsmetoden är denna:

byns, klanens eller fa-

miljens män röjer marlcen fri från träd och buskar, träden bränns upp och
den mark som berikats av askan odlas sedan av kvinnorna,
blir typisk:

Själva miljön

där står levar några höga träd som endera är skyddade av

tabWl eller för svåra att

fä1l2~

de bär vittne om tidigare ståtlig skog

och är dessutom viktiga fröträd för framtida vegetation;l1i övrigt står
det stubbar lite

varstans~

och mellan dem river kviJmornas mjwca järn-

hackor i marken för att få den att producera litet bananer 9 maniok eller
sötpotatis.

Här och där över fälten ligger svartnande stubbar som inte

har blivit riktigt brända,

Odlingan~a

gör ett starkt ovårdat intryck Ii . , .

Om några år är marken utsugen av brukningen och av exponeringen

för sol och

regll~

och byn börjar vänta på order från de gamle och medi-

cinmännen att det är tid att bryta upp och flytta till en annall trakt

CP

-98).

Konsekvenserna av sådana typfall är flera:

utbrulcning av jordarna 9

ofta ett halvt nomadiserande liv med nya bosättningar, vid stigallde befol1cningstal IIjordJlUllger i1 ) eftersom are2.1erna inte räcker för detta
ordbruk.
Den låga avkastningen av
redall sett dominallS

infödingsjordbrWc medför som

självhushållsekonomi.

åkerbruksproduktion berålcnas gå

inom

Mer än hälften av

ålvhushå11en .

I\f1en det betyder

s3ffitidi~t

fö~a fr~nste~sv3nlio, sektoro

att det är en

En

närin~

s lar: blir ur-;1Cmd-·i '-mlm-reo;lerad även om det numera hör till
att 111an får vissa överskott
n in!',

!)C~l

av detta

vcmli~heten

sålunda får kontakt mer marlmadshushåll-

o

oC~lf()od

T)istin1ctionen me1l8J1Cash crons:
r as o '1ec1

l

crops' bör här observe-

cash crODS - menas exempelvis \akaoor1linr; i Väst8.fri1ca eller

k affeodlina: i TJo;anrl.a; man producerar uteslutande för avsalu i Y)arti för
världsmarlmad eller

motsvarandeo~ood crops

. är däremot det som pro ..

d uceras för eo;en konsumtion i själv:mshållet eller som föres in till närmaste stad för att sälj:=ts till di rel:t'mnsumtiono
Brista.nde känsla för jordarnas behov och traclitionell arbetsför-·
d elninr; är två av de faktorer som Q;ör afrikanskt jordbruk ineffektivt o
Den infödde afrikanen är sällan någon bonde i den meninr;en att han känner
b undenhet till en plats och anS1rar för ett j ordområde o flan kan närmast
l ilma en åkerbrukande bybefollming eller klan vid ett p;äng guldgrävare
1311131'

malmetare som drar ol1ik:ring för att se

V8T

vasken går bäst;

Också Då boskapsskötaresidaIl kan man se li1mande saker
skötande

kaTl

o

De boskaps-

söka få sina hjordar S:1 stora som möj lio;t utan att ta hän-

syn till att de överarbetar markerna) förstör den både för sio, själva Odl
r
. 1r'
f"orue
J
1ar 1~"an
1
1r
..
1
o~
•
1 ..
a n d-rao vDr t slAtlo;a
~oCc,a
mer an
_a'~.LJ.~stlo;a
118.l'1Syn.
Slutli o;en skall näl'nnas en mlTTl!irlmino;svärd konsekvens av beo;vnncmde
s pecialiserino,

I orter där mön överp:ått till cash crons visade barnen

s ymutom på lmdernärino;; mcLn ficlc inte li 1ca måw,;sidio; föda som i tradi tion 1311 afri 1«:LTlS 1< miljö (s

o

103 .- 106),

T)ifferentierin(}
- - ....... .- .- - .- -:..
I motsats till vad som är fallet för io18nder kan man för u-länder

förutsätta) att det inte finns någon
B land

egentli~

ekonomisk organisation,

Drimitiva:' och inom helt outvecklade områden

1

n isation vara obefintlig -. medan den i
men svagt och oj8Jnnt utvecklad.

vanli~a

1caTl

el:onomislc orga-

u-länder visserligen finns

I många u-li3nder är det ekonomiska hand..

1 andet nästan helt oc:} :lållet inbyo:gt i orr;anisationer av annan art?
ligen släktorgm1isationer eller

st~asystem.

VeLn··

Jet är med andra ord så, att

f ör flertalet rrledboyo;are i ett stort antal u-länder fördelning och utbyte av egendom

tjänster väsentligen iQnebär transaKtioner mellan

s läktinp:ar eller släktp;ruPD8L

Egendom

tjänster kan därför ur de en--

skildas synDun1::t vara så lmderordnade slä1ctför11ålla'1c1ena att det elconomiska
inte fr3.mstår

S0Jn

en av

oberoende sektor,

vad en ek:::mom skulle

-36-

xmse som regional-eller lltlan~del, blir ur en given stams synpunkt närl1lk1.st fråga Jm gåvoutbyten L sallband me"d. besök (1) 513).
Fastän det har funnits och allt j ämt finns sarrL"hällen utan klart urskiljbara ekonomiska system, är i alla fall någon ekonomisk specialiser:Ll1g karakteristisk för flertalet samhällen, oberoende av moderniseringsgrad.

I dagens u -länder kon sådan specialisering vara begränsad till

marl<nader och köpmanshus.

11en det är inte säkert, att ett samhälle,

därför att det uppnått en viss storlek, får en fristående ekonomisk organisation.

Marl:nadsfunktionen kan vara en bisyssla.

Vad som är att anse

som produktion äger nämligen normal t rum i primämärL'lgar, främst jordbruk.

jordbnl1~et

Och

är i flertalet länder väsentligen en familjeange-

lägenhet.
Även branscher som normalt borde ligga väl till för specialisering
blir i u-länder ofta familjecmgelägenheter.

Sådant som gruvdrift kan

exempelvis ske på familjebasis i stället för att läggas i händerna på
specialister.
en11eter.
te~

Företag av detta slag blir självständiga, decentraliserade

Dc kan bilda undersystem som inte alls behöver eller förutsät-

någon specialiserad överorganisation.
Det finns få samhällen som numera är helt sj ä lvhushål l ande .

Den

ekonomiska mekanism .som i första hand tyder på ett uppbrott från
hushållet är marl<naden.

älv-

Det måste etableras en form för utbyte, och den

gängse formen härför är marknaden.

Den innebär ett första brott på den

traditionella strukturen, eftersom den inför ett moment av frihet.
t~(tsökandet

producent -

l~ld,

Kon-

köp - leverans, innebär att avtal träffas

utan att partenla på förhcmd är givna.

Produkter och tjänster träder i

intressets brännpunkt och de köpslående interagerar med objekten som
primärt medium.

Det finns i delllla interaktion vissa inslag av rationa-

litet och tolerans som har
smrnlällets.

&~lan

ursprungsbeteckning äl1 det traditionella

Ett bevis Då rationaliteten i samman11anget är användning

av valutor som bytesmedel (Levy, s 537).
Sedan ett marknadssystem etablerats kommer ett nytt steg i utveckl:Ll1gen, vi får ett skikt av personer som lämnar produktionen och ägnar
sig uteslutande åt bytestransa}(tioner.

Det

köpmännen.

De

er

starkt från producenterna därigenom att de inte har någon personlig
produkterna ,
i traditionella

älva bytet är

dem det viktiga.

gärna
s in produkt,

:tv1edan pro-

en personlig, om
köpmännen mer

-37-

rationella Förhållandet kan illustreras med vad som hände en utlärming
på besök i ett u-land. Hem fick se en hantverkare hålla på att göra
färdig en stol~ frågade vad den kostade? bad att få köpa den och beställde samtidigt elva till. Men priset för tolv stolar visade sig bli betydligt mer än tolv gånger ursprungspriset. Som förklaring sade hantverkaren, att det är klart, detfiir tråkigt att göra tolv alldeles lika. Hantverkaren identifierar sig här med sin produkt~ är stolt över den o s v.
Så är ej fallet med köpmannen - förmedlaren. Denne ser sin roll rationellare ~ tmgefär som den moderne fabriksanställde vid monteringsbandet 9 han
gör sitt moment och identifierar sig inte personligen med de färdiga produkterna (l c).
o

S~ia.!tn~

l.

En ofta långtgående anpassning till befintliga miljöer gör att
alla u-länder och/eller u-landsregioner 9 med interna mått mätt 9
inte kan betraktas som fattiga.

2.

U-länder har internationellt sett låg levnadsstandard.

3.

Prodw(tiviteten i näringslivet är låg 9 vilket kan förklaras
av "monokulturenn~ dominans aven enda bransch~ vanligen åkerb~.

40

Både sociala 9 geografiska och biologiska faktorer l(all ofta hindra reformer och fördröj a produktionsökning
o

S.

En begynnande marknadsekonomi inkräktar på självhushållet men
fungerar inte genomgående som ett förnyande element. Bundenheten till traditionella produkter för avsalu kan verka konserverande på monokulturen.

Traditionell social struktur

Vilka

e~enskaner

har den sociala strukturen i u-länderna?

gionalt disponerad översikt visar
1.

följa~de:

ut~ör

De europeiska u-länderna

en

kate~ori

a v etnisk homogenitet och j ämförelsevis svag
samtliga

u~länder

En re-

för sig) de karllicteriseras

befol1<ningsöknin~.

Bland

är dessa u-länder troligen mest utvecklingsbara) efter-

s om deras struktur kommer i-lä.nderna närmast.

Jen traditionella basen i

d essa Hinder liknar nämligen det s k förindustriella stadiet i i . länder-

n a.
!Iedelhavseurona är sammansatt av länder som sedan lä.nge är oavhängiga.
En hastig tillväxt i

ha~delsavseende

under 1600-, och l700-talen gav i

dessa lä.nder unnhov till ett aktivt borgerskap.

Tlen kapitalutvecklingen

h ar inte här varit tillräcklig för att minska stora j ordägarnas ekonomiska makt, vilka har hindrat erforderliga jordreformer.

Såcl.ana reformer är

o umbärliq:a både för att absorbera befolJmingsöverskottet i landsorten och
f ör att effektivera driften på de stora domänerna.
I 0steuropa l1ar under historiens qång olika maktgrunner avlöst var-

andra:

turkar

preussare) österrikare, ryssar.

på\!rund av sådana no-

l itis1ca s1cer;mrien men också av andra orsllicer har det blivit en större etn isk instabilitet här än i :1edelhavsområdet.

Statsbildningarna i Öst-

e uropa är också yngre;; merlel1classen är föga utvecklad och de jordreformer
som genomförts har inte lett till önskade resultat.

Den i folkdemokra-

tiernas ulanekonomier genomförda hushållningen med kollektivjordbruk har
endast -.uartiel1t förbättrat situationen.

LantbrWcsurodwctiviteten
är
-

f ortfarönde ett av de allvarligare problemen.
industrien exnanderat starkt,

A andra sidan har den tunga

I ett avseende skiljer sig de östeuropeis-

k a u-länderna från övriga u-länder.

1)e har etablerat ekonomiskt samarbete

vilket elj est är en sällsynthet;; även i fråga om gra,'mar gräns i gräns o
2.

Latinamerikas u-länder skiljer sig i flera avseenden från alla övriga.

fl ed undantag av några områden mecl indiansk befolkning och traditionella

s amhällsforrner;; karakteriseras de av etnisk sammansattheL
j u de äldst? lc:01oniala territorierna och detta förflutna

d eras ekonomiska nrofiler .
s
taget

l

Fa1ctum

måno;a

100
i

,att fastän den
i tirien,

Lcmderna
karakteriserar
sj
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tien bland de

nyby~p,are

självständi~let

som erhållit

följde de ekonomiska

t raditioner man. ärvt från rlen snanska eran ocl. utnyttjade dem för att
t illfredsställa behoven uncler

utby~gnadseno1cen,

Detta betydde, att eko-

n oJ'lien här i .(7,emon baserats 1)8. stora fÖrnlör:enheter.

TIaIl har fortsatt

med sockerrörsnlantar;er ~ banannl3J.itager;, LPJDföd.nino: av boskan i stor
s kala) vilket allt lämnat endast små möjlio:heter för självständiga
r e jordbru1c

I en rIel fall har västerländska storföretap;are Dumpat in
lG1ffGDlanta~er

kanital i storföretao::
t

a~er

smär~

i Brasilien, vete- och majsnlan-

i Aro;entina är exemnel härnå.
Latinamerika är sedan läno;e tynoxemDel Då u-länder, där stora kani-

t al utifrån investeras.
f rån USA.

Kaoitalen kom till en börj an från Burona , sedan

Ländernas ekonomi

~lar

fått drag av osäkerhet; spekulation och

s tarka fluktuationer har nrä?,lat den interna ekonomiska utvecklingen.
tlär liksan i övriga u-län.cler har befollqlinr,stillväxten skapat problem. I
L atinamerikas länder har befollmingstillväxten resulterat i stark överbefollcning i lQlstregionema men

s~ntidio;t

i underbefollcning i avlägsnare,

inre delar.
Trots den formella oavhänr.r,io;hoten finns i de latinamerikanska länd ema mä1ctio;a minoriteter av speU1skt eller Dortugisiskt ursprung.

De

h ar i stor utsträc1cning bibehållit både äq:anderätten till j orden och
d en nolitis1ca makten tvärs i r;enom alla Dolitiska
s enare 11ar ofta varit

skon~)(iTa

omr~nm1)eringar.

Dessa

och har erforderlio;a reformer nå det ag-

°.Jt reo;erlnrrarn::t
"
..
~
_1
d"l"
r ara omraue
nastC'.n
genomo:aenCIe
l1.Tl.VLClt.

I vissa delar har man dock försökt genomföra en jordreform, exenmelv is i '1exiko.

På KubC'. har försök i den riktninr,en varit relativt fram-

p; ånp,srika,

detta harrr,ivit eko i övri r;a 18.tina'1lorikanska Hinder.

OC!l

T-Tar jordreformerna !3ått tröo;t; så har man varit dess mer
n är det r;ällt industrialiserinn;sförsöken.

enerr;isl~?

Efter a.ndra värlc1skrip:et har

d e flest3. latina111erikanskil folk satt in betydande kraft nå industrialiserino;.

'leel något un.c1cLDtar.; rör det si" on lätt industri) varvid dock

a vsättningssvårir:heterna 11ar en

sat'lde effekt.

I några lärlder r:år

man in för en visserlirren lånr,sam men dock tillväxande
(Chile) Brasilien) Columbia)

r"1c~xiko).

mincralutvi~ning

1an brasilianska s k SALTE-Dlanen

( Sante) Alimentation, Trans'Jort o' Energie) har gått :mmärlmingsvärt fort
mot förvarklio;ande ~ men den har inte lcun.nat motsvara den denop;rafiska utvecklinr;ens krav.

I Venezuela

v ecklino;sideer) kmmat
e

Drojektet

man

till stånd annat

det cmr:1ra" frånsett olj

trots en störtflod av utinflation och

för det

och lyxbyggen.

De enda

företa~

därutöver som lyckats i llliidet är Detrokemiska industrier)

v Hka har enclast rino:a behov av arbetskraft.
ansträ,"'1gningarna varit zanslca

storlinji~a.

I Chile har de industriella
Landet är dock alltför

be~

r oende av skiftnino:arna i världsh3.1'1delsDriset Då kormar ) den Drodukt som
-

~

h är dominerar ekonomien.

_o.

-<

Argentina) clet 1atinarnerilcans1ca land som sedan

l änge har den högsta levnadsstandarden) har svårigheter att upprätthålla
s in mmort av jordbruksDrodukter) grunde:rl för landets relativa välstånd.
3.

Afrikanska u -Hinder söder om Sahara är ur utvecklingssynDunkt något

helt unikt.
r ad) flera

0rsa1(erna är flera.
~lunira

stora

s vartR Afri1cas karta.

Befolkningon är etniskt mycket

st~runDer

nånr~(l

sDlitt~

eller foH,: kan nric1t;:as in Då (let s k

av dessa lover under villkor som ligger r,ans-

ka nära vad kulturantronologer kallar ')primitiv nivå".
baseras här väsentliGen Då storfamiljer

OC

l

l

Samhällslivet

stcuneJLheter~

k a ramoro:anisationen är vaTllip;en gaTlska löslig.

och den nolitis-

Den tekniskt sett låfJ,a

u tvecklinn:snivån och torftiga organisatoriska strukturen kaTl partiellt
förklaras historiskt.
befolkade.

Dessutom är de flesta afrikaTlska regioner glest
,:,/

c")

Afrika är vidare den kontinent som fått minst kanital inves-

terat.

Den traditionella ekonomien

fortsatt att dominera in i våra

dagar.

Först i mycket sen tid har hygien;, sjtikvårrl etc) behov av för-

b ättringar och nyorganisation aktua1iser:lts.

jämfön~lse~

Mri '(a är sålunda

v is det svagast utrustade och lägst utvecklade av alla utvecklingskont inenterna.
~fan

kan i det s Te svarta Mrika ekonomiskt sett skilj a mellaTl å ena

s idan Västafrika och Ekvatorialafrika, å andra

och Sydafrika.

Västafrika har 'TI3.1i till stor del kvar byteshandeln.
}( usten? har dock DICL'ltan:er.

I

Några distrikt nära

Den handel som förekommi t har väsentlir;en

b cstått i att maTl bytt till sig inmort8rade inc1ustriDroclu1(ter mot jord-'
n ötter

OC~1

bomulL

ImDulser utifrAn

I övri o:t 11ar s j ä1 V11USll3.l1ninrr, varit helt ':laminerande.
har i övrin:t varit svaga eftersom euroDcer och andra

utländska befolkninfTsinslag är fhalin:a i dessa omrlclen.
Sydafrika'lstafrika

ett relativt starkt ins1afT av bl a

e uroDcer och indier) vilket dclvis kan förklaras av klimatet
r åden har historiskt varit fÖ'3a berörda av slavhaTlr1el

o

Dessa am-

Sydafrika

u tom varit lokal för en omfattaTlde vit immio:ratian (boerna).
]lar blivit

att de infödda befolkninfTsfTrunDerna
ofta tvinfTats undan
, .

D8rifera områdo::rl
f ör boskaDsskötancle folk
1

.,")

..,

försörjninr:.

både

l

Sydafrika) vilket

on

begränsning i
mellan

mOJ

0-

skiljaktiga po-

nulationer orsakar ofta starka snännino;s förhål1a21den. Vi får här i vissa
r'1
rl enca
~...
f'" , 1
1 9 l_arr.asta
F'
, . ,.
S l Ull,_d a
l var Id.en ".orelC01TlffiCJJ1CC
rasoarrlarerna,
,a
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Betydande maI8fyndio;heter och förekomsten aven talrik euroueisk
befolknino; har i Sydafrika medfört ctablerin a av stora industricentra,
s ärskilt för mineralutvinnino;.

Arbetskraftsrekryteringen till dessa in-

dustrier :lar å sin sida fört med sia, en desoro;anisation av stamstrw<turen
i omp,ivande områden.
4.

De mulw..TJln18dai'1skR u -länderna.

Trots d8n enhetlighet som kul ture 11 snm'"
11 örighet 0;81' dessa HLnd8r) visar de prov uå stora skilj aktigheter. Inom
d et muhcunmed'111ska blocket kontrasterar länder med feodal grundstrwctur
mot länder baserade nå stamorganisation eller nå byscuuhällen.
o lika tyner av länder har vidare; kommit i

kontal~t

Dessa

med modern ekonomi nå .

h el t oli1ca vägar.
Bl311cl de mu'1amm(vl'LTls1ca u-länderna urSldljer vi länderna i NordEtfrika.
Dessa har Ullderrr,ått en r;enomrr,riT)Etwle koloniserino;) som medfört
t erina, av ett star1ct euroueiskt

befollcning~:lement.

T)e

innlaTl~'

nordafrikansl~a

länderna är ur utvecklino;ssynnun1et relativt välutrustade .l\nmärknin(1:sv ärt är;, att i orclbrukets resurser intG räcker till för den växande bef ol1cnin rr ens behov.

Traditionem

kolonialtiden 'lEtr låtit den exnort··

i nrikt,2dG j ordbruksnroduktioncn få för stOl' c:mdel i förhålla..nde till ryrod uktion föl' eo;oru(onsu!iltion.

norelafrika..Tlska ländorna hal' blivit '1al v -

1)0

modoTniseTadc UtlTI alltför stoTa
1ar cxeffinclvis utln störTo

1

omvälvnino,ar.l\l~eTiotoch

förändTin~aT

av den tTaditionolla

Tunisien
stTw~turen

Je unnat foo;a in ett Tolo.tivt stOTt inslao; av utländsk bofollcninj1

.~

mest

f TallSmän .. OC:l ~laT också ktumat dra nytta av betydandc investeringar av

franskt 1capital

Q

ES'YOten hal' en befolknino; som åttadubb12ts sedln 1800·-t:l.lets bÖTjm.

Landet

kaIl

inte till åkerm:1.rk utnyttj:l mer än do ganska smala stTåk)

s om bevattnas av )'älen.

BTisten

fÖTVärTats :w

disDoner,2t 11Uvuddelen av j ordn.rna.

:1ålla.ndena / s ton.o;odsäp;2re
f örhålllnde

åkermark

den s k bomullssnekulationon

ort

k a läo;e bekymmeTsamt.snokulation innobaT) att man ut--t-o-r
b eo;r=:insadc dc aTealcT som var til1n-än rr lio;a för j
rr,enom att tri dcm
i
11

bomullsodlino;
Gn j oTdreform

o

en

utvecklino;saTbete som nu
av

n<lrT<l ....

aTeRl )

skilt det s k Assu&n-nrojcktet blivit unnmärksammat.
Bland

Frä~re

att man efter

Orientens länder är Turkiet

avskaff~nde

särnrä~lat

av det 0ttomanska väldet 11är inlett en stat-

lip,t dirip,erad reformpolitik för att modernisera l3lldet.
mer av rättsväsen

förval tnin~ h8..r man också

OC}l

d ustriel1a nrojekL

lnenin~en

i den

Förutom refor-

in~ån~satt

"ven om en utvec!dinn; sålunch är nå

betyda.nde in-

~od

välT, och en

t il1växt :w jorribrulcsnroduktionen ]c1..,Tl rerristreras) hemmar vinsterna i en
ffi

inoritets

11

änder.

T)en sociala OmfOTIll11inn;en är illa synl:roniserad med

d en ekonomiska till v~xte!L
Oljeländerna är ett slående exemnel nå att finansiella tillskott utif Y'ln k1..,n van. ineffelctiva.

I\!lledninrren

ärtill är att avkastninn;en av

11

d e företar; som investerinn;arna möj lio;nj ort hamnar i händerna nå minoriteter

8~J

traditionellt eller modernare märke.

(sultaner etc)

11ar här dröjt sin; kvar.

Peodalism acIl teokrati

Förtjänsterna av oljan nlottras

b ort på lyxkonsumtion Coljeschej1cerna'l) eller nlaceras i utlandet.

Ett

ofta unDmärksaTTlffiat exemDol är ICtll.·Jai t som har 8n av de höp,sta national
i nkomsterna i världen

Som enda undantan;et från ekonomisk rovdrift bland

o

o rientons u-HindGr har man brukat näJTma Irak
vesterinn;ar inom landet i
5

o

allmfuu~a

där d.et rr,jorts stora

111-

arbeten) daTTlffibyn;n;nader m m.

Den asiatiska kontinenten erbjuder självfallet med sin storlek en

v id nrovkarta Då u-länder och utvecklinrr,sDrob:1:OOl.

Här skall endast a.n··

t vdas nårrra exemnel .
.'

'.J

.:.

JanaTl måste rubriceras som ett i-land men unpvisar alltjämt vissa
t )'Der av U-1811dsnroblem.

Trots landets sedan

~ammalt

l1ön;a kulturnivå

(Ooh trots dess telcniska utvecklinrr,sn;rad befinner det sin; i ett allvarlin;t
eftersom lmannheten Då resurser inte förmår svara mot befolk~>
n inn;sutvecklin;'">;cmo Landets lJolitiska tillbakan;3.Il rr i samband med krin;et
t r8n0Jllål

b ic1ron; till att 0r0<1 den inre; ekonomiska balansen.

ilen jordreformen

1946 möi lio;n;i orde) att m;:m kunde skana dräo;lirrare för'lållaTlden för en
stor del av lantbefollQ1inrren o;enom att
l än:n;a hörra arrenden

o

avl~ta

dem

sl(yldin;~eten

Jan8n har haft möjlip;heter att sätta

g ram för födelsekontroll

n

att er-

ett nro-

Landets industriella kraftutvecklinn; är på-

f alla,'1c1e .
Indien är ett av de u-länder vars utvGcklinn;sanstränrnin.r:ar värlclen
11 ar följ t med största uDnmärksaNlct.
11 eter är att anse som stora

'\ven ·0m dess industriella möj lio;~>

även om ofantlia,a jordområden där kall

s ivt utnyttjas och även om landets befolkningsutvecklin::>; j

med

vissa andra u-länrler inte är av det v;Udsammaste sla,n:et, befinner sig
I ndien i en svår belän:elL"'1et .

Landets fatti n:rlom är nåfallaTlde.

T)ess lånp;-

varirra
tillstånd av koloni har inte kLrrmat råda bot nå orättvisor och
00'
o jämlikheter; den traditionella oj ämlikheten i landet med feodala aristok ratier, kastväsen etc

~1ar

i många områden bidragit till att hålla kvar

s ocialt föråldrade villkor.

Kolonial- eller

senare nationalförvaltning-

en har vtid sina reformförsök inte kunnat slå en bräsch i traditionella
barriärer.

Trots att det finns en viktig och sedan länge väletablerad

textilindustri

1 dessutom j äTILl],antering; balanseras vinster härifrån av

OC1

underskotten på det agrara området.

:'Jär har bönderna sviktat under tryck-

et av arrenden och ockerräntor) vilket skanat en situation som trotsat
a Ha reformförsök.
Den indiska regeringen s:om på lång sikt vill org8Jiisera om det ind is1ca samhället i välfärdsstatens rilztninp;, har gått långsamt fram nå det
s ociala området.

Han har arbetat efter hypotesen, att ekonomiska fram-

s teg skulle kunna åväeabringas utan alltför lån.rr,tgående förändringar av
den sociala strukturen" varvid närmast den liberala ekonomiens nrinciner
t j änat till lerlning.

Inriktningen av utvecklingsansträTlgningarna har

gällt jordbrU'cets behov men också till viss grad omfattat hälsovårdssel\:t om.

!:(egeringen har därjämte; med utländsk hjälp;. sökt åstadkomma en

t ung industri) varvid avsikten närmast varit en l8np:siktifT expansion.
Vad gäller övrig industri har man sökt gynna den privata företagsamheten.
Det ser likrväl ut som om resultaten av dessa ansträngingar skulle bli
mycket sämre än vad man från början kalkylerat med.

De stora investe-

sel~

har inte !DUnnat hindra, att denna

f ortfarande är i allvarlig stagnation.

I verklifJ,heten går den oundgäng

ringarna på den agrilQllturella

1 iga jordreformen endast långsamt framåt.

oo

Det beror nå de finansiella

p roblem inlösen av jorden medför och på den tröghet för att inte säga
fientliW1et stora delar av de traditionellt ledande skikten visar härvidl ag.

T

len förverkl igaTldet av

j ordreformen anses vara ett oundgängligt

v illkor för hela utvecklinp:sarbetet i Indien.
ker få den ip;enom stöter även på andra hinder:
en

de~tjugo

delstaternas

Centralregeringen som
den politiska SPlittring-

självbestämmönderätt~ den

etniska mångfal-

den som kan illustreras av de 225 språken)
v

som det traditionella

tema i

s

V'-.I.U.l.C<

ämt utövar.
utgör

:iven om
i den

Kina visar bland de asiatiskav-länderna prov på en mäktig} nästan
vördnadsbjudande egenart och en gammal) högt utvecklad kultur.
h ar också en nåfallande erLl-tetlighet ur etnisk synnunkL

Landet

Kina har under

mycket lång tid haft en central regering och dess folk har varit medve<t et om sin enhet.

Dessa förhållanden har visserligen håll i t landet kvar

i ett oberoende Då narmeret; men utifrån kommande rivaler om inflytande

!1 ar Då olika sätt lyckats konnno. över dc kinesiska murarna.

Särskilt mer-

k antila utländska intressen har vunnit insteg i landet och all självständ ighet till trots har det länge befunnit sir: i ett halvt kolonialt till··
stånd.

Tian har ibland gjort det antagandet, att detta halvkoloniala till-

stånd varit mer skadligt för l&lclet än vad ett öppet politiskt beroende
a v annan makt skulle ha varit.

Stabila sådana beroendeformer skulle inte

p å samma sätt ha kunnat hel t bortse från allt annat än den omedelbara
v insten och kunnat helt bortse från varje omsorg om morgondagen.
var under dessa betingelser som den polit;3ka

re ina.

anark~en

Det

fick insteg i

Den underblåstes av rivaliserande intressen) varvid korruptionen

fick insteg i den offentliga förvaltningen och banditväsendet florerade.
De ständiga krigen) både yttre krig och inbördeskrig) förde Rina nära upp1 ösning tiden omkring första världskriget.
Olika reformsträvanden har dominerat kinesisk nolitik sedan 1920-talet.

Det har givit imnulser till en utvecklingsnrocess som varit på-

fallande.

Den har framför allt karakteriserats av stora statliga enga-

gemang i den tunga industrien.

Staten investerar inom den xinesiska

D1anelconomien 3/4 av mån\Ja storföretaas 1ccmital.
;.

. ...)

'_';I..

Ett aThTIdvillkor för
..'

denna möjliqhet att satsa Då tlmg industri allses ha varit den radikala
1 ösningen av det kinesiska åkerbrukets Droblem.

''!an har nämliq;en över-

gått till större; kooperativa cQheter inom åkerbruket tvärtemot det klassiska kinesislm småbrukarmönstret; som f ö normalt är kreaturslöst
djur undantagna.

ifu...n har också lyckats intensifiera jordbruket så att

man fått kraftir,:a skördeökningar.

l)en Drioritet i kaT)italavseende som

d e tlmga industrierna kunnat dra fördel av har å andra sidan inte inneburit någon stagnation i avseende på tillverkning av förbrukningsartiklar.
Också nå detta område har stora framsteg gjorts.
från

tidi~are

lätta industrier.

Hem har här utgått

Prodw(tionen vid den lätta industrien har

ö kat särskilt genom utvecklingen av kooiJerativt :mordnade hantverk i lands-

orten.

Denna partiella

industrialiserin~ av

landsbygden) liksom anlägg-

ningsarbetena för de stora bevattningssystemen, ställer stora krav på
a rbetskraft.

Omformningen av bykollektiven i kommunerna J med deras ut-

-45rustning

~v

serviceanorQningJr är

traliserin~ens
nroblem
t..>
-'.

b etsmöj ligheter

qgn~d

Jtt

lös~

den erforderliga decen-

samtidirrt som de bidrar till differentierade ar,~

(L~c0ste" p

86 ff).

Mcerbrwcets centrJIJ ställnin rr över
l..'

Jluv~d

i traditionella smrulällen

1 edde vanlip-en till att ä(Jandet av och kontrollen över frwctbar mark blev
tJ

~J

e n avp,örande faktor för nrestirr,e och nolitis1ct inflytande.

I somli[';a län-

der ärr,des jorden län.r;e av ett fåtnl herrar eller hövdingnr (lcungen)? den
b rukn.des då av bönder som stod i ett beroendeförhållande av närmast feo~1ellanöstern

d al tyn till j ordägarna (i

än i dag).

I rmdra lä.nder var

j ordägandet utsl)ritt nå många händer;. så var fallet i Kina;. vilket resul-

t erade i ändlösa strider mellan bönderna) vilki1 alla ville förvärva mer

.i ord för att därigenom få en ekonomisk nositian som gjorde dem någorlunda
o beroende av ·.det enskilda årets skördeframgångar och kunde låta dem stig a i samhällsställning,

Hos månr:a afrikanska stammar däremot ägdes j or-

den kommunalt) det fanns ingen privat äganderätt och därmed få imoulser
till systematiska förbättringar inom näringeno
Det framgår av ovanstående regionala översikt att släktsystem, stamgrupper;. etniska och kulturella isolat och/eller blandformer ? feodalism;
kastväsen är ingredienser i u-ländernas utrustning,

Decentraliseringen

o ch nartikularismen i den sociala strukturen tar sig uttryck i svagt utb ildad överorganisation j ämte ur s8Jnhällsekonomisk synpunkt sett små
o ffentliga sektorer

o

De p;enomgående accentuerade behoven av j ordrefor-

mer är belägg för nartikularismens omfattning,
borgerskan bidrar till rigiditeten

~3S

Frånvaron av medelklass/

traditionell social struktur.

Traditionella strukturer
.Allmä.nt gäller i många u-länder) att den s le storfamiljen dröjt sig
kvar.

Storfamiljen kan sägas vara ett exemnel nå en inrättning avpassad

för en viss tyn av ekonomi oCl/eller en viss utvecklingsnivå,

Den är i

s i tt sammanhann; ändamålsenlir; och meningsfull men anses kunna blockera
modernisering,
I

sa~lällssystem

med

s~orfamiljer

den enskilde förnliktelser

mot fler nersoner än i samhällen med modern familjetyp,

En arbetare och/

eller inkomsttaeare med relativt låg inkomst/litet utbyte kan i storfamiljesystem få bära ansvaret för ett stort antal anhöriga.
g
l

och
hör

En vidsträckt

till
Storfamilj

i vidsträckt omfattning belagt

-46från Afrika) Syci-" och Ostasien m fl områdeno
Storfamiljen som form är väsentli~en förlcnippad med självhushållsekonomiera

Det finns därvidlag inget utbyggt avnämarsystem som kan ab-

s orbera uppkommande överskott;, varför släkten och därtill lcnutna blir
en naturlig avnämarrr,ruppo

Förpliktelsen att distribuera inom släkten

b lir ett slags försäkrinp:sfoTI11.

Storfamilj en fungerar härir;enom som en

socialrättslir; institution, den fördelar de resurser som finnsa
Då smruLällen går mot moderniserinrr, kan storfamiljen vara ett hindero
Den har för de enslcilda familjemedlemmarna inneburit en trygrr,het men har
s

arntidi~t

inte kunnat inrymma sparande) företagaranda och investerings-

v ilja av modernt individualiserande tYD.

Det ömsesidio:a beroendet har

motarbetat individualism och befordrat traditionalism a Ett kollektivis erat ansvar har kunnat medföra något av understödstagaranda a
I traditionella samhällen var kontakter ansikte mot ansikte vanlirr,a
o ch viktiga) likaså banden till fAmilj och klan eller stama
t enderade att hålla

S8I!1lT1BIl

Hänniskor

och värderas på grund av sådana förhållanden

snarare äT! pån;rund av fÖl1någa att fullfölj a särskilda upDgifter a Det
i nträffade sällaT! att någon hade mellcmhwande med någon som han inte kän-

de mycket väla

Sociala Dolitiska och även ekonomiska förbindelser med

främlingar ansågs varken nödvändiga eller önslcvärdaa

på det sättet reg-

lerades mänsklin;t samsDel inte genom överväga"'1den av ekonomisk nytta) pol i tisk fördel) telcniskt utbyte m m som i det moderna samhället.

Samvaron

var i stället väsentligen påverkad av vänskapsband) farni1je- och stamhänsyh,
s tatus inom hierarkien

o

Aven om traditionella smThlällen någon

gang ktmde öppna kanaler för

d ugligt folk från de ekonomiskt lägre klasserna att flytta sir::; uppåt i
statusskalan) fanns det dock en tendens att ta för givet att barnens

Odl

barnbarnens status nära skulle komma att överensstämma med föräldrars
o ch farföräldrars (morföräldrars) o Det blev sålunda en ganska långfristig fatalism som rådde i traditionella

sa~lä1leno

Rätten att ärva och

r ätten att ingå äktenskaD var nog'rr,rant

reo;lerade~

Trots farniljeförmögen-

h eternas växlingar och trots observation av utvecklinr; hos samhället som
h elllet kände man sio; bunden till släkten/klanens öde a Kul tur och relig ion var oftast så utformade att de motiverade den bestående
De enda mobila grupDerna i dylika samhällen var folk i mil i tära
tj
Traditionell är inte

nödvändi~tvis

detsamma som irrationella

finns mfu1~a traditioner) sociala såväl san telaliska

Det

som fungerar väl;

~47~

de är inte irrationella därför att de traderats.
s tor familj s- och släktsystem är) som

nämnts~

Vad som karakteriserar

tilldelade roller, roller man

f ötts till) vilkar;er en status inom systemet.

All uppfostran sker helt

inom systemens ram) vilket leder till att de inter;reras med eno
Systembunderuleten får vissa konsekvenser.
I varje lär;e måste man veta vem motsDelaren är.

En är Dartilcularismen.
f Ian

måste lanu1a

f ieras till härkomst och ställninrr, i sitt system (Levy) D 110).

identi~

En en-

s kilO. är en l.\lO"(Je i ett sDecifikt maskineri och får sitt värde som sådan .
...J<

.~

Partikularismen är förbunden med funktionell diffushet; om ens huwdsakli~a

1)ersonlir:a kontur är tec1mad inom släktsystemets referensram bUr

funktion därutanför ointressant.
1 irr,a konsekvenser.

Om man skall anställa folk till ett arbete kan man

.rr,öra det på familjebasis
s pecialiserin~.

Det kan för modernt synsätt få egendom-

l

stället för efter ådarr,alagd duglighet och

Det kan i vissa arbetsuppgifter funr,era bra.

Primär-

g ruppseffekter som redan är etablerade kan verka s;ynnsamma hos en familj
som anställs som båtbesättning men de är troligen oväsentliga som argument vid rekrytering av arbetskraft till en fabrik.

Att nepotism i många

u-länder är helt naturlirr, är f ö en konsekvens av den dominerande familjeorienteringen.
Hed familje- och släktor,o:anisationen följer en tendens till decentralisering.

rfun får dock inte utrr,å från att decentraliserin.rr, är ett

rr,enomo;ående drar; inom traditionell social struktur.

Je återkommande OOD-

g ifterna om feodalism hänför siG sålunda till en kombination av centralis erin;', och decentralisering.

Feodalism innefattade ett system av jord-

kontroll) varvid dc som bodde i ett område och utnyttjade jorden hade
a tt betala skatter och arrenden till feodalherren.
d alherre

~ic1(

Stä11nin.rr,en som feo-

i arv och konsekvensen av systemet blev två helt slutna sam-

11 ällsklasser) herrarnas och folkets (Levy

T)

105).

51 variant av feodalism kan kastväsendet sägas utgöra.

Det innefat-

t ar endast Dartiell j ordkontroll men sluteruleten kasterna emellan är
total.

Det finns ingen mobilitet mellan kasterna) dessa skulle lcunna

k allas för horisontella storfamiljer definierade efter närheten till makt
o ch kul tur.

'Ia.n föds till sin kast och predestineras av den? 8enomträng-

1 igheten utåt är ur kastens synpunkt obefintli)'; så
d itionellt.

ett

tra-

-48~aJ1!!11~fa!t1!.i:r:!,Q

L

Viss ensidin;het i produktionsformer löper jämsides med rir;iditet
i social struktur.

2.

Rin;iditeten i den sociala strukturen dominerar massans beteende.

3.

Decentralisering Gell partilcularism befordrar rigiditet

40

Frånvaro av överorganisation underlättar

S.

Feodalismen bidrar till rigiditet; den skapar ett tvåklassystem
som är ogenomträngligt och ej medger social utjämning.

o

partilcularism/ri~iditet.

-49JllIDELNING 2:

U-LAND I O?WANDLING

Avsnittet behandlar övergångsproblematikeno

Vilka förhållanden ut-

märker utvecklinp;sför1oDDens inledande skeden, lltake-of-societies !l?
Startsvårigheter anses symDtomatiska men Då vägen från traditionella samh ällsformer finns anhalter
o ch anhaltemas resurser

o

o

nan kan urskilj a initialrörelsernas mönster
Studier av övergångs faserna blir härmed inrik-

t ade både Då förä.l1dringsDrocessen och Då analyser av intermediära tillstånd C'Societies in transition-l) o
Vissa teoret:i:ker har i saiumanhanp;et sökt formulera en llgenombrottst eori" o
I det följande behandlas övergångsDrob1ematiken under rubrikerna:
(6)

Ekonomiska DersDektiv;

(7)

Urbanisering;

(8)

Stratifiering;

(9)

Politisk organisation och

(10) [.1otivationo
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Kap. 6.

E.konomis1ca
nersnektiv
_ _ _ _ _._._
_
.._ _
::J::.:.~

Fructa om Drocessen
I och med att "förändringens vindlI börjar blåsa i traditionella samhällen; uppkommer en ekonomisk u-landsDroblematik.

Produ1ctionsformerna

måste förändras för att mediSe en ny tyD av :1UshållniniS, förnödenhetsekon omie~ ~ersättas med l;bekvä'TIlighetsekonomF.

Både i staters och enskildas

b udget inkluderas poster som går utöver det direkta livsuDphällets krav)
d et traditionella samhällets behov kompletteras med önslmingar,

needs II

ll

med .\vants" .
Nationalekonomer har framställt teorier om den ekonomiska tillväxt ens olika stadier.
D

De har talat om bristen Då investeringsvilliga ka-·

ital som den svåraste flaskhalsen för

u-landsekonomierna.~;venom

ett

u tvecklingskrav blivi t väckt centralt och perifert) på regeringsnivå och
110S

enskilda) är avkastningsdugliga företag

svåra~t

få till stånd.

Ock-

s å i u-länder som fruetiskt lyckats etablera en företagsamhet går utveck1 ingen långsmnt.
Den

initi~

fattigdomen i u-landet medger ingen markant konsumtions-

s tegring med åtföljandeekonomisk tillväxt,

Inte heller medger den något

s Darande till förmån för inhemsk kapitalbildning.

Räntor på från i-län-

derna inlånade kaDital lägger ytterligare hämsko på tillväxt.en.
Progra~atiskt

är de förändringar som borde kunna förutsättas på

d et tekniska och ekonomiska området i ett saJlli"1älle av förindustriell typ
f öl j ande:

en hög och vid'TIakthållen truct i ölmingen av realinkomsten per

c apita, i de flesta fall åtfölj d av hög och vidTJlakthållen tillväxttalet
hos befolkningen) stora förändringar nå företagsmmletens område; både i
a vseende Då dess

inril~tning OCll

dess personalförsörjning, omflyttning av

b efol1mingen och omlokaliserino: av industrierna .- all t enligt industria_.
l iseriniSens och urbaniseringens gängse scheman.

Vidare kan förutsättas

f örändringar i de oH1;anisatoriska ellheter under vilkas skydd och ledninp:
e lconomis 1( ructivitet kommer till stånd) förändringar i konsumtionsstrukt uren) särskilt sådana som åtfölj er urbaniserin,O: och högre inkomst per
capita) vilket allt färgar av sig nå det internationella handelsutbytet.
B akom dylika förändringar ligger en växande mängd av nyttig kunskap härI edd från modern vetenskap. bakom lip;o;er od:så en ökad förmåga
der att efter moderna krav bygga UDn och utveckla institutioner
n yttjande av teknisk ekonomisk

llväxt.

u
ut-

-51Den faktiska utvecklingen har delvis jävat nrogrammet.

Stora de-

l ar av världen har unnvisat stark befollQ1ingsö1cnin3 under det sista århundradet.
d ena.

Särskilt nåfall ande har ö1::ningen va.rit under de sista årtion-

Det är

förrnodli~en

fler skäl till dessa ökninsar, bl a förbättrad

hygien och hälsovård) bättre

spanTh~ål

Senorn förädlat utsäde och nya jord-

brWcsmetoder, industrialisering) urbanisering.

Det uppträder viktiga

le onsekvenser eller möj liga konsekvenser av sådana skeenden:
flyttnin~srörelser både

n ing) ännu lägre levnadsstaildard;

överbefolk-

inom berörda

olnråden och ut ifrån dem) beredskap att acceptera radikala politiska,
ekonomiska och sociala ideologier) tendenser till expansiv utrikespolit ik för att minska på ett inre tryck

förändringar i de lokala samhälls-

bildningarna (communities) och i befintlig social struktur, andra konsale venser att förtiga.

Betydelsen av

befol~1ingsomvandlingentolkas

mi tteee on J\sian An.thropology) :

ibland nositivt (Com-

förändringar i storleken oc:'Veller lo-

k aliserinp;en av befolkningsgrunner kan uto:öra nyckel till ku1turförändr ingar av flera slag.
r ekt följde

Omvandlinp; av kulturens ekonomiska sida är en di-

Frå,p;or avseende folkhälsan liga,er nära till hcmc1s

o

Andra

socialpolitiska inmlikationer är av stor vikt) sådana som omflyttning,ar
a v folk med skilda religioner, stamtillhörio;heter etc
Urbaniseringen

j

som är ett över hela v8.rlden pågående fenomen 9 för-

t j.änar i detta sam.mmihanr; uDnrnärksamhct.

Urbaniseringsprocessen och dess

f örbindelse med industrialiserinlf, handel och andra utvecklinfTsförlopp
<.. _. '"

ä r av allmänt intresse.

,__ l

..:..

~

UrbaniserinlJ,en kan ses ur skilda synpunkter:

Redfield sår: i sin Yucatanstudie urbaniseringens effekter på folkkultur en.

Ett mer te1mis1ct problem är de effekter industrialisering i ett

l and har för

laJidsby:gdsbefol1mingen.

Unnkomsten av nya sysselsättnings-

g rupper är ju ofta förlmippad med urbanisering.

En följdföreteelse blir

le u1turella kontraster mellan landsbygds-:- och stadsbefolkning.

Också

maktfördelningen ändras i rep;el lmder urbanisGrinp,sprocessen.

Det är

g anska vanligt. att tidi,o;are lokalsamhällen av 1andsbygdstyP under urbaniserinSen förlorar sin identitet) mister sitt inflytandco

'Stammcn som

k om bort! har använts som ctt sIMS slofTan för att karakterisera utveck' ..Y

linRsförlopnen.

Samhällenas medlemnar blir genom

s erade } individualiserade
Det

,J

urbaniserin~

SelQllari-

disorr,Hniserade.

en hynotes som sär,er" att i alla länder en del fördelnings-

od1 distributionssystem

asymmetriska.

Det råder sålunda en asymmetrisk

omfördelnin,q; av varor och tjänster mellan städer

å ena sidan och byar

oell landsort å den cmdra,

Vad p;äller flödet av varor och tjänster så är

d et i traditionella samhällen och u -länder enkelriktaL

Varor och tjäns-

ter forslas från laDdsorten till städerna i forn av skatter, arrenden,
r äntor och liknande) men det är mycket litet maD får se korrona tillbaka,
O ch om något korronit tillbaka) så har det i varj e fall inte bidragit till

n ågon förbättring för landsbygdens del i avseende på produl<:tion, på sin
höjd har det bidragit till

status quo,

En av konsekvenserna härav i

t raditionella samhällen har varit att landsortsbor hållit på en lokal
självständig;het (Levy~. 1? 587),
Det finns en hypotes i arman riktning som säger) att i det
kontinuet blir beroendet mellaD städerna Odl
n olemiskt utan konp1anentärt (J H Steward, n

:l

landsortssruTh~ällena

)

o

rurbana lf
inte

Sarmolikt är det r:Lmli-

gast att anta) att asyrronetri karakteriserar traditionella swmlällen Odl
f ör laDdsortens del innefattar en viss ekonomisk sj älvständig,het och
s jälvkänsla,
smcllällenas

Under ÖVer\;ån2sskedena sker en nedbrytnino: av landsorts-'
självständi~let,

I moderniserade länder är det vanligt att

det växer fram en helt ny självständin:het hos landsortssamhällena,
den härav blir då mer
o ch andra,

s~netri

Följ-

i förbindelserna stad-land, ekonomiska

U-landsekonomiens villkor
Vad gäller ekonomisk och social struktur skiljer sig u-länderna
~anska

mycket från förhållandena i Europas länder vid den tid de börja-

de industrialiseras,

Det erfordras att man preciserar innebörden av

d essa skillnader ~ om man vill söka fastslå huruvida västländernas erfar eILheter i det förflutna k8n bilda modell för u-ländernas förhållanden
i dar>

Ytlir;t sett tycks det som om utvecklinqen uppreDar sir; från

Dlats till DIats,

Också för u-länrlerna gäller;l att vidsträckta städer

f yllda med industriella och korrnnersiel1a företag har börj at växa UlJp.
Nya fördelar i foY'll av bostäder) varor ~ tjänster kan. härigenom distrib ueras.

Men samtidi:;t uppträder slumkvarter y alkO:10lism? prostitution?

r isker för hälsa och personlig säkerhet? allt företeelser som brännmärkts av vissa rapportörer.

Precis som i Europa i forna dagar? ut-

veddas en begynnande medelklass av administratörer och företagare? mans chett- och blusproletariat bildas också.

Det sker vidare en gradvis

omställning av ekonomisk och Dolitisk makt och av social prestige; de
stora jordägarna efterträdes av städernas kapitalister och intellektuell a,

I sådana avseenden tycks historien uppreDa sir,:.
Lilcväl fiILn.s det Dåfallande skillnader,

En av de mest

iÖ~Gnenfal"

1 ande är en j ämföre1sevis mycket större täthet hos 1andsbygdsbefo11minge n i måm,:a u-ländero

TIan har menat;l att det finns ett slags befol1mings-

s pärr mot utvecklinn; i u-länderna.

För att få frcrm adelcvata statistiska

d ata avseende den jordbrukande befollmino;en

~1ar

man gj ort så) att man

k onstruerat en måtten'1et {standard fann lan.er? som är sådan. att den skall
,fl; e

jämförbar11et.

-iSta'ldard farm lands;; bygo;es UDD så att de skall ge

motsvarande .'wkastnin<T oavsett

belä,n;eIL~eteno

Hörproduktiva länder får

a 11tså relativt små standard fann lands) medan lårr,nroduktiva kräver mera
-"landi? för att komma upp till en standard.

Om man sedan dividerar mäng-

d en SFL som man ",enom denna Drocedur fått fram med antalet manlip;a indiv ider sysselsatta i j ordbruk) får man ett ganska realistiskt index på
r elationen mellan den socialCl od1 den eko logiska faktorn i jordbrukspro··
duktionen.
De resultat som Då detta vis kommit fram (Colin Clark) visar exemD

elvis att för de stora jordbruksområdena i Nord-· och Sydamerika och i

Australien UDDVIsas en täthet av mellan 0.33 och 1. 89 sysselsatta manI

arbetare per

~',1otsvarande

mellan 4.27 och 12.4.
) i JaDan över 17)

i
l

täthet i västeuropeiska länder ligger

och SydeuroDa är tätheten mellan 12
över 26 och i Hinder i FräInre Orienten
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30 - 75 nersoner.

8~es)

Det

att det relativt

hö~a

täthetstalet för

v issa länder måste tolkas så, att de inte varit i stånd att med industria1 iserino; absorbera ett överskott nå nersoner sysselsatta i i ordbruk
(Hoselitz) nIlS ff).
En social egenskan som har nära srunband med svag ekonomi är under-

sysselsättningen.

I så

~ott

s tarka drivande klientel

som alla u-länders storstäder påträffas

av sysslolösa nersoner J folk utan anställning.

Det beror nå
att samtidifTt
som de traditionella fOI'!1lema för ländernas
.
,.
f örsörjning har börj at 1lt?plösas och befo11mingstrycket växer, är den
moderna ekonomiska sektorn alldeles för trån?,.

Den kroniska undersyssel-

sättningen är på väg att bli ett allvarligt problem.

Den har skapat u -

1 ändernas clocharder) stora klientel} som på sin höjd är tillfälligt
s ysse1satta men mest hankar si,o; fram genom att utnyttja vad som faller
från de fillctiskt anställdas bord.
I västländerna ökar nationalnrodukten med i genomsnitt 31/2 % per
c anita och åL

Hen u-länderna måste för att inte klyftan skall vidgas

öka nationall)rodukten snabbare.

"led hänsyn till befollminn;stillväxten

11 ar man kaE0'lerat med en erforderli,,;

ste~rino;stal(t

hos

nationalnroduk~

ten med 6 1/2 - 7 %ner år i u-länder.
Svåriq,heterilla med en nrodu1ctionsste,,;rinn; i den storleksordningen är
naturlir;tvis enorma.

Vi skall i det här scunmanhanget bara nämna en:

u-länderna är nästan alltid satellitiska ekonomier, medan i-länder på
g rund av sin mån~sidio;het lcan sägas ha en relativ ekonomisk självständig1"1 e t (Sverlge)
.
1'1ce etc.
)
SIl"
I
1.
•
., I
rran,(rl
ate l tlScca
eKonomIer
utmar"cas
av att
r'

n ågon eller några enstaka näringsa,renar dominerar

CBananrepublikerna")
i

L iberia med Firestone och Lamco) m fl).
Ett förhållande som ansetts bidra till att fixera u-länderna i
deras satellitiska belägewlet är råvarupriserna.

Länder som väsentligen

säljer råvaror är naturligtvis särskilt beroende av priset på dessa.
Prisutvecklin~en
när
'.J

det (Täller de stora råvarugrunDer som emanerar från
'._.l

'.J

,._ ;....

u-länder visar emellertid tendenser som ur u-ländernas syounkt inte är
honpim;ivande.

En utredninn; fr<1'1 Förenta Nationerna, ;'Relative Prices

o f Exports and lmnorts of Underdeveloned Countries l1 (1940) påvisade att
det genoTIlsnittliga priset för råvaror varit i ständigt sjunkande.
re&1in a en använder två indextabeller.

Ut-

Om man år 1938 i utbyte mot en be-

s tämd volym råvaror kunde inköna volymen 100 av l 1e1fabrikat kunde man 60

å r tidirr,are käna volymen 147 (enli,,;t den ena tabellen) eHer 163 (enlir;t
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dGn andra).
Dessa siffror r;Gr intryck av

OJ

att det sGdan länGe skulle äga rum en

s ter;rad utsw;niTIO: av de fattin:a lä.."'1derna, som säljGr sina råvaror under
a 11 t katastrofalare villkor.

TJG förluster som u-länderna åsamlcasgenom

s j lmkande råvanmrisGr har enli t', t vissa beräkningar bedömts vara långt
s törre än vad dGn salJllTIanlagda årlio;a hjälpen genom olika hjälp·- och bis tåndspror;ram når 11')p till.
Vissa kommentarGr till denna prisutveckling kan vara erforderliga,
För det första har frru(terna blivit lägre och lägre, vilket innebär att
1 äget för u-länderna må.häncL1. är bättre än vad siffrorna ger vid handen,

A tt säga att råvarupriserna sjuriker skulle till en del kunna vara

s amma som att säga) att skeppsfrakterna sjunker.
T

det~

'"1en denna förklaring

äckel' inte till för att förklara prismekanismen för råvarDY. Det finns

marknads faktorer av olika slag inOTIl i-länderna själva) som är viktiga för
jprisbild.n.ingen:

llÖjd kvalifi1cationsnivå inom arbetslivet) stigande löner

över hela linjen, företar;ens krav på vinster.

De senare torde dock krym-

p as av konkurrensen) det är vanligen i inbördes tävlan som europeiska
f öretag får r;enomföra leveranser tilLu-länder.
s tåtts

Nårr,ot paradoxalt har Då ~

att de verklio;a motståndarna i handelskrir;et är löntaq,arna i

Västerlandet och bönderna i u-länderna.
En aJman faktor som lcan verka hämmMde på u-ländernas mer näraligp;-

ande utvecklinr;smöjligheter är i·-länclernas Ersatz-industrier i form av
plaster o d som kan beo:ränsa behovet av vissa mineral m Jn.

De strategis-

k a varorna framför andra . . fr8n u4änderna sett -. är ju kolnniaivaror ;
inte minst i kategorien stimulantia, men också dessa är sårbara på det
sättet att de delvis kan odlas på i-ländernas egen mark, alltså parallellfall till ett utbyte av sockerröret mot sockerbetan.
ln!er:.n~t~oy!'e!.l~Re!:.sE.e~tiy

De senaste århundradena har globalt inneburit hastig tillväxt av
ekonomiskt gån,-,:bara kunskaper och färdigheter och också en ökning av
materiellt välstålid.

Denna process av teknisk; ekonomisk och därmed

o ckså social dynamik !lar dock fram

modeTn

fÖTeträdesvis kommit

a tt beröra nOTdvästra Europa och j'1e11aneuropa, dGt eW;Gls!(språkiga ArnG'·
r ika och delar av Oceanien.
t aten främst komrni t

d ens befolknino:.

Pölj aktli r;en hal' också do materialla

folk
kan

del) de

ungefäT 18 % av j 01'-

sär;a, att begrcmnet utvecklad

-56strialiserad) modern - och

be~reppet

västligt folk praktiskt tarr,et sam-

manfaller;> om man bortser från gränsfall av tyPen Sovjetunionen och Jap an.
I de övriga delarna av världen råder däremot en stark diskrepans
mc 11an en växande potential av Droduktionsmedcl - på ,.::>ITrund av kUTlskaper
o m att de finns i i -länderna ... och en förr,a eller inte alls utvecklad
Droduktionsförmårra.
.'.

',)

Vi har nämnt

o m underutvecklade länder.

att mall i denna menina'-' t o m kan tala

Ber,reppet utvecklingsländer kan sägas vara

mindre precist) eftersom det inte lika mycket hänför sirr, till ett rådand e tillstånd som till ett önskvärt eller eftersträvat tillstånd.
Det har utbildats ett utnräglat inkomststeg mellan i-lällder och u _.
1 änder) samtidigt som cle sociala distanserna kryITIl)t folken emellan.

Det

är en paradox att ett stegrat inbördes beroencle nationer emellan som
komnlement fått ett latent tillstånd av internationell alltarr,onism.

Varje

å tskilInad) ekonomisk eller annan kan härvid få en akut och stäTldirr,t
växande meninrr,sfylldheL
U-1ällder kan varken geografiske
juridiskt entydio;t bestämmas.
s ive Euron(1

(Syd·~

'rasmässigt:') historiskt eller

De befinner sig i alla världsdelar inklu-

och risteuron(1); de är bebodda av männisJ<::or av alla

"raser' (inklusive den vita)) de omfattar s8.väl o;amla och komnlcxa kultur er som de indiska och arabiska som jämförelsevis nrimitiva kulturer.
S tats··· och fo1krätts1ip:t fria och oberoende stater kan vara u-länder lika
v äl som kolonier kan vara det,

Inte heller i avseende på demografiska

Odl geografiska förllållanden är u-länderna

e~letliga.

De är olika ifrå-

g a om befolkninr;stäthet) kommunikationslärr,e och utrustning av naturrike·dornar.

Gemensarrnna för l;;länderna är dock följande egenskaper av samhälls-

e konomisk vikt:
(1)

Låg nivå i avseende på teknik och produktion; även om vi kan rälcna

med skilda grader av u.underutveck1ing.
(2)

Hör;re tillväxthastighet inom befolkningen

m normalt och därav fö1j-·

ande ökallde behov.
(3)

GivnA. tyner av ambivalent inställning till de relativt

de västländerna

karakteriserade å ena sidffil av

ekonomiskt~

hö~t

utvedda-

Dolitiskt

och intellektuellt beroende och imitationsbehov; å andra sidan av ressen··
t iment) oPDosition och emancinationssträvanden.
(4) i1verr;ån a ar från övenlä~anc1e statiska till
'Item
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Av r;ammalt fanns en teori om en -rnaturliz n skillnad mellan olika
s orters ekonomier,

Den hade framställts i merkaTltilistis1ca doktrineT.

Sådana snolade på sin tid en betydande roll för analyser och reglering
a v de dåvarande koloniernas och nrotektoratens ekonomisl(a status,

Enligt

d essa skulle kolonierna förse sitt moderland med dyrbara råvaToT och
s k kolonialvaror samt själva vara

avsättnin~sområden för

moderlandets

industri;

härav motverkades all uppkomst av förädlingsindustrier i ko-

loniernao

Koloniernas handel begränsades i regel till moderländerna.

En längre tid var därför det intresse som

ä~adesicke-västerländska

län-

ders ekonomi rätt platonskt.
Det nya intresse som särskilt efter andra världskriget äa,nats dessa
f rågor har också det sina eo;enheter oRannorten 1951 om 1!f'1easures for
the Economic Develonmcmt of Under Developed Countries 71 ) rymmer dolda
v ärderingar hävdar en kritiker.

Han framhåller) att dessa värderingar

inte bara florerar i rer;eringskvarteren) även sakkunniga analytiker tycks
11 ysa demo

Dot heter till exemDel i en handbok:

;'Underutveckling syftar

n ärnast Då sarnhä11ets ekonomi och teknik, när dessa är nå en lårr nivå
'"

-.

;-y

ä r ett land undeY1..1tvocklaL 11 Underutveckling har sålunda inget att "',öra
med annat än ekonomiskt·,telcnis1ca förhållanden i ett land o Gränsen mell an utvec!dade och underutvecklade länder rr,er sir; sj älv:
nivå

låg inkomst-

för;a sam18nde kanital etc,
T''hn skiljelinjer u--land/övriga enligt detta kan bli godtyckliga o

Det ekonomiska elementet har tillåtits träda alltför starkt i förgrunden.
71'UDpqiften är inte att torka tavlan ren oeh sedan skriva dit våra vanliga
ekonom is1ca och telcniska ekvationer ~ den är i s ti:i.11et att uppmärksamma
a tt skilda folk har skilda beteendemönster) skilda aktionssnrålc

Alla

folk :lar de facto långa och väl rotade traditioner för hur man skall lös a just det områdets särskilda problem,

Beskrivningen av dessa differen-

t ierac10 beteendemönster liksom möj li(J:hoten till att vid analys av utveek::'
l ingsvägarna ,mknyta till folkens Lillika l(UTIs1caner är nödvändig) om vi
i nte skall misslyekas med vår analys:

o

s kaner) moral ~ värderinfTar (S U Prmkel)

Det finns n::[';ional kultur ~ kunD

)

o

Aktuella försök att korrelera ekonomiska och sociala skeenden har
g jorts av bl a GunnClr HyrdaL
mellaD j-länder och u"ländeL
o

varför

d erar att

börjar med att nrecisera olild1eter
Hyrdal

äna,elägen om?att utreda hur

olikheter unnkommi t
-,

Gäna,so ekono:rnisk teori kan inte

och varför de ten~

tycks Hyrdal mena -

stå till t j änst med någon förklaring,

I"lyrdal vill s j älv hävda} att det

ä r den internationella handeln som är det medium genom vilket världsmarlmaden fram:fivinrraT
ständirrt ökande differenser,
,)
,.~>

tillbak2~ållande effekter

pitalrörelse har starkt

Både handel och kaDå u-länderna? säger

Hyrdal eftersom de stärker de krafter som vidmakthåller stagnation och
t o m orsakar tillbakagång.
f ör detta) menar Hyrdcl.L

Det är inte kolonialismen, som är ansvarig

på SIn tid lamcle den nog och kan i

nå~ra

fall

fortfarande - innebära en fiKering av vanmakten - men den fria marlcnadens
krafter har Daracloxalt nog alldeles
flyrdal menar? att

lilQ1a~de

kaDitalbildnini~?

följder.

jordreformer?

ha~dels1)olitiska

å tgärcler alla måste till i u-ländernas nationella planering.

Den eko-

nomiska teorien måste bli en social teori) inte bara sådant som befollen inp;sölming och andra Dåtagligt sociala ting utön även mycket som trad i tionell t brwcar rälmas till ekonomien bör definieras som sociala Dra-c esser.

Det är enlir;t T1yrdal nödvändigt att rälma med en orsakernas ku-

mulering i utvecklingsekonomien (J Pol Bc? 1959)

o

I försök att framställa grundlinjer för en teori om ekonomiska till-

växtprocesser tmclerskattas eller förbises ofta nödvändigheten att rela··
t era elen teoretiska modellen till kulturella villkor och politiska behov.
Det är klart att satser som klargör förhållandet mellan ekonomisk utveckl inp; och inkomstfördelning; som avhandlaT snaTandets storlek och sannnansättning) inflationsmekanismernas veTImingaT) betalningsbalans, handels->
~1nS

etc alla är viktiga.

Likväl måste det uDvmärksammas att även god

k unslcaD i alla dessa ting inte äT tillfyllest utan baTa en börj an på
v äp;en mot en fullständig teoTi.
Vad som behövs äT en teori inte bara om ekonomisk tillväxt i Tent
ekonomiska teTmer utan en teori som definitivt sammanbinder ekonomisk utvecJ<::ling med kultuTell.

led hä.Tlsyn till den osäkerhet som vidlåder den

kulturella utvecklingens eget

fu~Tlesområc1e}

där bristen Då

eTh~etlig

och

g od teori är l)åfalbnde) är det naturligtvis förhastat och - också forskn ingsekonomiskt ... för tidigt att söka bygga UDD en allmä.n teoTi om ekon omisk utvecklin,,: i relation till kulturell förändring.
d et kanske bäst

I netta läge är

att vi börj ar med att byr,n;a UPD teoretiska modeller för

o lika sorters samhällen och deras övergång från traditionell ekonomi till
modemo

Försök att byn;ga UpD en allmän, universellt gilti,n; teoTi för

ekonomisk och lClllturell förändring kan eljest
djungeL

;"Iånn;a av dem har gått

h istorieteori.

Ett nytt försök

i en ogenomtränglis

som sökt formulera en seneTell
koncentration nå situationer som
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ropar efter praktisk lösninG kan kanske leda till en
teoretisk stollIDle .

utbY~211ad

aven

Den skulle kunna bli 8IlVändbar för aktuella haTldlings-

"P rOGram och i teoribilc1nin,r: avseende social och ekonomisk förä.lldrin[;

(Hoselitz; p 25 f).
Det finns ekonomer som n;år ännu längre och hävdar, att utvecklingse konomi är rena mytolo::;ieIL
u tvecklinn;sekonomi.
lir;r,er

Det finns inr;et sådant som tillväxt- eller

Allt tal om att tillväxt kOllIDler av frMlster; o s v

tautolo~erna

snubblande nära.

ryen spiralkausalitGt man förutsät-

t er) elen onda eller n;oda spiralen, bortser från sakförhållanden av

följ~'

ande typ:
produ..k:tivitet kan öka utan kapitaltillskott;
telmiska framsterr snelar större roll för ekonomisk tillväxt än
kanitalsamlande; '"
man kan inte mät~ tillväxt i u-länder uteslutande via uroduktionsölmin,n;ar) eftersom tillväxt i sallIDlanhann;et också inkluderar distributionsförbättrinp:ar; (Currie) 11 139),
På andra håll talas om svårin;heten att mäta mer lcvalitativa variabl er av typen förmör;enhet;. makt, inflytande, rättvis fördelning) grundläggande värderinn;ar,

r~dan

institutionalister talar om ekonomiska pro-

c essers beroende av s anthäll s förhållandena - j fr f/Iyrdal - är mer ekonometriskt inriktade ekonomer skeptiskt inställda till en integrerad ekon omisk-social teori.
ryet kan tillän;n;as; att inte heller ekonometriskt orienterade proiJ,n oser visat större slan;kraft.
linn; som första sten;

Tao; t ex anta:;andet att ekonomisk utveck-·

i~~efattar

en

utbyn;~ad

av primärnärinn;arna, var-

efter andra närinn;slivsområden utvecklas i anslutninn; härtill.
data från u-läTlder tyder på att 1et antagandet är felaktigt.

Alla
Det råder

i städerna en mycket hasti.n; ansvällninn; av n;nlT)pen anställda i servicey rken och motsvarande 'umbärlir;a" yr?cen) medan antalet nyanställda i di·
r ekt produktion är rinp:a

l.

o

Bkonomiska övergånr;sskeden karakteriseras l fältet av
c;de stir;ande förväntninr,arnas revolution ll
ande orosyttringar; bl a så kallade
tion;l.

1

Diskutabelt om övergångsskedena

innebär välståndsö1ming.

åtföljmlgrasett
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2,

En omstrukturerin.r; också av sociala relationerna stad-

landsort, metropol
tillväxt,

~

periferi) åtföljer en ekonomisk

3,

Den framstegstakt som progrannnatiskt ann;es för u-lä.'1der som helheter är hasti.n; och kräver enorma insatser.

4,

Utvecxlin.n;sansträngninr,en kan hejdas av olika hinder)
systematisk trö~1et i lokalsystemet) inverkan från
det internationella fältet (u-länderna:~-filCeras av
världshandelns nrisbildande krafter).

S,

Internationellt sett har m2n sökt fastställa u-län~
dernas st8.tus i förhållande till övriga inom världs-för en ökande staekonomien, Risker anses föreli~~a
..... ..
tusklyfta i stället för motsatsen,
),

6,

Huruvida tillväxtfenomen i u-länder täcks av van 1i n;
ekonomisk teori eller ej är omdebatterat bland speciaiister,

-61Kap. 7.

-Urbaniserinaen
'---

.

Det är inom många åkerbru1esdominerade lculturer inte ovanligt att
b efolkningen bor koncentrerad i stadslilma'1de agglomerationer. Förutom
s ådana agglomerationer har de flesta u.-länder nu moderna städer.

Ur-

b aniseringen är på marsch och det finns påvisbara samband mellan länd ernas utvecklingsnivå och urbaniseringsgrad.

Moderna städer förekolIDTIer

s om rymmer industrianläggningar, exportföretag och andra ur prcduktionss ynpunkt expansiva inrättningar eller är administrativa centra. Men
städerna i u '-länderna är inte genomgående av de två nänmda typerna;
d et förekolIDTIer också något som kan kallas för dualistiska städer, där
e n traditione 11 del och en modern bildar två distin.'I<ta delar av sannna
totalitet.
Nordafrikanska städer med sin medina insprängd i den moderna stadens mitt och vissa andra onmtaliska städer är exenmel härpå.
Det finns också städer som nåminner om äldre s le c0111pany tOl'IDS, d v s
h elt dominerade av det företag som orsa1<at deras tillkomst och där. 'företaget kontrollerar befolkningen både nå arbetstid 00' fritid.
~~o:ry!i<2.n~~oQ.le!TI

Städernas tillväxt i u ...länderna sker i accelererande talet.
n ar med att urbanisering,

c1an rä1c-

ett oundgängligt villkor för framsteg.

Men

h ypotesen kräver att urbaniseringens egenskaper och effekter preciseras.
Urbaniseringsstudier i denna mening berör sålunda sådana städer som enl igt ovan redan har en modern sektor. Städer med övervägande åkerbruksb efolkning och/eller där en enda stam dominerar uppvisar inte de karakt eristi1ca som brukar anföras under termen urbanisering.
Onersonlighet och anonymi~:::et, specialisering, mångvärdesorientering ,
s ekulariseriIlg, kon.kurrens och konflikt är fenomen som man brukar förle ninpa med urba'1isering. Egenskaper av detta slag gör att den urbani s erade människan bryts ut ur stamtillhörigheten, han

föga beroende av

hemort, hövding eller släkt, i stället blir han en bricka i organisatione rnas och prodlL1<tionens sneL
De stora

~uPl)er

av befolkningen som i u-länder attraheras av stä-

derna och flyr stam och landsort konfronteras följaktligen med en helt avv ikande miljö. Anpassningsnroblem 1e3.l'1 härigenom förväntas uppkomma.
Den Dositiva varianten söker här demonstrera, att annassningsprob lemen

relativt små.

Familjerna

en

ftmktionell autonomi.
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I den mån hela familjer flyttat in till staden fortsätter de att fungera
ä ven lmder nya betin,gelser (Kttper;> n 13).

Ofta kommer flera inflyttade

f rån samma ort eller stam att bosätta sig i samma stadsdel eller att
bygga en egen sådml.

Städernas bostadsskick

är i regel bättre än det

man lämnat) de inbjuder .:folj aktligen till allmän förbättring av mater iell standard och nya kontaktmönster (Heintz;> p 355).

Vissa andra

t olkningar accentuerar dä:remot mera det sociala trycket.

Städernas

han~

del bryter sönder gamla familjeautarkiska system och tvingar fram nya
bytesformer) människorna måste inpassas i en ny sorts ekonomi.
i första hand stadsbo" först i andra hand stammedlem.

Han blir

Han kan följakt-

ligen inte ställa större krav på stambor och släkt än på vänner.
det kravet kan man i alla fall ställa.

T1en

Om man genom att flytta till

staden skulle förlora sin status hemma i stambyn, spelar det inte så
stor roll;> somliga kan

u~pleva

det som en befrielse att slippa bykon-

trollen, staden blir en fristad.
a~~toritetsDositioner;> som

Bindningen till stam

Dubbla loj aliteter
Odl

' y

~an

~

pendlar

,f~ör

sig dock ofta

SlumlJvis frånvaro' från

arbetet av familjeskäl är sålunda vanligt i u·{änder
Det är vanligt att

f ö innehålla

släkt kan även i staden fortfara att

seela större roll än binQninaen till arbetet.
.-

ka~

inte går att fylla i staden (morbroderns

a uktoritet etc; Southall, p 32).
gällande.

Familjesystemen

(Sout~all, D

43).

i varje fall i tarucen - mellan stad

oc~

stam) man skall flytta tillbaJ<:a hem;> när man blir gammal (loc cit).
S tmntillhörip;heten är en Iivförsäkrinr;~. det är där man äger mark eller
le an äga mark (Sout1.1all;> n 36).

En såclan återförsäkring på landet;> på

s tammens marker;> är ett Glement i många u ·-länders stadsliv, det är inget
r eaktionsmönster man val t;> utan det hör till systemet.

A andra sidan

ger det naturligtvis en viss a~bivalens åt stadslivets psykologi. De
g åvor som hemmavarande skickar in till staden och stadsborna IIhem!! utt rycker också bindningen mellan stad och land.
Farnilje- och släktlojaliteter kan kvarstå i städerna men under nya
former.

1'1edlemskadern i föreningar;> klubbar, församlingar, organisatio-

ner av skilda slag kan mer eller mindre vara fylld av folk med samma
11 ärkomst;; stadens uttryck för stamtillhörigheterna.

Politiska och ide-

ella organisationer utnyttjar denna socialpsykologiska mekanism genom
a tt vädja
der.

11 vissa grunper.

nuticlens
a tt

st~1bor

Vid konflikter vädjar

söker

in

ma~

stamfrän-

städerna brwcar de räkna med

bli introducerade och fil histånd vid bosättningen av

-63starnfränder,. (U1'lESC0) Soc Impl" n 281). Direkt konflikt kan uppstå mellan
de två lojalitetssystemen.

-?Nu för tiden vill illlga män inte ha kvinnor?

d e vill ha kostymer och moneder .

Om de ville ha levinnor skulle de väl

stanna hemma och hjälpa de sina att brwca jorden,

:fun det gör de inte.

De ger sig in till staden, och sedan kommer de hem på fritid och lägger
b eslag på andras kvinnor';.

Släktauktoriteten är i upplösning och paj ~

k arna, som varitistäden har fått tillgångar som kan locka hemmakvinnorna
t i 11 otrohet.
Isolaten'~

'smältdegeln som inte fungerade ll

u -landsstäderna.
organisationer.

-

demonstreras också i

Stammarna är mer än identifikationsmatriser och stödIngiftesfrelcvenser överväger inom egna stamgrupper

(SouthaIl, n 69 ff),

Det sociala system som nödtorftigt håller ihop de

heterogena starngrUDnerna i staden är penninglönesystemet.

När stambon

k ommer till staden måste han uppträda som en stadsbo) åtminstone så långt
d et moderna systemet nåfordrar (Kuper, p 85 f).
Till att belysa isolatens inbördes förhållanden kan en redogörelse
från Freetown tjäna.

Här fmms avg;ammalt en in.hemsk befolkning av kreo-

ler som hade stadstradition och stadssystem sedan generationer och dessutom var kristna,

De! ansåg sig

följ~ctligen

vara överlägsna de grupper

a v landsortsstammar som kom flyttande in till staden,

De inflyttande å

s in sida var i majoritet och emot de inhemska kreolerna.

De inflyttande

ville inte bli kristna för det skulle ju innebära att de identifierade
s ig med sina onponenter) kreolerna,
vara hedningar för det innebar att

De ville inte heller fortsätta att
fra~1ärda

i en status utan anseende.

De valde då i stället att bli mU1ammedaner) vilket innebar att de fick

1 ika hög sto.tus som kreolerna,

Följaktligen kallas i Freetown alla kreo-

l er kristna och alla stamfolk muha1TlJ11edaner.
f ör kollektivens identiteter.

R.eligionerna blev uttryck

Behov av att differentiera mellan skilda

stamgruppers nrestige kunde sedan fyllas med att man försökte att vara
mer ortodox mu21a1TlJ11edan) dess mer framåtsträvMde mM var.

I något fall

tävlade två stamgrUDnersenom o.tt söka överträffa varandra i dyrbara moskeb y,:,:gen.

Islam p;jorde det sålunda möj ligt för stamfolken både att kollek-

t ivt demonstrera sin auktoritet gentemot utomstående och att inbördes ut:.:
t rycka sin relativa exklusivitet (p 141).

Det blir alltså l:T,enom struktu"'"

onnosition som de invMdrande isolaten får kontur

o

1]8

kan i samma

andetag som g,ruunkonflikten försöka stiga socialt) förbättra den bild
a
o

av demo

T)et är sedeln genom identifiering med sådana grupner

kategorier som den enskilde blir stadsbo (Kuner) p 147)0
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Olika bakgrund och skilda intressen kan sålunda konservera isolaten,
h ålla dem senarerade.

Det kan kOJTlTIla dem att förminska de sociala

t akterna mellan företrädare för olika grupper
också bidra till att fÖTI1indra deras
a v ansvar för den stad de lever i.

~ill

a~passning

ett minimum.

kon~

Det kan

i staden od1 deras känsla

Den kontakt grupperna emellan som

trots allt är erforderlig äger väsentligen rum i Drodwctionen, i transp orten och i hal'1deln.
För

mån~a

nyetablerade

l

u --l2ndsstäderna - europeerna inräknade -

lär de kontakter och aktiviteter som där förekorrnner innovationer,

Stads-

miljön är ofta någonting, som man kommit i kontakt med först som vuxen
() ch därför endast helt ytlirr,t kan införliva med sina agna personlighetsdrag.

Eftersom de senare är starkare internaliserade och bibehåller

3törre emotionellt värde fortsätter de att dominera över den nya miljöns
s

amarbetesmöjli~heter

och st:unarbetsknl.v.

Det är sådant som ligger bakom

å ena sidan återkomm8nde serier av missfårstånd bland tjänstemäLn och arb etare över brist Då information o brist Då förklaringar, brist Då hänsyn,

å den andra företaf',s och myndigheters klagomål över brista..l1de ansvarskänsla och lojalitet.

Det blir kort saf',t så) att kulturmönstren i den

t e1cniska stadskulturen är tillräckliga för att åstadkorrnna konstrwctivt
a rbete och nroduktian men otillräckliga för att inteerera de olika kateg orierna och undera,l1lPnerna med staden och med var8ndra.
härkomstkulturen gör sig

~älla..~de,

1 ivet något helt för sig

j

Det är här

För den infödde är det moderna arbets-

förhållande till hans barndomserfarenheter

h ans hem) p:rannskap och stam.

;l

Det moderna ooh det traditionella blir

helt disnarata värdegemenskaper.
Obeständighet är ett kara.kteristiskt drag för större delen av männis korna i u ··landsstäderna

befolknin~skategorier.

lUla är mer eller mind-

re att anse som irrnnigranter) som tänker sig att senare återvända till samh ällen utanför det stadsdistrikt

;J

där de ny arbetar

o

Kul turmönster och

sociala strwcturer i olika kategorier) både större och mindre, tenderar
d ärför att bli inte bara diverp"erande och utan inbördes samJna.IL1-tang utan
(.)

,-,-::>

också självförsvarande.
'Tjnr'1.erlQll turerna . är redan i utr;åno;släget föo;a lärnJ:1ade för stadsliv
a v det enkla skälet att de kan härledas från en fädernetradition utvecklad
i

homogena miljöer

I den inföddes
o ch

o

rörhållandet

likartat för u --ländernas euroneer.

han från barndomen van att arbeta) rekreera

stöd i en j i:imförelsevis

ÖVerrrånfTen till stadsliv innebär en serie av
LJ

, J

oSaJlllllan.hän~ande och
(~

relativt

o personliga kontakter med arbetsgivare;l arbetskaJllrater? tjänstemän, hyresv ärdc1.r) nräster)
poliser ~ affärsmän) nrostituerade eller vad som,
..
-"

~

invandraren blir det följaktligen en stark kontrast mot det

För

inva~da.

Därtill korrnner att kunskaner från ens tidir;are liv ofta är obrukbara elI er åtminstone nedvärderade i stadslivet.
yrkeskrnL~i~het,

När traditionella former av

t j äns te förhål landen , släkt och grannskap inte är för

h anden rer självhushållet föga adekvata bruksanvisninr;ar.

Också privat-

e Jconomi förutsätter i staden nya former av föhandling, av snarande och
ställningstaganden till tidirrare okända men i staden nödvändir,a utgifter,
ÖVergångsfenomeIl av såd2illt slag karakteriserar urbanisering och/eller
i ndustrialiseringssitUe'1tioner över huvud,

Om man antar en penerell mänsk-

l ig tendens att så småningom anpassa beteenden och utforma relationsmänst er efter nya villkor kan man inte undgå en åtminstone tidsmässig efters läpninrr.:

vid sidan av direkta cmpassnin,gsstörningar kommer fenomen som

desintegration och kulturfårluster systematiskt att uppträda (UNESCO)
S oc Inml; p 49).

Det är ett
f ör förändrino;,
ras kapital
Odl

Odl

va~ligt antagande~

att städer fungerar som generatriser

Till städerna koncentreras företagsamhet) där ackumuleresurser, dit lokaliseras administration och byråkrati

det är till städerna som intellektuell

lagd:

verks,~let

väsentligen är för-

utredning, planering, högre undervisning) massmedia)
'Ian kan

frå~

iR~ovationer.

sådana utgångsnunkter anta) att städer bör ha utveck-

1 ingsgenererande effekter? inom städerna och dess närhet bör ekonomisk/
social tillväxt ske snabbare

~n

i omlandsdolar.

Studier av u.-länders

s torstäder och mGtronoler visar. att i vissa fall städer kan säp'as
vara
c>
.I

U

tvecklinr:sgenererande.

punkt är neutrala.

-

-

nem det finns också städer. som ur denna syn-

En del är motsatsen till utvecklingsvänliga) de nara-

siterar på ortens och omgivningens resurser utan att tillföra nya.
Det har vid indelningar av närings

talats om tre

sektorer~

den

nrimära) åkerbrukssoktorn etc? den selQmdära eller industrisektorn oa)
den tertiära d v s servicesektorn.
d ornas
s oktorn.
b

den

ekonomisk synnunkt borde u

utmärkas av god balans mellan don
Det

ofta
utvecklad,

den
I u,

storstäder
överutvecklad, medan
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den sekundära är svag eller obefintlig.
Uttrycket överurbaniserinp; nyttjas ibland om u -länderna, och det
11 änför sie df\. till det förhållandet att städerna attraberat en j ämförelsev is stor befollming i förhållande till vad närings Iivets sektorer kan
absorbera.

Det är fråga om effekterna av den s k förtida migrationen,

f olk som drar mot städerna i hopn om arbete.

Städernas sociala frånsidor och dysfunktioner är i u -länderna mer
i ögonenfallande än de nositiva effekterna.

De stora randbebyegelserna

a v slumkaraktär - shanty towns, bidonvilles, favelas - och härmed. sammanhängande hyr;ieniska och socialpolitiska nroblem, prostitution, för"·
a nledd bl a av att invanrlringsvågen medför en överrepresentation av män,
k riminalitet och nöd är symptomatiska storstadsfenomen i u -länderna.
f.1 an har ibland talat om u '-landsmetropolernas ;'bac1<:-wash; '-effekter) de

b efordrar inte tillväxt och solidaritet utan sköljer i stället bort vad
s om kan ha funnits av positiva drag.

Vid sidan härav förekommer också

vanligen en stark rovdrift med den omgivande landsbygden, som sugs ut på
s ina naturresurser och i andra avseenden slits ner.
Städerna som reläer för tillväxt och förnyelse är i detta fall instrument med stora begränsningar.

~ven

om den institutionella utbygg-

n aden här är relativt god" skolutbilc1ning och språkkunskaper mera spridda
k ontakten livligare mecl system utanför det traditionella, kvarstår dock
faktum:
tiders

i må.nga stycken är u ..ländernas städer att jämföra mod äldre
bondema~<nader

i Skandinavien: l811dsbygden !1ar dragit in till

s ta 'n för förrättningar,

110n i u ··länder är det ett marknads folk som

i nte vet varför det kommit in, inte har nåp:ot att köna för och inte heller har någonstans att återvända.

L

Stam'·· och släktorienterade nersoner invandrar och konfronteras i stadsmiljöerna för första gången med modernitet i
skilda former.

2.

Fragment av traditionell social strw<:tur kan importeras
till städerna och leva kvar i mer eThr mindre maskerad
form.
rande.

Den fungerar som stöd och referensram för de invand-
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30

Nya statussystem ka.n. ta form i städerna, bl a genom så kallade strukturell opposition,

40

Integrationen inom städerna är ofta
ileter mellan

låg~

befol1cningskate~orier är

Kontaktsvårig-

ofta vanliga,

At···

skillir,a av bcfollQ1ingen i större u -landsstäder är lojaE tetskluvna mellan stad och landsort,
S,

Städerna. som bräi11lnimktcr för innovation och tillväxt fungerar endast i vissa fall i den riktnin(Ten,
sar de många

~ån(Tor

Tvärtom urmvi-

narasitära drag och nogativa effektero
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Ka.p. 8.

Stratifiering;

Befolkningen i traditionella
Inönster.

s~hällen

är sällan skiktad efter klass-

Det är i många fall rimligare att tala om

mar, klaner) familjer etc vid sidan av varandra.

likaberätti~ade

stam-

}\.ven om det inom dessa

s märre system kan förekomma interna skillnader i frårr,a om ägande, mal::t
o ch inflytande, exeITPJelvis mellan äldre och yngre) är skillnaderna inte
av den beskaffeQheten att det är adekvat att tala om

sruTh~ällsklasser.

Den enda antydan till klassbildning som kan förekomma är den mellan extremt
mäktiga och rika grupper /
liga befollmingen.

exenmelvis~ker

och feodalherrar och den van-

Meri den förra gruppen är så Ii ten i förhållande till

el en senare och grupperna lever under så starkt skilda betingelser, att en

i ndelning i samhäl:l:sklasser inte är träffande.

När man ser på u -·länder av typen Indien finns dock en iögenonenfal1 ande klassindelning med stor genomslagskraft, kastväsendet.

Eftersom

k asterna är annerade med religiösa och kulturella föreställningar blir
kastsystemet präglat av

rigid~tet

och ogenomtränglighet.

Det fungerar

som maktfördelningsinstrument men inte som matris för mobilitet.
Generellt kaD samhällsklasser sägas vara hierarkiska eller egalitära
i det förra fallet tillmätes klasstillhörigheten ett särskilt värde, i
det senare fallet bemöter sanmällsklassernas medlemmar varandra mer funktionellt.

Samhällsklasserna tenderar i det moderna smcl1ället att bli

alltmer fUQktionella) samtidigt som de förlorar i statusaccent,
12.i~kQ.n!i~ui_t~t__tI.a<ii!.iQ.n~l! tLmQ.fl~rI!t

Vid industrialisering av nya länder och/eller nya områden är det
mest nåfallande fenomenet en uppträdande diskontinuitet inom sociala system.
l.

Innebörden i denna diskontinuitet kan klargöras enligt följande:
Recipienterna) el v s de u -·länder inom vilka moderna ekonomiska före-

tag och/eller projekt etableras, kan variera mellan eruela och komplexa
s

~hällstyper .

Frågan huruvida recipienten kan irueorporera det nya sam-

manhä.nger med hur stor skillnaden

mellan recipienten och innovationen.

Både vid decentralisering av industrier i i -·länder och vid nyetablering
i u· -länder) som
o m det gäller att
n
ken

kolonier) kan diskontinuiteten bli mer oskarp än
modern industri i ett orört agrart eller .
Förnyelsens form och grad kan variera,

en mer genomgripande

en mer

om sa-

respektive om industriens art ligger närmare till eller fjärmare från
recipientens traditionella inriktning.
2.

?'10tviljan mot att förlora traclitionella trygghets- och säkerhetssystem

är överallt en barriär mot in&Jstrialisering och modernisering.
sen av

~ådmla

Upplevel-

förluster krui verka så att man endast accepterar temporärt

e 11er med förbehåll.

Framföra11t första vågen av industrialisering

spränger gamla sociala relationer utan att sätta nya i deras ställe.
I u -ländernas vardag kan diskontinuiteten ta sig olika uttryck.
Detta kan demonstreras av systemet med arbetsvandringar som tillåter arbetaren att både utnyttja de nya arbetenas möjligheter och vidmakthålla
k ontakter med sin hembygds samvaroformer och sociala ordning.

Fastän

Jetta blandsystem av sociala skäl ib18nd bibehållits längre än vad de
i nfödda arbetarna egentligen skulle kräVa - så är exempelvis fallet i
Sydafrika _. så är systemet med arbetsvandringar inte nödvändigt förkl1ipp at med vantrivsel i den nya miljön.

Om de infödda arbetarna nå Firestones gummiplantager i Liberia berättas/ att de inte velat avbryta sina förbindelser med stammar och hembyar.

De har fortsatt att stå under sin stmahövdings skydd och har upp-

fattat sig som an de arbetade, inte för sig själva utan för sin stam.
De har nå det viset kunnat lmdrr,å att känna sig som asiatiska kulier,
vilka för längre tid sålt sig till en främmande arbetsgivare.

Emeller-

t id har det visat sifT,) att arbetare som längre tid varit anställda vid
g urrrrninlantagema och fått yrkesskicklighet visat mindre benägen.het att
v äxla mellan plantagen och herrnnabyn od1 de blir också mer obenä:Tl1a att
1 änma ekonomiskt bidrag till släkt och stam.
Ätskillirr,t material från andra u -länder pekar i sarrnna riktning.
Arbete i modern regi uppfattas som ett tillfälligt arra.ngemang.

Det kan

vara unga män, överskottsarbetskraft i herrnnabyn, som under en period är
u te i modernt arbete för att sedan återvänc1.,lo

Ibland kan det vara så,

a tt man inte tar anställning indivic1uellt utan som medarbetare i ett
arbetslag under befäl aven s t ammedlcnlo

I traditionella kulturer, där

v iss kännedom om moc1cnna arbetssätt trängt in, har maT} ändå ofta hårdnac1<:a t bibehållit gamla seder och bruk.

Så är exempelvis fallet i bos1caps-

skötande bantukulturer , som segt håller fast vid hävdvunnen ordning:
d eras djur är både huvudnäring
s a elemenL
1I!ratione

arbetsrecls1ccl.1J ~ statustecken och religiö-

Under sådana förhållanden går det
1

dj

efter västerländskt mönster.

att introducera
ilckså från Oceanien

finns exempel på motvilja att acceptera västerländska värdeskalor. Vissa
folk kan t ex på gnmd av hemlänrr,tcUl överhuvud taget inte fås att ta anb
ställning annat än Då hffinmaöarna,

Frånsett den allmänna känsla av säkerhet som en invand miljö och invanda beteendemönster skänker, tycks det i traditionella samhället framför allt vara släktsystemen, som är det starkaste hindret mot individuell
utflyttning, Släktin~arna ställer alla möjliga anspråk på en utvandrare
till industriorten, Om utvandraren inte motsvarar dessa krav mister han
den säkerhet och trygghet som släktordninr,en med dess ömsesidiga ansvarsfö~liktelser erbjuder, Familje~ och släktorganisationen blir sålunda
hinder mot modernisering,
I och för sig behöver här antydda förhållanden inte betyda) att 1) ländernas folk r,enomgående är negativa mot förändringar, De föredrar
emellertid sådana förändringar som kan ske inom den befintliga släkt- Odl
familjeorganisationens ram, Y1en de flesta förändringar som uppträder vid
övergångar från mturahushållnil'!g till penninghushållning ryms inte inom
traditionell släktorganisation,
I själva verket är det inte bara grundläggande sociala relationer
som utplånas vid en övergång, Också glLll1derna för försörjningen undergår en total omv~llingo Stambyns självl1ushåll var i regel en sluten
värld med en egen problematik, ekonomiskt setto Hen om byns unga män övergår till lönearbete Då plantagerna eller i industrierna blir de mer
direkt beroende av krafter långt lltanför byns råmärken ~ marknadspriser,
tillgång och efterfrågan) världshandel etc, D0n ekonomiska tryggheten i
självhushållet har utbytts mot den osäkerhet som råder i ett modernt eko"
nomiskt kraftspel,
Bindningen vid torvan och ovilj an att lämna den för att söka annat
arbete är ett känt fenomen inom aTh bondekulturer, RaDporter från det
ena u --landet efter det andra vittnar om hur starkt denna bindning verkar, Vid arbetsbrist inom industri- och lönearbete är det till hembyn
man återvänder, man rälalar med att släkt och jord där skall ge erforder. '>

..

__

C)

Det
endast under visst
som tillräckliga argument finns .för
att förmå u -ländernas landsbygdsbefollcningar att
ifrån sig arbets) exen~elvis vid överbefolkning i byarna? extra goda arbetsfönlåll~Å"va etc,
erna) exemnelvis sonl sed~1 urminnes tider nendlat mel-

lan jordbruk och sjöfart är svåra att övertyga om modernare anställning.
De vill inte arbeta i tenngruvor eller på plantager) när de varit vana
vid sin jordlapp) där de odlat litet ris,~1.qra kokospalmer och fruktträd.
Det har räckt till om man då och då gjOTt en sjöresa som påbröd.
Industriarbete är som synes en nödfallsutväg i u <~länderna, mest
drar det till sig folk från de lärr,sta kasterna, de hopplöst fattiga. I
en del fall kan det dock vara frårr,a om jordägaTe, som arbetar tillfälligt
för att amort~ra skulder eller för att få medel att förvärva mer j ord.
Så länge den enstaka arbetaren av denna kategori beV~(aT sitt jordstycke
och sin arvsrätt i Ilemmabyn) är det inte tToligt, att han engagerar sig
djupare i stadens levnadssätt och industriens kvalitetskrav.
Eftersom hantverk och hemindustTi bättre anknyteT till det traditio~'
nella mönstret) utövar de alltid en viss attraktion i sådana u -länder
där man söker anoTd..na och stimulera dylikt arbete. Ett skråbetonat fastare statussy~tem äT också en stimulansfaktor i fÖTIlållande till den
ovissa statL~ som en industriaTbetare får.
Konsekvensen härav bliT att vi i m2Jl<r,a u -länder får ett omfattande
hoppjerkeproblem, drivande arbetarklientel och jOTClbrukare som tillfälligt) under dödsäsong) tar anställning i industrieTna. Den låga inflyttningen till industriorteT är symptomatisk, så vitt gäller familjer. IndustriorteTn:ls anordningar och statussystem tycks föl' vissa delar av landsortsbefolkningen utöva en ringa lockelse. Man föredrar sitt eget statussystem. Grupper av industriarbetare som av skilda skäl förlorat kontakten
med sin ursprungsmiljö blir ofta rotlösa och demoraliseras.
Vi får alltså en överallt uppträdande diskontinuitet mell~l ickeindustrialiserade yrken och landsort å ena sidan, industrialiserade yrken
och urbanisering å den andra. Här uppträder många över,gångs- och kompromissformer. För komnromisser talar vissa sociala argument. Arbetsvandrinr:r,ar och kontrakt om arbetslevenms Då f8milj ebasis är anordningar,
som kan säkra den traditionella tryggheten. A andra sidan talar ekonomiska arp;ument emot. Snabba växlinr;ar av aTbetarstam och ljumt intresse för
arbetet
ur industriens synpunkt inte önskvärt. på sin höjd kan det
ligga i industriens intresse att söka decentraliseTa arbeten eller delar
av arbeten. Emot kompromiss former talar industriens behov av
anställd 1)ersonal och specialiserad arbetskrafL Utgående från dessa kan
maJl
gå fädenleärvda trygzhetsbehov till möteso Att tillmötesgå
genom att decentralisera vissa lätta industrier
man
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försökt sig på. I Kina har) som nämnts~ kooperativa industriella e~heter
förlagts till landsorten. En lokaliserin~spolitik av detta slag brukar
anföra påde sociala och ekonomiska argument. ~1an lokaliserar efter närheten till råvoror eller närheten till överskott på arbetskrafto Genom
att på detta vis partiellt decentralisera industrien slallle man kunna mot
verka nackdelar av ur1:xmisering samtidigt som man tog tillvara. element ur
den traditionella strukturen: try~ghet~ arbets,r;lädje etc. Det finns dock
negativa dra~ i en sådan lokaliserings~olitik: 10 Fara för stereotypisering av det traditionella; 20 Fara för protektiv paternalism (slill(tföretag); 3. Fara för att man inte får något klart mått nå produ1(tiviteten) hur mycket korrnner er;entlir,en från företaget) hur mys::ket hemifrån etc.
Vidare kan närheten till hemmabyn medföra orerr,elbundenhet i arbetet med
anledning av traditionella festligheter o do
En hög grad av individuell frihet och mobilitet sammffiL~änger med modernt industriarbete. A andra sidan har man inom industrisociologien observerat~ att en accent på uteslutande funktionell status inte heller i
i -länder är tillräcklig för de anställdas arbetsvilja. Omsorgen om den
:lfasta arbetarstammen ll inom många industrier i avseende på bosättning etc
är ett exempel på att man observerat tryr,ghetsfaktorn och velat ge den
egna uttryck i de nya industrimiljöernao
Svårigheter i u -länder att förstå de nya statussystemen yttrar sig
så att: potentiell arbetskraft inte kan tillmäta industriarbetets statussystem något värde. De nedärvda släktsystemen har ingen motsvarighet i
den erbjudna nya tillvaron) och vad det nya livet kan bjuda av inkomst
och möjligheter har inte något samband med traditionella värdeskalor.
Eftersom man normalt endast har ringa behov, eller ino;et alls) av pengar
och Hmodern H status blir man obenägen att lämna den invanda kulturen utan
att veta vad man får i stället.
Om man arbetar i lönearbete 9 så är det till dess man fått ihop vad
man tänkt
/ sedan reser man hem. Vid lönestegringar yttrar
detta
så, att arbetskraften blir borta från arbetet längre nerioder, man kan ju
tj'äna ihop vad man vill ha på kortare tid. Det finns alltså ingen statuskonkurrens i västerländsk menin~, ingenmobilitetsförväntan. Sitt
ankarfäste har man i det gamla. Vi
här ännu långt
puritanska
/ där arbete
liv
system
folk som
u ,~ländet har sina ekonomier)
sociala system. Den broms som
u...... c>;:>c <::Al"la.,.''-'' utövar
nämnt,
var i hemmabyn inte
så, att
.LU'vH'_.L-l.. .Lv

'--<1J1J.L',VJ

-73det var på pengar eller yrkesskickligeht som en cmställning berodde, det
var på når;ot annat (härkomst e d), Att man på senare tid i viss utsträcknin~ lyckats bättre överty~a yn~re arbetskraft än äldre är känto
De
yn~re kan låta sig attraheras av industriarterna~ vilket kan få till
följd) att de vid tillfälli0;a besök hemma kommer i konflikt med staIl1'luktoriteternao De båda narterna 2~vänder skilda mått för att värdera sin
ställninr;
I Indien har sedan f-;ammal t kastsystemet dekreterat att en viss sysselsättnin[; och en viss konsumtionstyp äT förbtmdet med en viss kast (sudras arbetar exempelvis i r;arverier, o s v)o Kastsystemet står natupligtvis i slcarn kontrast mot industrismrulällcts flexibla och individualiserande statussystemo Visscrlir;en Ilar kast~ränserna i städerna börjat l~plösas,
men de visar sig ha stark genomslagskraft och dykeT upp i nya förklädnadel'
som företrädesvis tillhöTi01et till politiska partier etco Det hjälper
inte att landets fattigdom) som inte vetat av några kastgränser, arbetar
för en modernisering o
I kolonitidens Indien ansåg brahmanerna, att allt piodwctivt arbete
var ovärdic;t, oförenli~t med deras ställning som präster och lärde o Detta
avståndstar;ande från praktiskt arbete kom d.e l stor utsträckninr; att få
gemensamtmed ~uvernörer och kolonialtj änstemän från Enr;la.ll.d, vilka mestadels var enrr,elsk lantadel med 1ilmande inställning En ny social orc1ninc;
kunde därföl' inte få stöd i Indien vare si, från nyckelnersoner i den
traditionella kulturen eller från innovationens repTesentantero
Sysslolöshet, oberörclhet från ävlan) sir1i;;a och invecklade um~ängesmönster) förkärlek för lärdom karakteriserade r;ammal kinesisk tradition. Lilm&'1.de stildran; återfinnes även inom muhammedanska länder, I
västerländska kulturer är också konst och vetenskap, administration etc
ansett som finare än manuellt arbete, Det manuellt anses nästan överallt
som i sig mindervärdigt; slavgöra i förhållande till andra arbeten, Det
industriella arbetet Jlar fått överta nå~ra av de associationer som manuelIt arbete fört med sig, Och elen relativa opersonlighet med vilken en
industriledare bemöter sina anställda passar knappast in i något u -lands
traditionella livsmönster, Det opeTsonliga känns som stötande för den
som aldrig mött annat än primärgrupper av fanlilj och släktt~ med deras
känsloklimat o
Upplevelser av
betyder
att hindren för övergång
från tTaditionellt
modernt
oövervinncliqa
anställning vid
fabrik aller annat lönearbete
kan sanktionemeninr:;) om elen
o

o

,j

o

-74ras av hemmabyn med dess värdeskala. Lika klart är det, att nenninginkomstens lockelse måste bli lika med noll) om den i arbetarens ec~a ögon inte
komnenserar honom för clet CLnsträngande arbetet 1)å fabriken. För det
senare talar bl a att det v~~li~en finnes ett mycket litet utbud av moderna varor vilket ber,ränsar pennin:;behovet. \'1en vissa r,rupper tar ändå
anställning i den moderna sektorn.
.Anställning i industri utövar dock en varierande lockelse på olika
grupper och skikt i det traditionella silllli~ället. r~st lockande är det
för unga mär.. icke--priviligierade kaster och i vissa samhällen för kvinnor. Minst lockelse har elen .. i ele fall den inte uppleves som rent negativ - för grupper och skikt, vilkas status genom industriarbete förändras
till det sämre.
Som redan nämnts kan oförenli~heten mellan skilda värdeskalor komma
den potentiella infödda arbetskraften att ta avstånd från nya anställningar. Ett belägg härför är ex~nnelvis fortbeståndet av boskapsskötsel
i Sydafrika och därmed fortvaron aven lokal kultur. Den innebär att ä1clt'e. stammec1lemmar värderar boskan mera än penr:ar. I många bonelesamhällen
- inte minst nrimitiva sådana .- är i själva verket social ställninr: och
trygghet nära förbunclna med är:ande eller c1isposition av j ord. Jorc1inne'"
hav är normal grundval för existens. Så är exemolelvis fallet i Östeu-rona Indien) delar av Latinamerika. Starka accenteT på jordinnehav hindraT inte baTa mobilitet för eventuella industrialnetaTe - de anses i
stället eTfoTderliga föl' j oTc1brukets beh01T .. det blockerar också uppkomsten av sparkapitaL nödvänc1icra för inc1ustriell utvecklin:-r. I bonc1ekulturer omsätts tillr,ä~rliga sparmedel i jordbru1(, eventuellt i ny jorel.
Betydelsen av nu nämnda skillnadeT mellan traditionellt och modernt
kan sammanfattas så häl':
Det väTde som den enskilde ger sitt eget arbete sammarulängeT med
förekomst av andra vä.n:ar till livsuppehälle. Fastän möj ligheterna i primitiva samhällen är begränsade) så hal' dock den frie medboTgaren en trygg
position från vilken han kan värdera erbjudanden om annan anställning.
Det är inte enbaTt penninglönen som är avgörande föl' hans beslut. FÖTutom lönI2fTågan finns det anelra öveniäganelen, som bestämmer om han skall
bjuda ut sin arbetskraft eller inte. Förkärlek för invanda sysselsätti en förtroa,en miljö y i stället för ovant arbete
lvis i gruvor eller viri plantagen med lånn:a v ä 0 , a r , ",ör
gällancleo
meri relativt självständi0,t arbete h~]®a j
med det strikt
J
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reglerade på främmande arbetsplatser kan unplevas som påtagliga. Det
kan cllirför vara fördelaktigt att avstå från lönearbete, i varje fall så
länge inget stort behov av reda pengar föreligger. Det är nämligen så,
att skillnaderna i prodwctiva ~nstrfulgningar varierar med efterfrågekurvans elasticitet. Det är först när behov~ som fordrar pengar för att tillfredsställas, börj ar växa till som penmingvärdet i arbetsprestationer blir
intressant. Lönearbetet bör därför arrangeras så, att det också förändrar arbetarnas personliga värdeskala) vidgar och omformar deras behov. En
sådan förändring till förmån för penninghushållning måste vara såpass omvälvancle .. att den övervinner linc1ninrren
till stammen och dess seder.
<'."
Särskilt chockerande uppleves natnuligtvis skillnac1:rien mellan stamsmnhället och inclustrisamhället i sådana fall då man sökt direkt introducera en avancerad industriell drift. En sådan industris specialiseringskrav har alltför starkt avvikit från vad den traditionella miljön forclrat.
I förbigående kan här tillfogas, att man från de traditionella kulturernas
sida ofta inte förstått maskinkulturens personella sida. ?1an har på något
sätt trott att maskinerna borde revolutionera landet mer av sig själva,
man har inte varit lika intresserad av att lära sia, maskinerna som att
ställa förväntningar av dem.
När industrien söker manuell arbetskraft för en begynnande specialisering stöter den på åtskilliga svårigheter. Orientaler f~rbinder manuellt arbete med tillhörighet till låg socialklass det blir mestadels
företrädare för sådana fattiga skikt~ som tvingas att ta anställning vid
industrierna, Industriarbete kan upplevas som ett brott mot alla gamla
levnadssätt och värderingar över huvud. Vilken status man får genom sådant arbete har genomgående bedömts som ovisst, Förhållandet i u.-länderna upprepar här paradigmet från västerländernas industrialiseringsprocess.
o

Bärande element i
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Reaktion på impulser till förändring kan vara olika i fråga om
hastir:het; intensitet och vickL Tillägnandet ? ackulturationen kan variera. 1'!an kan se på variationen ur följ ande synPWlkter (a). Den omfattning tekniska och ekonomiska innovationer får; (h). Den omfattning i
vilken social mobilitet J d v s förändrin~ar i det sociala systemet
åts} befordras
t o m
Det
bl a genom mobilitet som
komma olika skikt
l ~odo. (3). ryen omfattL

o
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nino; i vilken yttre imnulser aktivt sammansmältes med den autochtona kulturen och blir ett med den> internaliseras.
Allt detta hän~er åtminstone delvis samman med (a) intensiteten och
spridningen av utvecklingskravet och Cb) maktfördelningen i samhället vid
tidplillkten för ett utvecklingsprojekt. Avgörculde för det förstnämnda är
inte den objektiva ~, eller efter västvärldens måttstockar bestämda - behovssituationen. I stället är det en upplevelse av minskad distans mellan
sändare och mottagare av försla~ om förändringar d v s mellan i -länder
och u -länder. Slutligen är det avgörande i vilken utsträclming lokalkulturen är så öppen att folk kan~ånställa jämförelser med yttervärlden och
därav dra slutsatser om sig själva. Den öppenheten kan avläsas på
spriQningar i utvecklingsönskan i olika skikt, som samtidigt blir ett
slags mätare på i -lands inflytandet. Man riktar sig i sina önsekmål vanlio;en inte så mycket mot eländet som sådant som mot den stora 01i~1eten.
Den uODlever man nu inte länrr,rG som1@terkalleli.o; ~ den är inte en olycka ~
som inte rr,år att förändra. Därigenom blir 0li~1et lika med orätt. Detta
har till följd att DrotGstens intensitet och utvecklingskravGt tilltar i
de länder. där utvGcklino; redan är iO;8ng) äVGn i de fall då man inte
förnekar att faktisk förbättring redan inträtt.

Härskculde maktl1ClvarG vid den tidnlillkt? då en utvGdclingsprocess in~
ledes, är i regel autokratiska eller oligarkiska eliter. Dessa eliter,
som vi här ser flmktione 11t? Gj politiskt, uppträder antingen i fonn av
suveräna regGringar eller flillgerar mer eller mindre oberoende inom de
tidigare kolonialförvaltningarnas ram. Det finns bland dessa makthavarG
nå~ra som reaqerar nå sitt speciella sätt mot imoulser utifrån.
De strävar att inskränka innovationerna till sådana områden som kan bli direkt
fårdelaktin:a för makthavarna själva. Däremot försöker de så långt möjligt lilldvika att den inhemska tankevärraen och den sociala ordnin,o;en för·~
ändras. Det är bäst att hålla sin: till vad som
rr,ammalt och vant 9 menar man.
Sådana försök att hålla nere och kontrollera ett land, dess infödda
arbetskraft och övyirr,a infödda skikt måste förr eller senare misslyckas.
Jet
att rr,öra mGd (a) nödvändigheten att sysselsätta och också utbilda
av den icl1emska) manuella arbetskraften i andra
än
digare. Inflytelser av modernt snitt konnner / om inte annorledes
via
•... }

'-'

-<

-

•

-/

utländska företag OCll biståndspersonal etc? in i de flesta länder och påverkar arbetssituationen; (b) existensen av universitetsutbildade iWlemska
specialister. Ofta är dessa utbildade i västländerna Odl kan efter hemkomsten vara kompetenta att försvara inllemska intressen mot politisk exploaterinrr,; (3) det successiva införandet av modern statlir; organisation,
såclant som en yrkesutbildad tjänstema.nnakår? ett sj ukvårdssystem , utbildningsväsen, militärorganisation och Dolisonr,anisatioll? offentlig byg[;11adsverksamhet os v. Efter hand börjar via dessa kanaler moderna funktionella principer att få inste~. Ståncls~rivilegier upphör alltmer som grund för
det sociala urvalet. Det är vad lnml gör, inte vilken släkt eller vilket
Darti man tillhör, som blir avgörande för ens sociala status. Vi får en
bep,ynnande eliternas cirkulation (jfr Pareto), en institutionalisering av
den sociala mobiliteten (DNlrendorf).
Det börjar härigenom att upukamna ett tidigRre nästan obefintligt
mellanskikt? mer eller mindre välutbilelat, men det står utanför den traditionella oligarkien och delar inte dess intresse av att den nedärvda
sociala struktug;en partiellt hålles vid makt. Detta nya skikt är sa.mmansatt av lärare och av förval tningsfuWctionärer, av jurister, läkare, ingenjörer? agronomer, yngre officerare m fl med direkt eller indirekt västerländsk utbildning,
Det uppkommer så en allt mer prononcerad introssemässigo Odl ideologisk klyfta mellan rr,amla och nya eliter. De senare blir nolens volens
till förkämpar för social mobilitet, !7 aktiva celler i srunhällsutvecklinr;en l1 • Det händer inte sällall att företrädare för c1e nya elitema i medvetanc1e om sin lcunskapsm~ssiga överlägsewlet är benä.~ att lämna sina
underordnade positioner i s8Jilllället för att i stället rycka till sig politisk makt. De kan sträva efter mal<ttem;; resurser lmc1er förevändninrr att de
cllirigenom blir i stånd att reformera. Det kan t o m hända att de lmderblåsa sociala revolutioner eller ställer till med kupper. En del missnöjda el~nent i den nya intelligentsian är ofta st~rande för den bestående m~(tstru1cturens stöttepelare, 1)et är sådana som till följd av förfelat,
eller DartielIt förfelRt yrkesval; orealistisk yrkesförväntan eller Dolitisk konflikt efter llenllCOmsten inte fl~it några platser som tillnärmelseuppfyller kraven på deras förväntninr;ar. Ofta är det frår;a om jurister
humanister, som känt sig åsidosatta. Från sådana kategorier kommer
ofta kritik mot
makthavarna för deras otillräckliga
., utveckI kolonialområden uppstod
ofta konflikter mellal1 de
~

<.• )

'.}

.:..

-

nya eliternas krav på omeclelbar emancipation jämt<3 upprättcmde aven strikt
institutionaliserad nationalregering Od1 de g~illa ledargruppernas intresse
av att bibehålla förbindelsen med kolonialmakten tillika med autonomien
hos av dem ofta med nedärvd rätt kontrolleracle regioner~ stammar eller
1confessionell'l grupper" Ur konflikten av liknancle sla.p: kan också en stigande no1itisk instabilitet inom u,-länclerna hämta näring.
Qe_nya J~r~t~g~rna
Under ett utvecklingsförlopn frillnträder vanligen ett nytt företagarskikt . Det rekryteras bl a från fyra håll:
(1) Anpassningsdugliga, framstegsvilliga och kapitalägande mLhöriga till
den traditionella oligarkien; denna förvandling från kapitalägare till
fåretagare är dock relativt sällsynt.
(2) Marginalgrupper) sådana som parsis i Indien; ostasiater, levantiner
och andra invandrare i latinamerika) araber pch indier i Afrika, kineser
i Sydostasien. Medlemmarna i dessa margina1grt~per 11ar i regel redan tidigare varit aktiva yrkesutövare i bestämda yrken. på grund av sin endast
delvisa integration i u -landet är sådcma grupper särskilt känSliga för
intryck utifrån och därmed lämpliga som förmedlare.
Personer inom karriären hos utländska företar: läraktiga anställda,
som vill bli Självständiga; llöppna e",et?l.
(3)

(4) S1älctin",ar ) vänner och politiska 3.l'Lf-tängare till de nya makthavarna,
vilka vill dra nytta av sina relationer.
Ett sådant så sammansatt företagarskikt skiljer sig från de typer av
företagare som varit bärare av utvecklingsprocessen i västlä~derna. Skillnaclen består bl a i att en del av dem saJmar insikt om knapphetens kalla
stjärna, kravet på en viss askes för att få till stånd autonom kapitalbildning. f1argina1grupperna vi nämnde kan därvid utgöra ett undantag.
Vidare är de nya företagarna troli",en ofta obenägna att till förmån för
en långfristig upnbyggnad av sitt företag avstå från förverkligande av omedelbara personliga intressen. Företaget SOTIl självändamål är en okänd ide
för många av de nya företagarna" Häri",enom blir u -ländernas företagar···
typ i hög grad beroende av statliga understöd och därmed av politiska
konstellationer vilka i gyrmsamma
l kan cmvändas för att
och skärma av ett
mot konkurrens. Dessa nya företagare kan c1äriJ
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genom komma att framstå som bärare och förverkligare av statens utvecklingskrav sa~t som företrädare för ideologier om nationell ekonomisk oavhängighet.
De nya elitgrupperna den u~ga intelligentsiqn, som också innefattar
yngre armeofficerare, 001 därjämte företagarna är alla bärare av impulser
till förändring och blir genom sin ställning inflytelserika för samhälls
utvecklingen.
De nya elitgrupperna påverkar l sin tur olika befolkningsgrupper,
vilka såhmda blir de egentliga utvecklingsbärarna. Som medle:mmL'lr av
skolor och utbildningsanstalter, -oartier, organisationer, kamratgrunper
och klubbar kommer dessa folkgruoper att fungera som kommunikationsbärare
och integrationsfaktorer mella.~ ledarna och massqn. Till utvecklingsprocessens bärare hör i förstR hand:
(l) Ungdomen? särskilt den som fått tillgång till högre skolor och utbildningsanstalter. Utvecklingskravet reses
ljR1ctligen ofta från de
yngre gentemot den äldre generationen, Universitets- och högskolestudenter brukar bli Dolitiskt verksarrrrna och betonar bl a den vertikala mo·~
bilitetens rätt? chanserna inom olika yrken skall inte baseras på ståndsprivilgeier utan på saklig kompetens.
(2) Kvinnorna, vilka i stigande utsträckning fordrar emancipation och
könens likaberättigande får oc1csågenom utvecklingsprocessen oundvikligt
sin ställning förändrad. I samhällsordningar, vilka ända in i modem tid
varit uppbyggda med en starkt awctoritär-patriarkalisk familjetyp (eKempelvis den kinesiska) blir rollen som utvecklingsbärare hos de båda nu nfun..~da
typerna (ungdom och lcviIhior) nästön omstörtande. Den nya utvecklingsregimen kommer följaktligen av dessa kategorier att betra.ktas som en möjlighet till frihet" hur dåligt friheten eljest kan vara tillp;odosedd inom
regimen i fråga.
och underskikten inom militären, vilka till följd av teknisk
modernisering och utvåcil~ninp; av försvaret fått bättre utbildning, starkare inflytande och snabbare befordringsmöjligheter.
(3)

~~llan-

Industriarbetare och andra löneanställc1a. Här uppkommer en ny och
snabbt växa.~de stam av förmän, yrkeskunniga och Utrringar? som har
l,r\tyr-"<lLl+ med sina arbetsgivare och slipper
tidigare feodala eller
kastreglerade bindninp;ar. De
potentiella objekt för politisk
agitation och organisation, l
genom organisatörer, som älva
de
(4)

(5) Vissa grupper inom den jordbrukande landsbygdsbefollmingen, vilka
kommit i kontakt meri. nya metoder och nya företagsformer inom jordbruket
och som dessutom blivit åtminstone partiellt utsatta för llGemeinschafts 1f upnlösaDde effekter utifråD (genom ungdom som flyttar till industrien och
till städerna etc). Dessa grupper blir ofta föresnråkare för agrarreformer.
Ak!.u~p:. ~tE.a!.ifi~rin&

I de nya staterna~ som många u. ·,länder kallar SIg har man talat om
integrationens lcungsväg~ man vill undvika en klasskamp. ~~n man kan fråga i vad mån klassbegreppet över huvud är tillämpligt på u -ländernas sociala verklighet. Det har antytts 9 att vissa effekter av vertikal solidaritet har karakteriserat dessa länder) exempelvis mellan traditionella
ledare och deras stammar, ibland också mellan kolonisatörer och koloniserade etc, så att det horisontella klassbegrenpet inte blir fattbarL En ny
klass-solidaritet har därför inte kunnat framställas som mer attraktiv än
äldre solidariteter.
Genom landsbygdens utsugnLng har man i många u.-länder framtvingat
en emigration mot storstäderna. Invandrarnas villkor har här troligen
blivit det yrkeslösa ~ndernroletariatets. Stora delar av undernroletariatet har minimala förtjänster inr;et klassmedvetande och inga politiska
åsikter. De är socialt immobila, men cle kan trots allt ibland återfinnas
som medlemmar i politiska partier 5 där de låter sina synmatier och antipatier komma till häftiga uttryck.
De egentliga lönearbetarna utgör i u.-länderna en jämförelsevis ringa
del av befollminp;en. De hålls ofta samman i fackförbund av i -ländernas
typ. Det kan finnas motsättningar mellan en sådan lönearbetarklass och
den s k nya eliten, som väsentligen baserar sig på hög utbildning, Den
nya eliten är i stor utsträc1ming identisk med de statsanställda, eftersom staten är huvudarbetsgivare i flertalet u ·-ländero
Innebörden av u -,landsstratifiering blir enligt dett~ följande:
socialklasserna är flytande od1 endast ledarskiktet
~gentligen en
klass. 1)en har denna position både som högt utbildad och som inflytelsei produktionen. Det senare gäller åtminstone för de u -länder som
praktiserar statskapitalism. För en viss rigiditet inom den nya eliten
både (less
maktnositian och
effekter av
natur) en
schejk (elV 1967, p 240 ff).
9
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I månr:a u. -Hinder ann;es den grundlägn;:mde klassdistinktionen vara
mellan västpåverkade och traditionella/'evolues och non-evolues,
Studier av vilka kriterier som används för att skilja klasserna åt
har resulterat i bl a följande (från Stanleyville):
a)
b)
c)
d)
e)

Härkomst och stamtillhöriglleter
Beteendemönstret tillmätes stor
'1
Yrkeskaraktär
viss
Lön
viss
Utbildninn;
viss
',I

r;er fÖf,;a utslag.
vikt,
vikt
vikt
vikt (Soc Impl~ p 467).

Andra studier talar om att ojämlil\het mer hänför sig till makt och
anseende än till pengar (elV 1967) p 24).
Rangordning av yrken gav i en undersälcning följande:
Lärare, mekaniker, timmerman
karnxer, bokhållare etc

l

Affärsidkare, chaufför, sko-makare, skräddare

2 Semi-evolues

Jordbrukare, försäljare? för ..
man) 'lboy' 1

3

Non-evolues

Grovarbetare, tillfällighetsarbetare, oskolade

4

Proletariat

Evolues

Det kan observeras, att i denna rangordning utbilclninr;sfaktorn inte
har stort inflytande, ~1er eller mindre utbildning förekommer i sannna
klassgrupper (Sac Imnl, loc cit) ,
Att man kunnat identifiera klasstillhöri01et od1 livsstil framgår av
följande kommentar, 'Folk kan delas in efter hur pass mycket europeiserade dc är, Då måste man ha reda nå, hur de bor, hur hustrun är kliidd)
hur barnm1 uppträder, om de springer omkring förvildade ~å gatorna eller
inte. Också barnens hälsa är något att lägga märke till. Av sådant kan
man, se om folk är evolues eller inte.! Förutom hus od1 privatliv hör
det hit att räkna med utbildning, yrke, förmögenhet hederlighet, Evolues
i regel utbildade, men en
måste man Tälcna dit, även om han inte har
utbilc1ninr;,
Viss identifikation mellan klasstillhörighet od1 llande kan förekomma,
'1an kon sär;a om en nerson som
både fattig och outbildad men
som lIDlJträc1er balanserat och '70-",rJ'].1- att han är ;
classII , Med det
kan man ha sagt både att han :'ir
och att han bör rälcnas till evolues.
J

J

-82-

Det kan alltså uppträda en förblandning mellan beteencle och socialklass
(op cit~ P 457).

1.

Traditionell stratifierin~ var snarare vertikal än
med fristående system sida vid sida.

2.

Bindning till traditionella trygghets- och säkerhetssystem skapar
kluvna lojaliteter hos dem som första gåneen anställs i ''modernt,j
arbete.

3.

Anställning i den moderna sektorn innebär på lång sikt en blockering av möjli~leterna till återgång.

4.

De centrala bärarna av modernisering kristalliseras i sina förmedlaroositioner fram som "nya eliternali , Dessa är i stor utsträckning sammansatta av högutbildade ocll/eller statsanställda.

s.

De nya eliterna överför i en tvåstegskommunikation förändringsimpulser till vissa kategorier~ särskilt ungdom och kvinnor.

6.

Den medelklass som ofta anITGS som villkor för en genomgrinande
utveckling är i många u -länder alltjämt av ringa omfattning.
,O)

':.'

110risontell~

'_.J
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Politisk organisation

Kap. 9.

Politisk organisation är enligt en garrnnal definition för nkrig utåt
och fred inåt' l • Den skall med andra ord hålla ordningen m makt inom
sroa~ället och försvara det utåt.
Inom samhällslivet är den ensam om rätten att använda våld. All politisk organisation har en exekutiv gruoP
som utövar kontroll, ansvarar för välfärd och yttre relationer. Organisationen förutsätter allmänt medlemsskap och lojalitet och hålles samman
känslomässigt av gemensamma traditioner och symboler.
Vissa framställningar hävdar, att denna defini tion är för snäv. Den
politiska organisationen har i själva verket fler furuetioner. Den skall
söka lokalisera och artikulera intressen inom sruIDlället, ta initiativ till
långfristig planering etc. Frånsett mer tekniska furuetioner 9tall organisationen söka spåra och skapa referensramar åt folket. I enlighet med
den klassiska formeln att myt och rit supulerar varandra skall politikerna
både bidra med visioner och/eller ge intryck av att sådana leder deras
agerande (Edelman, p 16 ff).
Problem som ordning, välfärd, intresseartikulation har självfallet allmhögsta aktualitet inom u -ländernas uolitiska organisation. Enligt
Parsons är de fuructionella problemen inom varje socialt systern följande:
(l) att anpassa det till dess miljö; (2) att leda det mot gemensamma
mål; (3) att bibehålla OG~ motivera spänning inom systemet men också
att hålla spänningen under kontroll; (4) att integrera medlemmarnas handlande (Hitchell, p 39).
Hur pass mycket det politiska uupleves som angeläget oc.h berör de enskilda i ett srullilälle är en fråga för sig. Olika typer av kontaktyta
mellan land och folk, politik och individ kan illustreras så här:
Aktivitetsgrader hos enskilda
Hög
Låg

f
~

Hög

Makthavare

Anhängare

t ~
a t

Låg

Opponenter

Indifferenta

K
fl:

s

e

ffi

t
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Qrgar.!i~a1}2.n~n~ ~ti:!:.l!.n:i.:.nz.

I den härva av problem som uppträder i ett u -land är det naturligt~
att man söker en huvudman som kan minska osäkerheten. Det som då ligger
nännas t till ha.nds är staten eller nationen. Alla vänder sig emellertid
inte till staten. De grLwper som lever kvar i traditionell inramning
räknar med en annan huvudman. !'len sådana grupper som störts eller påverkats av begynnande utveckling förväntar sig att statsmakten skall lösa deras aktuella sociala problem samt bistå dem med anpassning till det
nya. Staten skall med andra ord uppträda som räddare och helbrägdagörare
och samtidigt ersätta traditionella stödformer.
~fun stödsökande får inte alltid kontakt med huvudmannen.
De politiska skeendena i u -länder speglar nämligen den grundläggande klyvningen hos
samhällena ifråga. En del av folket är moderniserade~ "västerniserade ii ,
urbaniserade, andra håller fortfarande fast vid de traditionella mönstren,
särskilt desom bor kvar ute i byarna. Kontakten ryrrnner emellan dessa båda
skikt sina översättninvsproblem.
Det är troligen rDnligt att anta, att regeringar i u -l&~der utgör
grupper som socialt; ekonomiskt och biil&ningsmässigt avviker ganska markant från folkets stora massa. I alla sö.mhällen överhuvud kan man anta
att det är skillnader i förmåga till social perception, observationsbenägenhet vad sociala ting angår ~ skillnader mellan ledarna och de ledda>
mellan dem som står nära makten och dem som står nära jorden. I traditionella smrulällen Lmder snabb förändring är dessa skillnader större än
annorstädes, eftersom det där vanligen inte finns tillräckligt många
fönnedlare, inga sammanlänkcmde element som ka.Tl överbringa makthavarnas
ståndpunkter till folket och vice versa.
Det är också viktigt att hålla i minnet? att u.-Iänder saknar egentliga intressegrupper? som kan uttrycka specifika men bestämda krav på
det politiska handlandet. Till följd härav blir politikerna inte infonnerade om i samhället förekommande intressen, å cmdra sidan har folket inga grupper
vilka de mer självfallet kan vända sig för att få
sina särintressen beaktade eller artikulerade.
Politikerna kommer härigenom att tala i ett slags vacuum, vilket be·!-'r.. ,rrh··'J"'" diffusa ideologiska och emotionella uttalanden.
När politikerna
inte är i stånd att rikta särskilda appeller till särskilda gruPper, måste de ta till grova instrument. Det blir också fallet, när de tvingas
att mobilisera fram stöd från folket i en eller anncm fråga. Situationer
L

~

__
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av detta slag gynnar iövergånq,sskeden mer karismatiska ledare, ledare
vilkas personliga dragningskraft är större än deras saklighet.
De gruoper i u -länderna som närmast skulle laxrrna motsvara politiska
partier eller begynnfuide sådana har ofta stammässig dialektal, religiös,
eller regional förankring. De representerar sålunda ofta starkt personliga förbindelser Odl lojaliteter. Också här gynnas karismatiskt ledarskap.
A1ctuella studier från Indien har dock hyfsat hypotesen, att det moderna samhället 1<räver nya sociala former och att äldre former alltid är
till hinders och dömda att försvinna, Sålunda har det indiska kastväsendet visat sådan livskraft att det inte helt kunnat raderas ut, Det finns
exemnel Då kaster som övergått till att bli politiska partier. I kasten
finns ju i förväg format en solidaritet som går vida utöver familje- och
släkteTh~eter.
Den solidariteten har visat sig möjlig att transformera
om till nya ändamål, politiska och ideella (Sivertsen, n 9 ff).

Företrädarna för de nya staterna har i många~?cken varit talesmän för
en gemensam ideologi~ Den har innefattat att en rationell och institutionaliserad nationalstat är instrumentet som skall omforma försvagade Odl
föråldrade traditionella eTh~eter till ny operationsduglighet. 'Nationalismen blir det dominerande värdesystem som ger en viss disciplin åt ansträngningen att modernisera: l (H Zetterberg), Det är en paradox, att nationalismen, som i sina europeiska grundformer resulterade i ett säreget,
tidsbundet odlande av folksj.älen, i nutida u, -länder skulle ha helt andra
funktioner, Nationalstaten skall sålunda - tänker man sig - åstadkomma
en homogeniserande, likriktande anpassning av autochtona element till en
teknologisk universalkultur och till social organisation av modernt snitt.
Nationen skall bli i stånd att hålh alla såväl lokala som övernationella
enheter stången) stammar) språkgrupper) konfessions~rupper, storregioner,
kontinenter, I harmoniseringen av så disparata ting måste det i realiteten uppkomma lojalitetskonflikter, ibland av våldsamt slag.
I de europeiska nationalstaterna fanns ett utbrett nationalmedvetande)
relativt självständiga organ för den allmänna opinionsbildningen,
mentarisk representation, förmedlande PTUDver mellan folkens stora massa
och
statsförvaltning; en stabil, utbildad byråkrati. Av detta
nästan ingenting i u.-länderna. Där vilar nationalismen på ett tunt,
c..
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dominerande skikt, varav följer en tendens till maktkoncentration och
administrativ centralisering.
U -landsrerr,imerna representerar hela skalan av makttyper. Det finns
demokratier i klassisk mening) enpartiländer, oligarkiska system och diktaturer. Indien är exempel på ett u -land där man sökt genomföra en demokrati av klassiskt mönster. Tfun flertalet länder kallar sig för demokratier, regimen representerar folkets l1djupare avsikt!1,"egentliga intressen/ etc. I vissa fall :l s itter makt i spjutstångs ände", man stöder sig
på militär för att hålla maktpositionen, militären själv är vid regimbyten ofta direkt engagerad (Em Nat) p 95ff).
De ideolo~ier san pronaaeras är både för invärtes och utvärtes brWc.
Hänvisningen till det koloniala förflutna tjänar bådadera, det är världssamhällets unu~ift att bättra vad man tidi~are brutit. Inom u -länderna
själva får hänvisningen till det koloniala förflutna en integrerande funktion. 'Vårt folk har avkastat detta ok;".. etc I övri~t innehåller u landsideologier både uaternalistiska och futuristiskaclement. Regimen
framträder som stödjare och förmanare i dagens frågor) men den planerar
också för framtiden.
Alla u ~länder Ilar sina treårsplaner, femårsplaner, tioårsplaner etc.
Hänvisningar till sådana pl8ner förekommer flitigt både inom och utom u land. Planerna får många gånger karaktären av statussymboler mer än av
arbetsinstrument. Diskrepansen mellan ideologiska utvecklingskrav, programmatiska löften Odl faktiska resultat är genomgående stor (Gårdlund,
u 157 ff).
Vad gäller ideologiernas fördelning har ekonomiska kommentatorer
frffiThhållit) att utsugarmyten inte llåller; de gamla moderländerna expanderar snabbare, sedan de blivit kolonierna levitt. 01an framhåller också
att u.-18nder tillväxer ungefär lika oavsett vilka regimer de håller sig
med. Det finns inr;en politisk r;enväg från underutveckling. Administration i u, ··länder är endera administration av ekonomisk tillväxt eller
ingen administration alls) det samma gäller för politiken. Man har ock·~
så sa~t." att i statsförbundens tidevarv nationella ideolo~ier
är föråld'._'
rade, nationernas självständighet blir alltmer fiktiv, de blir '~seudonationer?!.
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Den gän~se internationella u -l~ndsideolo~ien kan sä~as vara, att u ländernas nroblematik i mycket är elen samma som i ·-ländernas, clet är frå.ga om ekonomisk tillväxt) om ölming av solidaritet, bådadera i kombination. nen en sådan ideologi är inte onsamrådande.
"Vi kan göra allt om vi bara inte imiterar Europa ll ) säger en företräEl
dare för en internationell protestideologi. Enligt denna är Asiens Ocll
Afrikas uppvaknande en del aven världsomfattande revolution, vilken en
gång inleddes i Europa och Amerika men sedan försunmades. Efter kolonialismen Odl dess följdföreteelser, nationalstaterna) skall komma en ny mas-o
sornas revolution I en begäran o!n' erkännande från världens lägre klasser.
Framstegen är inte en additiv process utan en konvulsiv? alla fram~
steg förutsätter konflikt. Reaktionerna först mot kolonialism, sedan mot
neokolonialism, så mot snabbt förborgerligade regimer i de nya nationalstaterna, bekräftar alla konfliktteoriens giltirr,het, menar man.
Det frmrulålles ibland att massrörelser i dagens u.-länder ofta dc
facto engarr,erar vertikala grunper snarare ful 110risontella, det är etniska;
religiösa) lokala gemenskaper av Ch'lWJTI tYD än samhällsklasser som uPnle··
ver en identitet och engageras för skilda syften.
I själva verket Ilar det visat sig svårt i nya stater, att lösa den
omfattande utarm.n.inr:ens nroblem och samtic1irr,t ta hänsyn till lokala särgruppers önskemål om att få behålla sin egenart. ~'1an har i vissa fall
sökt minska på inflytandet från. sådana vertikala system ~enom att öka aktiviteten hos fucl,tionella eliter: lärare, statstjänstemän) militärer och
mecliafolk.
Mm har bl a talnt om . Hen afrikansk renässans 1 och sagt, att elen erfordrar högre lojaliteter som överbryggar provinsielin) stambetonacle)
dialektala Odl reli~iösa e~leter Odl aer dem en allomfattande ram. Ett
steg på vägen är här nationell integration) vilken kan vara ett nödvändigt steg mot nästa etapp) allt vidare integrationssfärer utöver den afrikanska kontinenten.
Nationerna kan lätt bli fetischer men integration kan vara en funktionell ekvivalent i Parsons mening elen kan ingå både i större Odl mindre eILJ,.eter.
U -ländernas teknokratiska intelligentsia är inte effektiv i
maktiJmehav) stnmgrurmema är antikverade! det erfordras nu ett nytt
1
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afrikanska framste~ssträvanden sä~er en sådan ideolo~i (JafrSt, 1/1967).
Att tända revolutionens lå~or är vad vissa protestideolo~er önskar.
De säp:er) att de politiska mal:t11avarna i tredje världen, ibland talar
med sarrnna tonfall som förr koloniaLmaktens renresentanter. I -länder och
Uo -·länder 1Ca.ll inte nå kontakt via en orättvisa _. råvaruuriserna.
Det
el "l
l eClnlngar
l .
1 l"
.. lr!~', u.ar mannlSccans
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mangJ. and ra l(OnI_ILctan
1. en f"arp;o
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värdighet undersl;:E':·:'~as. Ideologier av detta slag apoteoserar kollekt i vet, pläderar en socialistisk l1umanism Odl anser; att teser om att omfördela jordens resurser nå ett rättvisare sätt inte alls är långtgående
nog.
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Som exemnel på ideologien inom ett u -la.lldsparti kan refereras en
studie från Barocko (D E Ashford, 1964).
Istiqlal är nanmet nå nationalistnartiet, ~1arockos största narti,
Ashford hänvisar till att nationalistnartier i nya stater ansetts som integrationsinstrument par nreference. Hen de får under självständighetens
första tid svårigheter att skapa referenssystem, som kanaliserar folks
uppdämda förväntningar. Andra partier i nya länder slipner vanligen lättare undan. De har sina ideolo~ier och/eller särintressen att företräda
och har därmed föreställnin~sramar gimla fastare än dem som sla~ords
mässigt formats kring teman"av t~ ';~'1arocko åt marockanerna;?"
Ashforc1 har velat stuc1era politiskt beteende i ett ulancl och har
därvid ansett det marockanska nationalistpartiet som en strate~isk grupp.
Som representanter för partiet har han valt sekreterarna i cle lokala
tidistrikten. Via partibyråkratien distribuerades till samtliga dessa en
enkät. Den avsåg bl a att få fram personliga och utbildningsmässiga egenskaper hos partisekreterarna och deras språkligt-kulturella (berber vs
araber) ocl1 religiösa hemfrist. Vidare ville enkäten inom sekreterarskiktet teclcna aspirationsnivåer, självvärdering och preferenser rörande politikens mål och landets utvecklingsvägar.
Det finns enligt studien tre huvudtyper av sekreterare inom Istiqlal:
för det första sådana med bara koranskola och traditionella yrken~ det är
en relativt äldre grupp, i re~el trogna muilimer~ för det andra en bättre
skolad grupp med modernare yrken och svagarc religiöst engagemangs denna
Slutligen fin.l'ls en me11angrupp ) det är yrkeslögrupp är relativt yngre
sa hel tidspolitik2r) mostadels med mella.nskoleutbilcIning. Den sistnämnda
f?;ruppen är viktig, eftersom den i regel är Dartimässirr,t"starkt engagerad
och rymmer åtskilliga arrivister) Dersoner som är beroende av partiet för
sin karriär. De nartisekreterare J som har moderna yrken vid SIdan av sin
sekreterarsysslae kan aVllilcera partiet förutan Odl är inte berocnde av
det som mobilitetskanaL
..
Lokala Dartisekreterare (PS) med traditionelln yrken är viktiga)
därför att de utr;ör nycklar till folkets stora massa, särskilt utanför
de större städerna. :'1en de är s,::untidirrt en belastnin~ för Istiqlal~enom
att deras dåliga utbilc!ninp: och religiÖsa engagemanr; r,ör dem ljUmma ~l1er
oförstående för moclerniserinp:ens kr8vo Dennal',rUDn jämte de heltidsarbetande PS å ena sidan, de moderna och vanligen urbaniserade PS å den andra
svåra att förena under en hatt. D8 två förstnäm,'lda grupperna

par-
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ter nämligen betydligt hö[':re värde på sin egna politiska roller och de
har betydligt hör,re aspirationer på er,et politiskt avancemang än de moderna PS. Förhållandet antyder en diskontinuitet, s~n kan leda till kon~
flikter i partiet, Det politiska engagenlanget hos de tidigare grupperna
är inte i första harld en funktion av politisk eTfarelli1.et, den senare finns
det meT av i elen modeTna PS"p-ruDnen,
Ju mindTe skolad, mer ortocloxt muselman;l mer isolerad man är, socialt
och geografiskt, dess starkare asniration har I:lall på att avancera inom
partiet, PS av modernt snitt merf ep,na yrken har ju ofta andra grupplo"
jaliteter vid sidan av den politiska, Deras Dartilojalitet kan vara obruten men den minskar rel ativt i betydelse j ijmfört med vad fallet är hos
dem för vilka partiet är den enda lojaliteten, För de senare, de glödande nartientusiastema, som socialt och yrkesmässigt är sämre anpassade;
blir partiet det enda fascinosum. ~1al1 kal1 sålunda sä~ao att det är det
sämre' bränslet som glöder starkast nå partiets ässja. ' Det klanr,ör en av
svårigheterna att skapa lämolil1,a partiattityder och effektiv disciplin.
Devota islamska PS omfattar nä.mlio;en gärna mer extrema stå.lldpunkter: de
visar lätt intolerans mot an:lra nartier och hyllar demokrati med läppar··
na men inte med hjärtat) de fascineras däremot av appeller om marockanisering ~ de är oförstående för uppbyo;~ac1sarbetets låil,a,a möda men snabba
att identifiera Istiqlal och. ,det fria '1arockoo Att utvecklingsarbetet
har vissa oundviklig,a sekularise:cino;seffe1cter anses av dem som illavarslande, Följden blir ofta att moderna attityder bland dem anlär~s enbart
rituellt Odl industrialiscTingens institutioner accepteras oförmedlat Ut8~
att förstås.
Sprickbilclning inom ISi.::iqlal räknar Ashford) mot bakgrund av PS-kaderns sammansättning) med som en risk. Inflytandet från bättre utbildade
funktionärer) som dominerade uncler partiets tidigare skeden" ser ut att
minskas vid en tidpunkt) då det i stället borde stegras. ~~n de högutbildade attraheras inte av politiken utall sugs i stället upp av fönraltnin,r!;en. Risken för en avintellelctualiserinc; av partiet blir därmed överhängande. De föreliggande uDPgifterna äl' s3mtidlgt stora. Istiqlal mås<"
te ju som andra nationalistpartillr, som fått se sitt primärmål, självstän...
c1igheten ~ uppfyllt, omformas partiets referensram till uppbyggnadens uppgifter. Det är en paradox) att det j cletta läge för nationalistnartieI' i
gGmen gäller, att politiken JTIåste avemotionaliseras od1 avrlramatiseras.
Helt kan man ju inte stena igen de patriotiska källsprången, men man måste förse partimedlemmarna med material så att de begreppsligt kan fatta
sin belägenhet i ett utvecklingsla~d. adl det är inte lätt: frihetens
komplement blir arbete och mÖdi-lo Marocko får inte bli stillastående) men
utvecklings instrumenten måste hämtas från den västväTld, vars ok mall nyss
skakat av. Och social differentiorin a \Tår inte att Ui'ldrrå heller nu i det
nya och egna landet:, oavhängigheten b~i~.gar här bittra frukter med en
hierarki av högurbildade re.gerinrr,s· och fönTal tningstj änstemän) som
serligen
marockaner men som liksom tidigare översåtar upplevs som överlärrsna och 6tillrrän~1
,.
r'stiqlal har o~ksä haft svårirrheter i sina försök att bredda partiets
an..hänrrarkåc1eT o Det har visat sirr ~ärskilt besvär1i~t att enrol1er~
soner ur motståndsrörelsen men också be.lrielsearm6ns'och fackförbundens
är JTIotvilliga reklyter. FöretTädarna för dessa tre kategorier
ju alla modernare än vad som är fallet i Istiq1als stora massao Tillskott
ur de nämncla lägren skulle inte bara prestigemässic;t utan också ur modersynpl.mkt
.inom partiet. Emellertid
också posi
,. teCk81L i5verbrY:-:;8:cmdet av de språklirr,a och kultubarriärerna består inom landet) i mycket tack vara Istiqlals insats
or0'anisationo ]\~ven om clenna sammanhållning av disparata element i
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och för sir. skul1G hm.na bli Gn konfliktanlGdnino; har dGn hittills fungGrat, IntG 11G11Gr oppositionGn från ortodoxt muslimska part::ielGmGnt i förhållandG till modGTI11sterna !lar IGtt till nåo;ra allvarllgarG konfliktGr,
J\llmäIlt kan r;iHla för nationalistnartier, mGnar Ashford) att dc måstG rälcna mGd en sj~~kandG utdGlnino; på den nationella eIDleten,- sedan denna väl Grövrats , EnL1leten under k8J1lntidGn med avancerade ledare och enkla
~].dri\ma själar på samma front) C1en skapas ju av ~älva oppositionsställnlnr.en.
rfun när frihGtGn är VlliLnen, är det då så att moren har gjort sin
plikt) så moren kan o;å? .f,r nationalistpartier ver1clifJ;cm annassbara till
vardar;snolitikens 'lårda a1ctualitGtGr, sådana dGssa framträder i ett uland?
Väo;en mot den konstruktiva oenio;het) som brukar antas karakterisera
västländernas nolitis 1ca system den kan ju inte uteslutande följa natio-nalismens attraktiva nro~ra~Q Den fordrar en nedtonino; av de YärdGladdade
och över~rinande målen f6r nolitiken, Den sätter i stället ett sla~s nluralism:'man kan i pr8]ctikGn söka snecifiera Gtt antal delrnål direkt pä
medborr;amas/partimedlerrnnarnas eo;en~ observationsnivå och inom deras händlingssfär,

l.

Den nolitiska organisationen i u --länder har att samtidigt lösa
tiåde statsbyggBllde problem och påträi'l[;ande socialekonomiska frå({or,

2.

Kontakten mellan politikerna och fol1cet ryrmner komrnlUlikationsproblem. Den lculturclla distansen ledare/ledda och hetero[;eniteten i önskemål hos skilda fol1cr;rupper bidrar härtill.

3.

Nationella ideolo,der och utvecklingsplaner är instrument l an-o
strän~ingarna att inter;rera och väcka folk i de nya staterna.

4.

Internationella ideoloo;icr vill nropagera en revolutionär protest som ny; accelererande faktor i u -ländernas utvecklinG.

S.

Befintlio;a nartiideolor;ier differentieras och omformas efter
lokala krav 0ch den allmänpolitiska utvecklinr;en.
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Kap.

la.

Motivation

~1an

kan sä~aJ att urbaniserin~) stratifierin~ och politisk orqanisation handlar om eo:enskaper hos förändrino;ar av sociala system. Men
man kan också söka renodla ett perspektiv? som uteslutande o;äller indi~
viderna. inom systemen. Hur motiveras individerna till förändrinq, vilka mönster kan i det avseendet urskiljas? För att få svar på de från:orna skall vi dra upp en mer social-psykolon:isk infallsvinkel på utvecklino;sförlopp och väljer därvid Daniel Lerners modellstudie av livsstilens moderniserin~.

Daniel Lerner har sökt byo;~a UDP en teori, om livsstilens moderniserin~. Han o;ör det ~enom en analys av vad han kallar åsiktsklimatet.
Lerner söker uppvisa) att för västvärldens moderniserino;snrocesser vissa
komponenter är säre~a och typiska. Överallt har exempelvis med urbaniserinn: analfabetismen minskat detta har i sin tur lett till en ökad
mottao:li~1et? upptarnin~sberedskap för massmedia od1 information; parallellt härmed har n:ått ste~rade inkomster och ett vido;at politiskt emr,aqe1mano; med bl a rösträtt. Denna västvärldens moderniaerino;smodell är ett
historiskt fa1<:ttm1. Lerner söker pröva hytpotesen om ej sömma modernise~
rino;smodell är tillämpli rr på alla smW1äl1en i förändrino;.
Moderniserin~sprocessen i västländerna har l1istoriskt sett spänt
över århundraden. När u,-ländernas ledare rälG1ar med snabbare utvecklino:s~
förlopp är det möj1io;t att de ~ åtminstone i mycket - räknar fel. Av
skilda skäl kan moderniserino:en fördröjas. Den kan bl a bromsas av motståndsfaktorer. Etnocentrismen är en sådan motståndsfaktor: politiskt
yttrar den sin: som nationalism) psykoloo;iskt som xenofobi. Den sådd
antikolonialismen spred ut resulterar i en skörd av motvilja mot allt
som kan bära snår av frärrunande förmynderskap:'
Etnocentrismen karakteriseras i dessa s~~anhann: av partiella avståndstarr;:mden. Mån~a u -länder vilfL1}a moderna industrier men inte mo~"
derna ideoloo;ier? man vill ha det moderna sa.mhällets maktresurser men
te dess målsättninrrar, man vill
det moderna sruR~ällets rikedom men avböjer dess livsstil) man
kort sao;t ha alla moderna förmåner men avde kunskaper det moderna samhället erfordrar och byo;q;er på. Fråär om moderna smW1ällens tillväaao;ånq;ssätt) d v s deras teknoloq;i
J
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och metoder, kan fungera tillfredsställande utan varje förknippning med
e n speciell sam.hällsideologi och vissa moraliska värderingar (j fr FNd eldarationen om cle mänskliga rättigheterna).

Västvär1clen - inklusive

Sovjetunionen - har härvidlag relativt mycket gemensamt både ideologiskt
o ch attitydmässigt .
strikulturens

"1an kan fonnulera det så J att demokratien är indu-

brl~sanvisning,

när industrialisering nått ett visst sta-

dium är ett demokratiskt system det enda tänkbara (TIle Annals 1945, K
Davis).
Lemers nyckelbegrepp irnoderniseringsmode11en är emnatien.
n ar han med det?

Han vill först betona, att mobilitet i moderna samhäl-

len är något helt annat än exempelvis
p ers

strövt~g

l ändskt

Vad me-

i o"'1ansernas kölvatten.

samhälle~'

n~uadism,

något annat än folkgrup-

Hobiliteten i ett modernt väster-

rymmer både en psykisk och en social komponent.

Som

sådan är den inte en kollektiv rörelse utan bygger på individuella bes lut.

Västvärldens människor har så länge vant sig vid förändringarnas

kastbyar och sDe1reglerna härför, att mobilitet för dem blivit något av
en institution.

Till mobilitetsbilden hör kanske främst den historiskt

sett omstridda folkundervisningen, som gjorde det möjligt för var och en
a tt skapa

si~

en egen framtid och dänned också vara en skolning i demo-

k rat i.

l1Var och en sin egen lyckas smed l l är i hög grad en västerländsk

maxim.

Till ideologien hör också det individuella sparandet, som har

s amma mål.

Individerna]är

nella termer.
D

si~

sålunda att se sin egen framtid i ratio-

Framtiden är maninulerbar och formbar, inte predestinerad,

ersonliga möj ligheter sammanhänger snarare med prestationer än med ned-

ärvda positioner.

Rationaliteten är målinriktad:

b lir instrument för något annat än tro och ritual.

tankar och handlingar
Människor har fram-

g ång eller misslyckas allt efter sina prestationer? inte efter vad de
h åller för heligL

Uo'ländernas traditionsstyrda människa, tillbakavi-

s ar alla nyheter med argumentet att så har vi aldrifJ; brukat göra.
moderna människan däremot frågar så här:

kan det möjligen göras på det

h är viset? skulle det fungera om vi gj orde så eller så?
~rre

Den

Och s lår så utan

betänkliVleter in på nya vägar.
Lerner luenar, att det psykologiskt sett gapar en avgrund mellan des-

sa två inställningar.

Det kräves för den traditionella, ett långvarigt,

tidsödande nännande och sammanvävande av handling och tanke innan man
n er en form för det dagliga 1ive L, ett kulturmönster i vilket handlandet
k änns naturligt och vars efterfölj 3lldeo;er sammallhang åt tillvaron.
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Individen i det moderna sa~1ället kan sä~as vara bärare av den mobila personli~heten) renresenterande det traditionella samhällets motnol
och sömtidigt dess negation, En mobil nersonlighet har, enligt Lerner,
fötmågan att i höa, grad identifiera sig med nya asnekter, och nya miljöer,
Det är psykologiskt sett både nroj ektiva och introj ektiva mekanismer, som
verkar härvidlag. Lerner kallar sådana identifikationsförlopp empati.
Vid sidan av psykologisk detalj analys vill Lerner definiera termen
empati pragmatiskt. Hc:m säger) att empati är den inre mekanism som möj1 iggör för personer som byter miljö att inom kort klara sig och filllgera
t rots miljöförändringen. Empati skulle annorlilllda uttryckt vara förmågan
a tt sätta sig själv i en (;tnnans situation. Den människa som bryter upp
f rån en invand bymilj ö upptäcker utanför byn helt nya roller, nya förhålla nden och relationer i vilka han blir invecklad och till vilka han måste
ta ställning. Litteraturen har ju ofta beskrivit hur det blir för bondp ojken som korrnner till sta in, hur det p;år för Jeppe på~erget. Empati
är något man måste lära sig, man blir inte betalande 10lnd) radiolyssnare,
väljare etc utan vidare, Det fordras en slags omskolning, vilket kan bet yda en genomgripande omvälvnina,;> för dem som kommer från en infödingsby
t ill staden,
Lerner formulerar sin hynotes så) att hög e@)ati endast förekommer i
moderna samhällen d v s industriländer med :':1öo: grad av urbanism, hörr,r;rad
a v läskumlighet? hör; grad av solidaritet.
Det traditionella samhället är enligt Lorner inte solidariskt, dess
släktsystem, grannskan etc verkar som för sir, och saknar sammcmhållande
system.
på grund av traditionella bysruW1ällens slutenhet blir den ömsesidighet s~n är solidaritetens grundval sällan unpenbar för dem som bor i byarn a. Alla de relationer de känner till och alla de beslut de varit vana att
fatta har rört bekanta människor i bekanta situationer. Den traditionsstyrda människan med svag empati, känner inget behov aven nationell ideo~
logi, inget behov av sociala sel0lndärsymboler) eller av system, där för
varandra okända eller relativt okända personer, fattar beslut, gör komn romisser etc å andras vämar.
Det är den komnlicerade stru~turen av ömsesidiga förväntningar i
moderna samhället som är rr,runden för de stora behoven av emoati. Ett iTIO·~
d ernt sruW1älle" behöver många människor som är beredda att uttala åsikter
å &~dras väo;nar och som samtidigt
vana vid att deras åsikter skall
•
1 ••
V lnna gei10r
•.

(7

o
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Det är först sedan en sådan solidaritetsmodell blir allmänt förekommande, som mcLn kan få en hör;:re frekvens av emnati, Förmågan att snabbt
or~entera om sitt ja~-system ~år parallellt med solidaritetsut~cklinr;en
i ett smrulälle, Traditionella srumlällen kan funr;era tillfredsställande
med? vad Lerner kallar) slutna personligheter, De två varandra oavhängig a sektorerna i ett modernt sruTLhälle - den offentlir;a och den privata
sektorn - kräver däremot ett skiftande en~agemang, Detta förutsätter i
sin tur ett flexibelt och anpassningsbart jag-syst~n, redo att anta nya
roller och redo att identifiera offentliga problem med personliga ställn ingstaganden, Varje srumlälles modernisering innebär sålunda en långt-gående karaktärs omvandling för de individer det gäller? man skulle kunna
k alla det för psykisk mobilitet
Lerner anser vidare att kommunikationer och massmedia är ett slags
mobilitetsmultiplikatorer, Den nya tiden brukar i historieböcker bestämmas av de stora upntäcktsresorna;> Cortez, Kolumbus m fl De öppnade nya
värlcb.r, Den geografiska mobilitetsmatris de var med om att frilägga
b lev efter hand också matris för social mobilitet . (emirrrationen till USA
etc), För Lerner betyder dock den psykiska mobiliteten mer än den social a. Tillväxten av psykisk mobilitet har inneburit, att den da.p; i dag är
fler människor än någonsin har möjligheter att föreställa sig själva som
andra personer i andra situationer Då andra orter och tider än den här
och nu, Litteratur, periodisk press, radio) film) ~! förser oss med en
rikhaltig flora av identifikationsobjekt. Vi bringas i kontakt med allt
f ler öden l vilka vi på olika sätt kan ta del.
Lerner vill göra en skillnad mellan faktiska resor och den fresa i
mitt rum", som massmedia möjliggör, Den kroppsliga förflyttning som en
resa innebär gör att man får de nya intrycken i deras komplexa, naturliga
omgi~lingo Den resande observerar på en gång klimat och klädedräkt,
kroppsbyggnad och hudfärg) rörelseschema och språk, näring och hygien,
arbete och fritid, en totalitet av de förhållanden som utaör
kulturmönstret
o
p å platsen. Han upplever väl oftast ett slags förvirring, därför att
akttagelserna inte stiliRmer med hans tidigare föreställningar om det land
h an besöker. Intrycken avviker med andra ord från den ideala bild han
g,jort sig,
Den ställföreträdande erfarenheten genom massmedia får däremot en
annan prär;eL I stället för den
omrr,ivningens
vi
en enkelhet som förmedlaren
ger s
material ..Nan
o

o

l

~
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genom exempelvis radio eller 111 en lnedvetet gestaltad och ordnad version
a v ny verklighet. Det är ungefär detsamma som att man kan tycka, att ett
landskap är vackrare i bild än i verkligheten. ~~ får ett slags helhetsperspektiv av bilden, medan det direkta vardagliga seendet förryckes av
s idointryck. De förniJmTlelser av vilka man bygger upp sitt Hförstående l1
f örenklas genom media.
Iakttagelsemöjligheterna har sålunda starkt vidgats. ~ren reaktionerna hos individerna är Då mediasektorn mer komnlicerade än vid direkt
kontakt; på en resa måste man själv reagera, fråga efter Väg etc. De
erfareru1eter man får via massmedia är indirekta också så till vida att de
i nte kan användas omedelbart utan måste larTas för framtida bruk. Att med ia är mode11skapande visar det Dositiva mottagandet i u-·länderna: ilFilmen är ett slan;s lärare för oss) som talar om mr oss hur vi skall göra,
vad vi skall göra' 1 •
<.>

Det torde vara så, att genom massmedia en världsopinion håller på
att skapas, alltså ett globalt förhållningssätt. Allt fler människor
b lir allt oftare försatta ur sina invanda rollinnehav ,genom att de konf ionteras med andra länders liv och med andra normer. Denna hypotes kan
anknytas till en annan känd hypotes, att det är i en pluralitet av värden
som utveckling består, ju fler värderingar som får plats i ett samhälle,
dess mer utvecklat är det,
~~.ssmedia är ingen entydig företeelse.
Urvalet av och intensiteten
i massmedia är beroende av sådant som maktfördelning) status etc i ett
samhälle.
Grovt sett skulle man säger Lemer, kmma täl1ka Slf'; två skilda tyDer av kOJmTlunikation, den muntliga och den förmedlade. Båda kan analys eras efter Daradio,met: vem säger vad till vilken och hur säges det?
Hed hänsyn till de fyra variablerna källa, iILnehåll? publik, kanal,
fördelar sig typerna enligt följande:
Förmedlande system
Muntliga system
9

Kanal

Sändning (förmedlad)

Publik
Innehåll

Heterogena (Massa)
Beskrivande (nyheter)

K

Yrkesmässig (klll1skap)
-

Personi
(face-toface)
Primärgrupp
Föreskrivande (regler)
Hierarkisk

Inom de förmedlade systemen
informationen mest av yrkesmän,
s om är tillsatta
grund av duglighet och vilkas huvuduppgift är att
J

-96-

vidarebefordra företrädesvis opersonliga meddelanden (nyheter o d) med.
hjälp av opersonliga medel (tryck) radio) film) till en odifferentierad
p ublilc Inom de. mLIDtliga systemen däremot kommer informationen mestadels från personer. som tack vare sin ställnin~ i den sociala hierarkien
o ch ej främst tack vare förmåp:a) är talesmän. In.nehåUet är i dessa senare fall mer föreskrivande än beskrivande. ~ifheter är mindre viktiga
än re.gler och påbud vad man skall göra? förväntade förhållningssätt.
Företrädesvis avses här saker som personligen berör befolkningen, skatteuppbörder) nyanställning av arbetare etc. Sådana föreskrivande budskap
ö verlämnas genom mLIDtliga kanaler eller genom brev. Adressaterna är enskilda eller primärgrupper som familjer 9 släkter, religiösa församlingar,
grannskap ) arbetsgrupper 9 fri tidsgTupper.
Renodlade fall av dessa båda kommLIDikationstyper är sällsynta. Även
de mest traditionella länder har åtminstone någon radiostation; även de
ur kommLIDikationssynpunkt mest tekniskt välutrustade har naturligtvis också
de personliga inslag i informationsflödet. Några i~(ttagelser torde i
alla fall gälla för samtlir:a) oavsett kontineåt~ kultur och trosinriktning.
l. Förändringar går alltid i riktning mot stegrad dominans för de för~
medlande systemen. 2. Vidgninr,ar av förmedlingssystemen korrelerar'"
alltid positivt med förändrinr:ar inom andra nyckelsektorer i samhället.
Det skulle följaktlir>;en kwma antas att moderniserimr,en följer västerns
modelL Att mer djupgående sCllTh~ällsförändrin0;ar skulle kwma vara förknippade med förändringar av kommLIDikationskanalerna har föranlett talet
om "världskommLIDikationernas revolution''!.
Flera LIDdersökninrrar har visat,,; att läskwmi~het
korrelerar simnifi.-,
i'
k cmt med urbanism) med deltagande i politiska val, med konsumtion av massmedia.
-.

.~

/

~

Konsumtion av media
Daglir; tidningskonsumtion
Antal radioapparater
Antal biografer

.LäskLIDlli ghet
0.75
0.74
0.61

Det ligger nära till hands) att cirkulation av tidningar korrelerar
starkare lTIed läslQmnighet än vad biografbesök gör 9 eftersom man kan uppl eva en film utan att kLIDlla läsa.
En nyckelvariabel i Lerners system är urbaniserinr:en.
att
s
korrelationen mellan denna variabel Odl läslumni01et respektive
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konsumtion av massmedia uppställor Lerner följande hypoteser:
1. Det finns vissa gränslägen, ett minimum av urbanisering respektive
e tt maximum~ och inom dessa gränser tilltar läskunnio;het i direkt proportion till stadsbefollcnino;ens tillväxt.
2. Länder som inte har uppnått ett visst minimum av urbanism är väsent1 igen analfabetiska.
3. Länder som har övoTskridit on viss urbaniserinr;snivå har övervägande
1 äskunnighet bland befolkningen.
Den genomsnittliga läskunni~10ten respektive urbaniseringen fördelar sio;
i nom 73 länder så här:
Länder (73)

Läskunnirr,het

Urbanisering

22
4
12

över 80 %
61 - 80
41
60
21 - 40
under 20 %

28.0 %

13

22

~.,~

%
%
%

29.2 %
25.0 %

17.0
704

%
%

Det kritiska minimum av urbaniserinrr, tycks ligga någonstans mellan
7 001 17 %. Låt oss anta, att det ligger vid la %. Det är först när ett
1 and har minst 10 % av befolkningen boende i större städer (omkr 50 000
invånare)) som läskunnigheten tilltar od1 analfabetismen avtar si~ifi
kant. Urbanisering och läskunnip,het tilltar i direkt förhållande till
varandra upp till urbaniseringsp,raden 25 %. Sedan tycks läskunnip,heten
ö ka oberoende av städernas andel av befolkningen. Städernas växande anoch läskunniaheten skulle alltså i en viss zon samd el av befolkningen
o
variera på ett sic;nifikant sätt.
Tidsmässigt skulle förloppet kunna rymma tre faser: (l) Urbani_~.~inr;~ som följ es av (2)
läskunnighet? som förerr,år mer allmän (3)
massmec1iakonsumtion.
En stigande industrialisering förutsätter vidgad information om samhällets konstr~(tion och förekommande förändringar, informationen erfordras för människornas anpassnino; till det Jnoc1erna, tidJ1ingar, radio, film,
TV exoanderar. Läskunnio;het och mec1ia..konsumtion kan följ aktlirr,en ses
u r perspektivet efterfrågan -. utbucl.
Om man finner hypotesen
) att de tre faserna följer på varanda,
att var och en av dem ,r~,r~~ fram ur den föregående, så har vi
,J
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ett

sla~s

utvecklinITsmodell,

Vi skulle kunna

den industriella utvecklingens
striell

or~anisation,

sä~a,

treste~srörelse,

att det är

frå~a

om

Stadsorganisation, indu-

mediaorganisation är varandras förutsättningar,

F olks anpassning till denna utvecklim; kan mätas t ex med hjälp av variab eln empati,

Om folk vill ha en snabbare utveckling än den som den gäl--

l ande ordningen medger, är emoatien för hög,

Så tycks vara fallet i vis-

s a länder,
För att pröva antagandet, att de fyra sektorerna urbanisering, läsk unni,ghe c, utnyttjande av massmedia och polit;isk aktivitet bildar ett
system har Lerner använt sig av multipel korrelation,

Det visar sig att

korrelationskoefficienterna blir dessa:
Beroende variabler

Mkk

Urbanisering
Läskunnighet

0.61
0,91

Utnyttjande av massmedia

0084

Politisk aktivitet

0.82

Koefficienternas styrka visar ,l att sambandet är systematiskt,

Att

urbaniseringskoefficienten är svagast) beror på att urbanisering endast
b ehöver gå till en viss gräns för att utveckling skall komma till stånd;
alla människor i ett modernt s2Jlli1älle behöver inte bo i stad - men minst

2 5 % har man räknat med som nedre rr,räns.

Däremot behöver nästan alla

kunna läsa,
Vad slutligen gäller den politiska aktiviteten, så kan det konstateras? att de demokratiska regimerna) historiskt sett, uppträder sent; de
u tgör ett slags krona på verket) det moderna och solidariska samhället,
Den moderna människan) bor i stacl eller inom dess räckhåll, är stor kons ument av massmedia" har förmåga till empati) och är i stånd till att
engagera sig i en demokrati som är institutionellt stabil men innehålls1 igt föränderlig,

Revolutioner är något för den moderna västvärlden

främmande, de är antilcverade som metoder att åstadkomma
ringar.

s~1ällsföränd

Som vi sett är de faktiska förändringsfaktorerna andra än exem-

p elvis propaganda) karismatiskt ledarskap och dylikt.

Det kan också an-

tecknas, att en kulturantropologisk hypotes om att användningen av
1 iga dokument är

för kul turti11växt ansluter väl till hypote-

s en om 1ä skunni c;het och utvecklinr:

o

kan i marginalen antecknas, att ett visst

älvmedvetande, teore-
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tiskt sådant) tycks vara s~ffi)tomatiskt för högföränderliga samhälleno
De folk som har bäst reda nå sitt förflutna, historiskt och statistiskt,
ä r också de mest moderna.
Livsstilens modernisering kan typologiseras efter följande modell:
Läskunnighet Urbanism Mediakonsumtion Empati
00 kommunikation
-

Typ
Modem
I rörelse:

+

A

Asiktsrymd

+

+

+

5

+

+

+

4

a

3

c

2

+

Traditio~~

nen

l

Denna modell avser inte ett tidsmässigt förlopp.
Enligt Lerner förutsätter massmediakonsumtion i ett sroIDlälle att
andra kriterier på modernitet är uppfyllda. Hal1s summerande antagande
blir, att massmedia verkar mer höjande på den psykiska mobiliteten hos
de folk som redan har etablerat viss ~rad av geografisk Odl social mobil i tet (Heinz? p 211 ff) .
.§.amman~~tt~i~g:.

Man kan konstatera två skilda livsstilar, traditionell och modem.

L

2

0

För att acceptera modernitet krävs en särskild inlevelseförmåga)
den s k emoatien.

30

Empatiens förutsättningar är bl a läslaxnnighet och mediakonsumtion.

4.

Mediakonsumtion förutsätter) att ett sarulälle redan nått ett
visst modernitetsminimum.

5.

UtvecklingsförloPPJ utgående från traditionell nivå, kan härigenom inte accelereras annat än genom n utvecklingspaket
ll

•

NoL Av viktip;a bidrag
motivationsförändringens problem kan nämnas
D
Clellands? The Achieving Society, 1961. ~1c C1elland
h
om att individuell företar,saru1et är lculturellt betingad och
f
manllpu:le]~bclr
Företagsamheten, 7'111e achievement motiven,
d e sociala roller som sammartlJäncer härmed är centrala i ltvecklinrrsnrocessen.
V.LICW.\.L.JL.L.1'.\Al

i._'

, ..'?
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AVDELNING 3

o

UTVECKLINGS1''10DELLER

l det följande framställs exempel på utvecklingsmodeller) som kommit till användning vid studier och analyser av u-landsproblem. T'1an kan
s~a? att modellerna är av i princip tre slag:
symmetriska?additiva eller
substitutiva. Enlizt assymmetriska modeller är utvecklingselementen
seriekopplade Då ett visst sätt och ordningen kan inte ändras eller elementen bytas ut. Om man exemDelvis tänker sig att ett land i det närmasav malariaförekomst , måste mal'ariautn:)tnin,g
t e är obeboeligt Då grund
föregå en industrialisering) man får ett asymmetriskt förlopp; U:::: l.
Om däremot i ett utvecklings läge läskunnighet, mediaanvändning ? industria rbete anses förutsätta varandra men introdulctionsföljden hos elementen
k an variera så väl som volymerna) får vi en additiv modell: U:::: L + M + I.
Om utvecklingselementen anses kunna ta ut varandra eller kompensera varand~
ra får vi en substitutivmodell: U =Lv'1vL
".

Kap. 11.

".

Socialekonomiska modeller

Det finns två klassiska huvudtyper av socialekonomiska modeller.
Den ena kan sägas vara normativ) det är den marxistiska. Den utgår frml
en DIanerad tillväxt på initiativ av och under ledning av staten. Tillväxten är inriktad särskilt Då att samla och kontrollera smrulällets baskapital. Den andra modellen är mer pra~natisk) det är de liberala. Den
uttalar sig till förmml för spontana tillvä~tprocesser) vilka täillces bli
resultat av olika eQ~eters inbördes oberoende mctioner: företagare, firmor) staten) grupper av enskilda. Accenten ligger lnom den liberala modellen Då den privata företagsamhetens roll.
Det finns alltså ett marxistiskt svar och ett liberalt på de frågor
u tvecklingsproblemet ställer.
'.J_

'1arxistisk modell
f1arxismen innebär en tillväxt) som är planerad och koncentrerad
b asnäringarna. Dess ändamål är trefaldigt:
snabb industrialisering av ett land;
modernisering av dess åkerbrQ~;
skaDande av grLmder för ett socialistiskt smrulälle.
S taten sätter härvidlag upp bl a produktionsmål ) reglerar produktionen)
) avgör
och kond isponerar över transportapparat och
sL@tion. Det
statens uppgift att hålla
över alla resurser och
v ic1makthålla balans i samhället genom att dimensionera investeringarna

att tillväxten sker planenligto
E.nlicr,t marxist:isk teori li?:q;er orsakerna till lmderutveckling i otillfredsställande ackumulering av kapital,

Det räcker inte till för att

a bsorbera all tillgä,T),gli,g arbetskraft inom en modernt telmifierad prod uktionssektor,

För att intensifiera ackumulerinfT, av kap i tal fordras:

att man undaniöjer alla spår av feodala nrOduktionsformer, som bara
q;er små överskott och dessutom använder dem till icke-DrodlLktiva ändamål;
att man avvecklar alla former av kolonialism och självl1ärskarvälde)
som också de använder en del av Drodllictionsöverskottet till icke-produktiva ändamål;
att man befriar länderna från beroendet av utländska kapitalinvesteringar) vilka avleder en del produktionsöverskott ur landet och därigenom
stör den inre ekonomiska jämvikten,
Genom åtp;ärder av sådant slag kan man åvägabrin?,a konsumtionshöjninp;
i nom ett u--land och förhindra att dess prodllictionsöverskott utnyttj as i

f rämmCltide länder.
En jämnt tillväxande Drodlliction tänker man sig går att åstadkomma om
s taten övertar investerinp;sverksamheten.

I denrrån arbetskraft alltjämt

förblir oanvänd, bör den absorberas av åkerbruket, vilket möjliggöres
,o: enom j orc1reformer och nyoc11inrr,ar J vidare kan arbetskraft sysselsättas

11 antverk och småindustri
genom skatter, lån
t ags n;rupper

o

l

Pengar till investerinn;sverksamhet får staten

odl/eller genom förstatlifT,ande av företag eller före-

o

Det marxistiska

sc~emat

vill genom sina definitioner av förhållan-

d et produktion/befollminr; n:e ett systematiskt svar på underutvecklingens
nroblem? men schemat har i tillämoningen sin begränsninn;.

Den marxis-

tiska definitionen av underutveckling är för trång) om man anger kapitalbrist som enda kriterium.

Det leder till att

utvecklin~selementet par
-.
~

exc 6llence måste bli en avkastninr;sduglip; och kaDitalskapande modern'
sektor.

;1en i realiteten innebär skapaTlde aven sådan sektor stark cen-

t ralisering och utbyggda kontrollsystem.

Utvecklin,o;en blir härigenom

i nte harmonisk) eftersom högnrodLh1ctiv industri ständigt prioriteras

o

En sådan använc1nino; av kapitalet kan bl a leda till att konsumtionsvaruindustrien blir eftersatt.
p
s

f~rxistisk

ekonomi swcnar därjämte rationella

för -prisbildning" eftersom man i företag utan konkurrens har
att-~mäta räntabiliteten.
Obalanser på prodllictionens och Drisbild-

ningens område får sedan konsekvenser för levnadsstandarden~ som kan bli
mycket lån; under ett utbyg~adsskede~ då det grundlär;gande kapitalbehovet alltid får prioritet.
Det har också i nraktiken visat sir; att utveckling inom en enstaka
industriell sektor inte nödvändigtvis verkat som ~{tivitetsEentrum från
vilket imoulser strålat ut och influerat 8ndra sektorer av näringslivet.
I själva verket blir utvecklingsprocesser genomförda efter ett sådant
s chema ofta disharmoniska med sociala störningar av skilda slag som följ d
(lokala revolter etc). Produktionsbudets mystik tycks inte heller i längd en kunna pårä1ma en _förbehållslös anslutning. Men dm marxistiska utvecllingsmodellen är nonnativ od1 går därför inte att rucka på.
Liberal modell
Den marxistiska ideoloqien är J1uvudsakligen inriktad på innovationsproblemet och blir därför inte i stånd att prestera en balanserad od1
harmonisk utveckling. Liberala teorier är däremot desto mer inriktade på
b alanserad tillväxt.
Den liberala modellen utgår från privata initiativ och nrivat föret agsamhet som element, i en utveckling. Den rä1mar med att marJmadsf6rlonpen är selektiva instrument) som avgör projektens kvalitet. Enligt
l iberal syn är kanitaltillskott utifrån tillåtna och ofta nödvändifJ,a.
Krav på uteslutande självfinansiering kan hindra investeringar och därmed härrnna spontan tillväxt.
Spontan tillväxt inom skilda sektorer är nämligen den liberala ekonomiens målsättning. Ansvariga för tillväxten är enskilda företagare 9
bolag~ koorporationer.
Staten kan enligt liberala ekonomer vara till
11 j älp vid koordinering av skilda företag) men dess främsta uppgift är
a tt ansvara för den sociala sektorn: utbildning; hygien) sociala problem)
evehtuel1t också för teknisk infrastruktur: transnortväsen)kraftförsörjn ing och dylikt. Det blir en så kallad Ir amhushållninrr,f7) där staten åt ar sig ett antal för offentlir;t ansvar särskilt lämpade UDPgifter och
i övrigt lämnar den inom denna ram stödda enskilda företagsmru1eten fritt
spelrum': (Gårdlund, p 104)
Den liberala modellen skulle i ll~ländernas fall innebära:
hög
av annassnino; till lokala villkor;
snabb tillväxt i vissa enskilda sektorer;
realistisk nris'~ och lönebilonimr,;
<.J

l1

o

\_J

:.

Svåri~heter

med den liberala modellen är bl a:

otillräckli~het av

kapital i den

offentli~a

sektorn;

brist på integration mellan skilda näringsgrenar;
låg moderniseringstakt i traditionellt etablerade narIngar (rucerbruk);
risk för överutveckling av vissa sektorer i förhållande till andra
Cbananrepubliker")

o

Om man inom u-landsteori renodlar inriktningen på samhällsekonomi,
l öper man risk att få tillväxt men inte utveckling.

Folks uppoffringar

f ör en ekonomisk tillväxtansträmr,nina, måste dock begränsas.
gripande
v äxL

målsättnin~cn

~1an

är

samhällsutvecklin~?

Den över-

inte enbart ekonomisk- till-

måste därför eftersträvaJ .en praktisk balans mellan ekonomiska

f rams tegs ansträngningar och social utveckling.

På den ekonomiska siden kräver detta:
utbyggnad av infrastrukturen (transportväsen, kraftkällor, tele etc);
utbygv,nad aven distributionsapparat för bl a livsmedel;
utbyggnad av bank- och kredi tinstiut
På den sociala sidan kräves:
investeringar i skolor;'
utbyg[')lad och förbättr:ilu;av administrationen;
utbyggnad och moderniserinp: av rättssystemet;
skapande aven : 7utveckl ingsmys tik ,) en positiv attityd hos befolkningen gentemot innovationer och reformer.
Möjligheten av snabb utveckling av enskilda näringsgrenar eller
g rupper av sådana och bristutveckling av andra kan under en liberal ekon omi åstadkomma en heterogenitet på det ekonomiska planet, som länmar
i nfrastrukturens och den sociala 9.ektorns krav obeaktade med utvecklings
b lockering som följd.
I praktiken fun.gerar i våra dagar marxism och liberalism mest som

b a..kgrundsideoloa,ier.

I och med att ideer om välfärdsstaten fått allt

v idare spridning har synen nå statens ekonomiska roll ändrats

o

Utöver

mti vara beskyddare av lag och orcming UDnfattar flertalet moderna stater det som sin unpgift att i vidsträckt omfattning garantera också medb onr,arnas välfärd och att vidta åtgärder för dess successiva step;ring

o

Utbildning, hälso- och sjukvård) skydd mot risker av olika slag, utjäm·n inr: av ChaJ1SeT är exemnel Då målsättningar i välfärdsstater.
På det ekonomisaa planet blir resultatet en interventionism, d v s
s taten skall träda emellan där rränrrse ekonomiska mekanismer inte
'":>

'-.:>

~
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fun~erar

rar alls eller
s k

offentli~
,,
..

sektor,

mindre väl,

Det innebär bl a en alltmer vidgad

Investerinaar som endast Då mycket
.'}

-

strukturrationaliserin~

väntas bli räntabla) kostnader för s k
blir statliga utgifter.

lån~

)

sikt kan
o s V1

Direkta sociala unpgifter, såsom att motverka

arbetslöshet) söka bibehålla valutan stabil) motverka starkare fluktua-

i

t ioner

prisbildning etc) är statens sak att ta hand om.

Genomförandet aven interventionistis1c ekonomisk nolitik kräver
s jälvfallet en inte obetydlig ekonomisk makt hos staten,

Men den låga

Drodu1ctiviteten och kaDitalbristen i u-länderna sätter där starka, ibland
o överkomliga hinder i vägen för en kraftutvecklinr, från statens sida i
linje med välfärdsideologien.
Det finns dock olika ideer beträffande målsättning för en interven+
tionism,

Enligt den nyss nämnda teorien skulle statsmakten fungera som

b uffert och j ämna ut obalanserad rörelse

o

Andra onnonerar häremot och

v ill ge statlig intervention en annan ställninr;.
t illväxt Der definitionen är obalcms,

~1an

utgår då ifrån att

Det innebär att obalans kan vara

utvecklingsgenererande. lmder dessa omständi01eter måste en utvecklingsnolitik rälma med att bibehålla och t o m främj a snänningar, orostills tånd och obalanser.

Vad statsmakten här har att göra är att orkestrera
oJ

-

de disharmoniska elementen snarare än att eliminera dem.
Sesam-öppna-dig för ekonomisk
tiva sekvenser.

utvecklin~

blir att leta fram effek-

Att en sekvens är effektiv innebär, att den vidarebe-

fordrar "orad 1 smittar av sip; Då närliggande områden.
Vi får efter denna linje en pluralistisk variant av interventionism.
Den raknar med en sorts 'Joptimal oordning l ) där konflikten snelar en led cmde roll

o

Vissa gränser för obalans måste man dock rälma med? det

f inns en imnroduktiv lika väl som en nroduktiv form av orättvisa.

"len

e n realistisk samhällsekonomi kommer inte ifrån bristande jämlikhet, stark

11 eteror;enitet mellan branscher och reo;ioner, konkurrensvilja ända till
i l strid på kniven'! och slutligen klart medvetna aktörer J ej
robotar) i
samhällsekonomiens snel (Diogenes ] 1967) n 86 ff).
Bnligt Hyrdal kan de socialekonomis1ca variablerna anordnas l en cirkel.
l.

Protlukt:ton
,

6.

Politik

5.

Institutioner

\

4.

\

2.

Produktionsförhållanden

3.

Levnadsstandard
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Mellan dessa variabler råder en spiralkausalitet vilket innebär att
1 årra värden på variablerna ger en kumulativ effekt. Ju lägre produktion, dess sämre produktionsförhållanden, dess lägre levnadsstandard,
'_.:>

~

d ess mer utvecklingsobenärr,na attityder 9 hopplöshet etc, en allt torftig are utbyggnad av institutioner för exempelvis sjukvård, desto mer politisk kaos, som i sin tur orsakar ännu sämre produktion o s v. Det beskriver u~ländernas fall, den onda cirkeln. I i·-ländernas ekonomi uppträder den motsatta effel~en, den goda cirkeln. Globalt sett vidgas
h ärigenom klyftan mellan de två ländergrupperna alltmer.
Sannnanfattninrr:
- -- --- .- "._.--". '..

L

l10delltyper är den marxistiska och den liberala.

2.

Den marxistiska modellen är normativ: utveckling innebär att
grundkapital samlas och kontrolleras aven överorr;anisation?
staten. KaDital användning och kaDi talkontroll i denna form
der till vissa konse10Jenser för slliill1ällsorganisationen.

30

Den liberala modellen är Jnindre normativ än praP"ffiatisk. ryen
uto;år ifrån att ekonomisk utveckling är en addition av resultaten från spontana delDrocesser: ekonomiska företag av skil&t
slag och på skilda nivåer kompletterar varandra. Förhållandet
mellan ekonomi och samhällsorganisation blir i detta fall relativt oartikulerat.

4

j'1c'1rxistiska ekonomier har i praktiken svårigheter med planekonomien. Obalanser kan bli en följd av DIanideologiens rigiditet: tung industri ges exempelvis ett försteg framför den sociala sektorn. Libe1äla ekonomier har också svårirrheter med obalan-·
ser ~ fastä.n b2Jegrunden är en annan. Lönsamhetsfaktorn kan medföra överutvecklino- inom vissa näringsgrenar. Den sociala sektorn kan släpa efter på grund av att statlir,:a målsättningar och
statsmakt i en liberal ekonomi inte ges erforderliga resurser.

o

-.

...y

,::>

5.

Den modell som äfJ;er störst tillämnlifJ;het i västländerna är en
interventionistisk vilken innebär att staten alltmer
den
s k offentl
sektorn.
denna sektor hänföres välfärdSDOlitikens UDP,,;ifter och sådana lånrrfristiga investeringar; som
är innefattade i en
ekonomis verksamhet. Väl färds sta
tens ekonomi
men deras möjligheter
y

-106att prru{tisera dess politik är myocet
6.

be~ränsadeo

En annan variant av interventionism är mer n1ura1istisk) den
rälcnar sektorers och branschers slcilda hastigheter och heterogena riktnina,ar som ett plus,
staten fungerar ungefär som en
dirigent i en orkester sammansatt av ofta starkt individualistiska solister.

-107-

Kap, 12,

Ackulturation

Sociala~tropolo~er

turationsmoc1ell.

använder vid studier av kulturkontakter en ackul-

Den innebär) att man söker karllicteriseracc1e föränc1ring-

a r som uppstår i en kultur under inverkan aven annan,

Om en kultur B

ändrar sig så att den börjar bli lik kultur A är ackulturation på gfulg,
Inflytelsen kön vara

e~~elriktad men

le an samtidigt ta intryck av B,

den kan också vara dubbelriktad, A

Inflytelseprocessen kan gå så långt) att

k ul tur B helt utplånas) assimileras.

Men det kan också hända att fakto-

rer uppträder som hejdar inflytelseflödet, det blir en partiell ackulturation,
Ackulturation kan ske steg för steg; det är det vanliga; abrupt ackulturation är sällsynt,

Aven om ackulturationsstudiet mest är inriktat på

k ulturkontllicter i modem tid har det släktskap med studiet av historia.
Det historiska studiet är i betydande utsträc1ming en beskrivning av hur
o lika kulturer påverkat varandra; utbytt element och mönster.
Ackulturation i äldre tid torde ofta ha varit frivillig och spontan.
F rån modern tid finns det
n erad ackulturation.

åtskilli~a

exempel på avsiktlig och/eller pla-

Förändring aven viss kul tur kan ha eftersträvats.

Kroeber menar; att entusiasmen för ackulturationsstudier haft en socialt elcnologisk bakgrund.

rian har på sina håll velat lära sig) hur man snabbt

s kall kunna överföra en traditionell kultur till modem nivå; göra den
mi tive' i till en reproduktion aven europe (Kroeber , p 426 ff).
f attare har också varit kritiska, i något fall har mall kallat

Andra föracku1tura~~

tionsteorien för exuloateringsteori.
I ett klassiskt memorandum har ac1culturation definierats så här:
'lAckulturation innefattar sådana fenomen som UDPträder när skilda grupper
a v människor fortlöpande kommer i kontakt med varandra och kontakten som
f öljd får förändringar i någondera gruppens ursprungskultur:: .
Tynfallen av lullturkontakt är dessa:
a)

!~ A' ! \

B

konflikt

b)

B

symbios

c)

lA

I

BId)

partiell ackulturation

l ~l

(assimilation)
B utplånad
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I fall a) stöter kulturerna bort varandra.

En mer eller mindre

öp~

p en konflikt leder här ofta till stegrad självvärdering hos parterna och

e n accentuering av den egna kulturen.
I fall b) lever två l(Ulturer sida vid sida) medvetna om varandra
u tan att ta egentliga intryck.

~

Samekultur och svenskkul tur i Lappland

f ör 150 år sedan kan exemplifiera? maIl hade kontakter på marknader men
höll sig för övrigt var för sig) intakta under lång tid.
I fall c)

har en partiell nedbrytning av B börj at.

elvis gälla" när tidigare

n~naderanilie

Det kan exemp-

samer blir bofasta, tar lönearbete

i svenskbygden? börjar tala svenska vid sidan av lapska.
I fall d)

kan det exenmlifieras av samer som andra generationen

b or i stad, sådana som aldrig bär sameclräkt;, inte kan mycket av språket
etc.
Vad gäller nedbrytningen av ursprungskulturen, dekulturationen, mlt ar man att den karakteriseras av följande:
1.

Hateriella kulturelement övertas lättare än sociala/andliga (undantag matvanor) ;

2.

Arbetsteknik "lmO\v-how:;) övertas lättare än exenmelvis arbetsmoral och
arbetsrytm (strävan efter resultat, 8-timmarsdag);

3.

Anslutning till nya sekundärgrupper går lättare än förändring

~v

prl-

märgruppmönster;

4.

~1an

kan lära sig ett andra språk) men vill inte uppge sitt ursprlmg -

liga;
5.

Han kan överta vissa moderna synsätt men lämnar ogärna sina .grundattityder (religion etc).
Här nämnda antaganden Ilar inte accepterats av alla ackulturations-

specialister men de har betydande spridning.

Hypoteserna kan sägas vara

interpretationer av Ogburns kända hypotes om kulturell/social eftersläpn ing.

Den innebär att teknisk/ekonomisk utveckling systematiskt går

snabbare ful social/andlig.

Institutioner och värderinQar är sekundära

,J

i förhållande till den
1 äl1derna har

J

materiella'l

:l

utvecklingen.

Maskinkulturen i

i-~

människor en allt bättre tillmätt fri tid men det har

inte fumu utformats kulturmönster och/eller institutioner för fritidens
användning.
Atskilliga
s truera ackulturat ions index

göra aChlllturationsmätningar
o

variabler som härvid

mr\färlts

kon-

-109grupperas så här:
Den traditionella kulturen/
människan visar
b undenhet till

Den moderna l(Ulturen/
visar mindre
bundenhet till/mer oberoende av

män~iskan

familj
släkt
ort
tilldelade roller
ärvda värden
cykliska tidsförlopp
:
orsaksförlopn
ovilja mot
o benägenhet för

accepteringsvilja inför/
benägenhet för
flyttning
utbildning
industriellt arbete
opersonlig organisation
maskiner
nunktl ir;!let
nenninghushållning
funktionella roller
rationella värden
massmedia._
avvikare
förändring

T raditionell

Assimilerad

Ju högre värden individer/grupper får åt höger) dess mer assimilerade
o ch omvänt.
De generella l1ypoteserna i aclculturationsteorien är följande:
l, Ack~lturation accele~eras med kontakttid) kontaktyta) kontaktfrekvens;
2,

Den tekniskt överlägnsa lculturen får alltid övertag över den tekniskt
underlägsna;

3

Ju lägre självvärdering en lcultur har) dess lättare har den att ack-

o

4,

Ju större den kulturella distansen är mellan två
re risk för störningar;

,

stör-

Ju ;l ryckigare ; kontakten är mellan två kulturer) dess
..,
1)
stornlTIr;-ar.
-----_._----._---1 ) Den s k 1contraac1(Ulturationen
sådana störningar attnDtst;~ll(:ts
rörelser utJlJträder,
av häftig och svårbedömd karaktär) ~1au-n8.U,
t uprofeterna' ? ·'car",oq(Ultarna. Dylika fenomen har av antropologer analys erats med hypoteser om strukturell opposition) strukturell
shismop;enes m ffi (Gluc1<man) Bateson m fl).
5,

9
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Kulturvinst och kulturförlust
Samtidigt som många studier ägnas lämpliga medel för att säkra ekono-misk ~utveckling i u'1änderna; har man inom i -länderna börj at fråga efter
utvecklingens mål. rtan har börjat tvivla på om utveckligen kommer att
fortsätta och om den medför uteslutande positiva effekter. A andra sid an kan man inte undkomma det kraftspel som moderna tekniker och ekonomisk verksamhet redan satt i gång inom u-länderna. En påtaglig obalans
råder där mellan materiellt framsteg och de sociala anordningar detta nödv ändiggör mellan medlen och formerna för produktionen. Det finns tendenser som tyder på att hänsyn till en uteslutande ekonomisk utved<:ling
tillmätes allt större vikt. !~1an måste dock reagera mot föreställningen
a tt alla länder känner sig kallade till utvecklina,ll (Leduc) . Det kan
mycket väl vara så i många kulturer, att det Jnateriella framsteget inte
tillmätes nå,got absolut värde, anses som något absolut gott. Det kan
hända, att man då inte känner sig tvingad att ändra värdesystem för den
materiella utvecklinp'ens skull.
Den ena raDporten efter den andra om utvecklingsvillkoren understryk er det sociala och kulturella sammaJ1Jl.anget. Det kan vara en tygel som
styr innovationens gång. Den ekonomiska utvecklingen sker blott om atmos fären är gynnsam, d v s om befolkningen är lockad av framsteg och om in~'
stitutionerna - de ekonomiska, juridiska, politiska - medger sådant. Ett
land eller ett s~~ä1le kan inte ha någon önskan om framsteg, om det lnt e vet vad framsteg är. Och framsteg kommer endast till stånd? då befolkningen blir övertygad om att människan genom egen ansträngning kan
b ehärska naturen. Det räcker inte med attityder som är för experiment
önskningar att behärska naturen e d.
Utvecklingens sociala villkor kan beskrivas så här. Den industriella civilisationen uppbäres aven minoritet inom mänskligheten. Dess dynamik är smittsam:! men man får akta sig för de. högi.ndustrialiserade ländernas etnocentrism, vilken tenderar att undervärdera betydelsen, kvant itativt och kvalitativt, av skiljaJ<:tigheter och särdrag hos de traditionella kulturerna. UtvecklingsbegrePDet självt är alltför nära knutet till
de moderna högkulturerna, till existensformer med en inbyggd, institutionaliserad instabilitet. Det finns många folk, som inte ännu är beredda?
att reservationslöst ansluta sig till denna dynamiska kultur. En seneg alesisk författare J A DioD) har uttryckt det så J att det svarta Afrikas
f olk känner sig förvirrade av sociala system och mänskliga förbindelser
~)

som är instabila och flyktir;a.

Den färr;ade världens sensibilitet och

förnuft stöts bort från en värld där allt är så flytande som i ett exIl anderande industriland.
u-~länder

Studier av
med i-länder.

I

har ofta betonat

u~länderna

elen låno:samma rytmen jämfört

har omsor::;en om den bestående ordninr;en och

k onfonnismen twr,it loven av t<l1iken på utvecklinr;.

Nåo;ra historiker och

s ociolor;er har velat karakterisera läo;et.

Den eno;elske historikern

Arnold Taoynbee har bidrar;it till en teori

l

den

r~:}~tninp;en.

när han ta-F~

lar om de stillastående, orörlir;a kulturerna och de andra.

specia-

l ist på arabviiriden , R Montar;ue, betonar en liknande kontrast:

han er-

i nrar om alla skeenden som i Asien) Afrika och Söderhavet följt kolonialismen i spåren och drar följande slutsatser:

I alla dessa r;amla län-

det hade ofta tusenåriga civilisationer satt sia; till rätta,
mitiva, ibland mycket avancerade (Kina, Indien).

i~lru~d

pri-

De tycktes ha funnit

sin slutp;iltip;a fonn i oföränderlia;a, traditionella system.

I dessa sys-

t em satt de kvar fria från den oro som j ao;ar den moderna höp;kulturernas
f olk och det verlcsaJTLl}etsber;;är som nännast förtär dem.
l'Ju vet vi ju av jämförande antroploo:iska studier att dyli1<::a påståen-

den om statiska) kulturella system inte är helt överenstämmande med verklip;heten.

R Firth har exempelvis i ett flertal studier påvisat hur fel

d et är att frånkänna icke-industrialiserade samhällen all inre dynamik.
Det låter sir; sär;as) att förändrino;sprocessen i traditionella samh ällen inte är direkt betinr;ad av omsorp;en om en ökad produktionsvolym.
Bristande behärslcnina; av tekniska hjälpmedel kan förklara denna relativt
mindre bundenhet till omsor,", om produktionc21,

T:t8tl.

b21ratill en det.

Inom vissa kulturer, exempelvis i Afrika; är det reprodw<tion av männis kor som framstår som viktigare än reproduktion av materiella nyttighet er.

Det är antalet människor man har tillder kontroll som bestämmer ens

sociala anseende inte vad man har av varor eller pengar.

G Balandier har

beskrivit sociala system i Franska Congo, uppbyggda efter sådana principer.

I boskapsskötande kulturer är antalet djur en prestigefaktor, sna-

r are än deras avkastning.

Hen det films också kulturer) där de andliga

v ärdena snarare än de materie1J.a bestämmer människors handlande.

I så-

d a~ fall kan våra materialistiskt inriktade produktionssträvanden föref alla fåfänga och futila.

Islam kan ge oss illustrationer till det.

b erömd muselmansk reformator; Di emal ed Din ek Afgain) som i Egynten bliv it bekant med bl a Herbert Spencer och Ernest Rena,1'}) framställde s
e fter hemkomsten som svuren motståndare till västerländsk materialism och
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dito vetenskapo Det är en attityd som inte har förändrat sig mycket,
f astän den fått mer moderna fm:1TIuleringar. Den s k arabligan har exempelvis koncentrerat stort intresse på islams och arw)världens andliga mission~. det är enligt en företrädare; Azzam Pascha~ den mW1ammedanska gruppen av länder som skall rädda en värld; vars civilisation har blivit seniloch vars kultur är på vippen att göra konlcurso Risken beror på den i
västerlaDdet allt översk~~~ande materialismeno Även om man tar med i ber älmingen den propagandistisl<:a överdriften ~ kan. man frapperas av hur lit et grundståndpunkten inom islam har ändrats o
Om det är så, att det obestridligen finns en utvecklingsbenägenl1et
eller dynamik också i icke-industrialiserade sruR~ällen, arbetar den dynamiken inte nödvändigtvis i samma riktning som vi i våra högutvecklade länder rälmar med. Intern förändring i icke-västerländska kulturer är inte
i första hand orienterad mot förbättring av dc materiella existensvillko"
r en J inriktad på högre levnadsstandard. Han kan följaktligen säga; att
lösningen av de problem underutveckling innefattar i första hand måste Thli
e n omorientering av opinion och moral. Det är knappast möj ligt utan medverkan aven ideologisk mobilisering inom landeto Sådana s k ideologiska mobiliseringar är kända från Europas industrialiseringshistoriao Socialismen i Frankrike, nationalismen i Tyskland) leninismen i Ryssland
har ju alla varit viktiga element i respektive länders utvecklingsprocesser.
Det är sålunda bedrägligt att framställa saken så, att utveckling alltid skulle vara fråga om ett slags val. Vissa objektiva villkor kan ge utvecklingen ett karakteristiskt förlopp, även om recipienterna? dc underutvecklade pa marsch, inte är direkt beredda att erkänna dess nödvändigheL
Utbredning av modem telmik och av penninp;ekonomi river sönder traditionel1
h ushållniniJ,o UDpbyggandet och utbyggande t av städer med de sociala system
de för i släptå~, den demografiska press som blir resultatet av introd ucerad modem hygien, de inre störningar som blir ett resultat av föränd··
r ade politiska och/eller ekonomiska beroendeförhållanden är element som
k an antas vara förändringsinci terande
I vissa kombinat tycks sådana fakt arer t o m kunna framtv:..inga förändringar.
En mutl.mnmedansk författare) j'..1aleh Bennabi) har konstaterat att islam är
ett system) som anses vara både religiöst och socialt inkapslat i en egen
v
f~n författaren vill karakterisera den islamska världens nvläge,
mellan tradition och modernism o Det blir ett slags den moderna mlli1ammed anismens självrannsakan. Bennabi talar bl a om orkeslösheten
den
C)(:>

o
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tande rew<tionsviljan hos mW1arrmedm1erna, ådagalagd bl a under kolonialt iden (Egypten under Enp;1and et.c) ,

Vidare talar han om kontrasten mellan

d et moderna Israel och arabvärlden,

Det måste bli ett slut på bedrivandet

a v mytologi för dess eq,en slrull; särskilt som den är till en hinders för
en giltig bedömnino; av arabvärldens aktuella problem,

I Tunisien har

n eodestourpartiet satt sig före att genomdriva långtgående planer på sac ial och teknisk förnyelse,

Bermabi vågar för sin del inte dra så långt-

gående praktiska slutsatser.
p å sina grundvärden ,

.i~ven

Ha~

kräver i stället att islam besinnar sig

~

om man accepterar J att det reses krav på för-

ä ndringar och accepterar modeTna tekniska lösningar;1 menar Bennabi, att
man inte kan bortse från arabVfuidens särdrag,

Om man tar hä.nsyn till den?

skulle islam i den moderna världen kunna spela den roll till vilken det
känner sig utvalt och kallat:

att framträda som medlare mellan de mate-

r ialistiska ländernas ytterligheter och de nationalistiska ytterligheterna,
En studie av det slag som Bennabi gjort, tangerar en viktig fråga,

som gäller mätning av utvecklingsrnotstånd inom skilda u-länder och skilda
kultureL

Vad finns det egentligen som förenar elementen?

Vi kan å ena

s idan ha en gamnal lrultur som starkt påverkaLbei:eenden och attityder men
ä r dålip; anpassad till nutidslivets krav.

A andra sidan kan vi ha en mo-

d ern kul tur som vänder uPp och ner Då gamla system 7 be,q,repp och intressen
men som för med sir; telmisk och ekonomisk utveckling.

L Wirth menade, att

många u-länder inte är beredda, att betala ett materiellt framsteg med
f örlusten av ilfolkets s j äl;

o

(\ViTth anknyter här till en stridsfråga bland

antropologer.)
f1an kan inte bestrida, att den tekniska civilisationen har en smittsam karaktär.

De nya nationerna är beredda att sätta ett högt pris på mo-

dern teknik som instrument för sin oavhängighet.

Problemet blir att klar-

g öra l.mder vilken fonn det krnde bli möj ligt att överföra elementen i denna civilisation till folkets stora massa? till traditionalister som är
b enägna att ta emot,

0-

Det är ett översättnino;sproblem) frågai om anpass-·

n ing till mottagarlrul turens egna, speciella språk,
Ett par studier kan här citeras.
s

En är från Vietnam? där man under-

TIloderna ekonomiska utvecklingsprogram i kombination med sociali-

s eringsprogram av marxistisk modell presenterats för den proletariserade
v ietnamesiska

befolknin~.

i1an har här oj ort försök att föra över kadrer

av landets fattiga direkt in i socialistiska organisationer,
l ismen för dessa befol1minp;sskikt kOffiJni t att framstå som
1 3ndskul tur

o

med

I'1an kan också erinra om försök att modernisera traditionella

--114~

sa~lällen

utan att brådstörtat välta över ända den sociala ordning folket

ä r vant vid.

Sådana företag är exempelvis de s k community develonment

p rojects, som praktiserats i många u<,länder, inte minst i Indien.
Hypotesbildningen på området kan sägas röra sig emellan ekonomer som
t enderar att betrakta bristande utveckling som brist på investeringsför-'
måga, å andra sidan kulturantropologer som betonar trögheten

110S

traditio-

n ella lmlturer och de hinder den reses mot teknisk och ekonomisk utveckl inge

I det läget kan man söka gå en medelväg och låta den ena synen kor-

r igera den andra.

Det är så S H Frankel gör med sina rekommendationer.

Han söker visa, att en förändring av det traditionella samhället kräver
inte bara en mobilisering av i11l"lemskt kapital och yttre bistånd, den innef attar lika nödvändigt en långsam tillväxt av nya handlingsberedskaper ,
av nya beteendemönster,

tanke~

och känslovanor.

Vissa ideologier, sådana

som de nationalistiska) har också åtmninstone provisoriskt lrunnat åstadle omma vad man kallat ila new deal of emotion l l , ett känsloklimat gynnsamt

f ör utvecklinp-.
'-'
En analys av de ideologier som stöder utvecklingsarbet i u-länder kan

h är vara av intresse.

Man skulle

j

åtminstone schematiskt ~ lrunna göra en

s ådan analys genom att se na det moderna Kina) som drastiskt inriktad sig
på en direkt snabbomvandling av den befintliga sociala miljön.

r Kina

h ar - som ofta eljest - ideologien byggts upp Då kritiken av ett förflutet
s om hade kunnat medföra och tolerera så många disparata element.

Feodal-

s aJ1L1}ällets svagheter, teknisk bristutveckling ) inre och yttre rivalitet /
dominans av utländsl(a intressen, allt sådant hade gjort sir: gällande.

Mot

d etta har man nu mobiliserat nationalismen och landsbygdsbefolkningens
missnoJ e.

Kinesisk ideolozi har hänvisat till maktlösheten hos den tidi-

g arr lokala kap i talismen och hos byråkratien) en dubbel maktlöshet som visat sir: vara helt oduglig att skapa garantier för tillfredsställande inre
u tveckling.

Bräckligheten i en feodal ekonomi och bristen på självkänsla

b lev båda förödande.
Den kinesiska propagandan förbinder alla sina garantier för framtiden med en växffilde industrialisering.

Det betonas härvidlag, att den grad-

visa industrialiseringen är nödvändigt förbunden med en gra2vi, ekonomisk
s ocialiserin,o;o

rian har sökt stöd hos befollminn:en

k änslor hos den som

länr~e

r~enom

att appen.era till

ffilses ha hållits lmdertryckta.

Det är inte alltid mall (Tör sådana hänvändelser till folkets känslor
f rån

rer~erinr:snivå.

I'il<:ruma sökte i

skapa en folkrörelse som tog

s töd hos lokal onpositian mot hövdinp;arna och angren lokal avtonomi.

Om
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Nkruma har man sagt, att han var språkrör för miljoner infödda känslor.
Nkruma som själv kom fråll den traditionella miljön tvekar dock inte att
f örlmippa element från en modernistisk rörelse) som i vissa avseenden var
s tarkt negativ mot den gamla sociala ordninp;en) med element som innefatt ade en djup respekt för det
l ingens krav

OG~

tyaditionen8..'~.

Anpassningen mellan utveck-

befol1mingens traditioner fick paradoxala drag.

r ande belägges också av ancira observationer av lilmande slag.

Motsva-

För att få

t ill stånd strömningar som är nositiva mot moderniseringar, har de ansvariga i u-länder ofta sökt utnyttja den dynamik BIlder industrialiseringen
s om bestått i att deras folk i fientlia,het vänt sig mot de tidigare före'!:
t rädarna för industrialism, de gamla makthavarna.
Kulturella

språkproble~

Kommunikationsnroblem
Att överföra ideer mellan olika kulturer och språkområden erbjuder
svårigheter.

Vissa språksociologer har accepterat svårir';heten därhän att

de menar att snråk i

~runden

.y

i sina specifika miljöer med

är oöversättliga.
<..;J

mång~~anda

Orden är liksom invävda

trådar.

Den känsloladdning) den

a ssociationsmiljö och det viljeilmehåll ett ord/en sats/ett språk har kan
\endast i grova drag överföras till en annan miljö.

Att översätta ;Varga-

v intern för en bantuneger ger denne endast vaga föreställningar om ordets
innebörd.
Problemet kan uppträda inom ett språk självL

rian har påpekat, att

.iQ:lrden och symbolerna slits ner och nya träder i deras ställe.

Det kan in--

n ebära översättningssvårigheter mellan generationer och skikt inom sarrnna
sprlli<område.

För personer i västeuropeiska länder, födda under seklets

t idigare decennier har följ ande uttryck en klar il1l1ebGrd:

sj ä1) ande 9

synd , privatperson 9 hj ärtats oro, den allvarsamma leken) sökande efter
d et absoluta, det ondas blommor, hembygd; främmande land, tragisk kärlek,
fallen ängel) Das muss ein Stuck vom Himmel sein.

De flesta av dessa ut-

tryck är nu för västeuropeer) födda 1940 eller senare svårtolkade) mall vet
inte klart vad orden åsyftar.
r'Brr har
nellt~1

att det moderna teknifierade

sa~~äl1et

är endimensior

man talar i dag om produktion, målsättning) service, strukturra-

t ionalisering) anpassning 9

mil~j'övård)

pornografi:J knarkarkvartar.

Svå·-

righeter att översätta aktuella sociala uttryck, politisk vokabulär och
u-länders SDyåk är Dåfallande.
t eknisk-ekonomiska termer till resnektive
.
.

~

_~_~

-116-

Att det är nödvändigt sammanhä.l1ger med utvecklingskravets spridning värl·den över, Uttryck som prodwctivitet/improduktivitet, arbete/fritid, social nödvändighet, socialt slöseri) orättvisa, frihet/slaveri, alla såd:ana uttryck hänför sig i i~·ländema till historiska realiteter, I aktuella sammanhang användes de ofta mot dellna historiska b81egrund och får därigenom en dubbel syftning) som gör dem värdeladdade,
Om sådana uttryck görs till inslag i u-ländeYI1as politiska ideologier
h ar de avlägnats ganska långt från de händelser de en rr,ång syftade på. I
och för sig kan det spela mindre roll. Men det fulir allvarligare med översättnina,ssvårigheter av 8ndra ord) som mer direkt hfu1för sig till utv ecklinrr,sanstränrrningen: nunktlighet, norr,grannhet y korrekthet y samarbete,
självständigt ansvar) nrioriterinrr"initiativ o s v. Feltolkningar av såd.ana ord och uttryck föranleder ofta både individuella och sociala störn in",ar.
Det har antagits) att ord med starka känsloladdningar är mer svåröversatta än andra. Att översätta frihet, jämlikhet~ broderskap till ett ul andsspråk) kan innebära att man totalt missar poän,rr,en. Fn författare säg er: ;Y-ad betyder egent~ dessa ord? Vi kan hänvisa till radhus) värmeverk, vatten-· och avlopp) snabbköp, sjwdcassor och psykiatriska kliniker; det är den smru1ällsorganisation som följt i den tredelade appellens
spår. Men vare sig den ursprungliga klangen av fanfar eller dess konkreta
g estaltning på vardagen toP::k; bli meningsfyllda 1. den gamla arabstaden elI er i u--1andsmetropoleYI1as slumområden. il
Nehru sökte hanrttera översättningsproblemet så, att det medförde en
a ttitydförändring. Han hänvisade till stålverk) kt'aftstationer och mekaniska verkstäder s~n nya mål för folkets traditionella pilgrimsfärder.
När den milde hinduen drar ut som nil0Tim brukar han vanlirren rre sina offer åt tempel) stupor, moskeer, kyrkor. Nehru ville rr,öra det tekniska
samhällets kraftcentra till offerplatser i deras ställe.
1.:

1.

3.

4.

.J

C~

'--'

Acku1 turationsmodellen vill klarp:öra ku1turöverföringens mekanis
mer.
K~rnhypoteser är att Jnaterie11a kulturelement överförs lättare än
andliga, att den tekniskt överlägsna kulturen utnlånar den tekniskt underlägsna.
av folk
med andra
Produktionskrav kan få ett blandat mottarrande
,.,
kulturvärden, innan de själva träffats avproduktionsönskan.
Att överföra ett ingenjörs och socialtekno1ogiskt
en
främmande syrnbo1mi1jö kan stöta på svårigheter.

Kap. 13.

Sociologiska utvecklingsrnodeller

Det finns tre vanliga sätt att attackera nroblemet förändring. Evol utionisterna arlVände sin; närrnast aven klassifikation. Enligt denna
s kulle u-länderna konnna att få gå igenom söJnma utveckl imr,sfaser ~ som mer
u tvecklade länder redan gj ort. Stegen i utvecklingsprocessen blir lika
~ör alla.
Utvecklingsanalys av den typen blir följaktligen en fråga om
a tt hänföra ett lands enskilda kulturdrag eller kulturkomplex, eventuellt
l1ela landet, till en nivå på utvecklingsstegen. Sedan man gjort det, kan
man fastställa hur pass progressiva respektive regressiva inslag som landet
r yrrrrner. Man vet därefter vilket utvecklingssteg som kommer härnäst (So-cial Theory and Economic Change~ p 69 ff).
Det vore aningen orättvist att säga~ att evolutionistisk analys alltid skulle gå så erucelt till väga. Nutilldags maskeras den evolutionistiska teorien ofta bakom andra beteckningar: modernisering e d. Och man
talar inte längre om utveckling utan om differentiering) man talar om flerfasig utveckling (multilinear) och räknar med att vissa stadier kan hopp as över etc. (loc cit) •
Ett annat sätt att se på förändring är att betrakta samhällen som ett
slags naturliga system. Det inn.ebär, att man ser på den sociala struktur en som en självständigt fungerande enhet med vissa egenskaper och med viss a konsekvenser. Han täru<:er sig att den sociala stru.l<:turens ep:enskaper gör
s amhällen till enheter, som strävar efter att överleva. Oavsett svårigheter
i en analogi med biologiska organismer löper man också med detta synsätt
r isk att hamna i evolutionism. l\lan karakteriserar ju vanligen sociala system med politisk färgning som feodala) demokratiska) totalitära etc. ~~n
en sådan karakteristik innebär en r~lgordning: efter system A kommer syst em B, eller system B har föregåtts av system A.
Den s~hällsteknologiska synen, slutligen, innebär att förändring är
n ågot man kan planera samtidigt som den är manipulerbar. Analys av förä ndring innebär då) att man söker fastställa de oberoende uariablerna,
Får man gI~PP om dem kan man förutse förändringar hos de beroende variab1 erna. Man kan fråga sig om inte föreställningar övertagna från laborat orievetenskanenla här spelar samhällsvetarna ett spratt. De historiska
o ch geografiska sammanhang i vilka samhällen lever
starkt skiftande ~medan laboratorierna arbetar wlder förutsättning av l övrigt lika villkor)
c eteris naribus (loc cit).
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ln~tit.':!tio~e]J.J2.r.i!.nc!.ring

Man skulle kUllila säga, att u~landsjargongen är nersliten,
t alats så mycket om

u·~ länderna

Det har

som områden) där oron jäser, där de stigan-

de förväntningarnas revolution är på marsch; en ny värld tar form

o

T1an har

s tandardiserat vissa antaganden och begrepp gällande dessa Drocesser, de är
hastiga, oemotsilåndliga, omöjlip;a att förutsäga (!'1itchell s p 160)0

En del forskare har i det läget velat få en större precision genom
att använda Parsans begreppsystem,

Parsons system täcker både u-ländernas

ansatser och försök men också deras misslyckanden,

U-länderna har i Par-

s ons term~~logi svårip;heter) när de skall ta i tu med de fyra problemen:
anpassning, ;;rörverkligande ) integration och systemuppehållande.

Nu har

Parsons sagt) att det är omöjligt att ernå fullvärdiga lösningar på alla
fyra problemen samtidigt" eftersom minsta misstag på en problemnivå återverkar på andra problemnivåer.

Storstilade försök till program med häg

målsättning kommer därför troligen att åstadkomma inre spänningar och konflikter , vilka i sin tur leder till irrationella r@.aktioner.
~linst

lika viktig är en annan sida av begreppssystemet.

Den riktar

unpmärksam..heten på en företeelse som sällan betonas i litteratur om u-länderna:

det motstånd som de facto reses mot impulser till förändringar.

Motståndet har sin bakgrlmd i traditionell uppfostran och hävdvunna kont rollmekanismer.

Ett sådant mots:t!åfid cr,ör det troligt, att länderna själva

måste ta ledningen i utvecklingsarbetet,

Traditionella begrepp, värden)

normer och motiveringar är ålla sådana, att de måste ändras mycket drastiskt,
om industrialisering och demokratisering över huvud tap;et skall få någon
chans.
Både Weber och Parsons / har understru."'<:it) hur svårt det är att ändra på
vissa gnmdelement i sam..h.ället sådana som:
tiveringar,

begrePD" värden normer och mo-

Parsons preciserar detta i sin terminologi.

Ett u-land som

vill industrialiseras med någon framgång måste minska spelrummet för partik ularistiska, diffusa) askriptiva och affe1ctiva orienteringar.

Om man skall

kUllila få till stånd och sköta moderna företag krävs mer av universalism,
funktionell specifilchet) prestationsorientering och känslomässig neutralit et.

Den industriella organisationen behöver åi'1l1U mer av sådana för tradi1:-',

tionen artfråmuande
rar.

Men de

orienter~gar

orienterin~arna
,~)

vad samhällsclemokratien själv erford-

är det inte lätt att få folk att ansluta

t ill;; dels p g a traditioneITIaS tröghet) dels p

fl;

si~
o

a ekonomiska förhållanden

S ärskil t regionala och lokala politiska ledare) i många avseenden beroen-'
d e av ekonomiska makthavare och etablerad tradition', kommer i flertalet fall
att opponera sip; luot utveckling och mot demokratiska former.

Det

fak-
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oavhänp,i~1Gt

tiskt så) att av de u-länder som fått
h uvuddelcm inte har demokratisk

re.o;im~

de sista tjugufem åren

många av dem har glidit över från

n år;ot slag av renresentativ styrlseforJn till att bli enpartistater av typ en Ghana eller Indonesien.

Rc1.tionalisering av politiken kommer sannolikt

att gå långsamnare än den ekonomiska
t iserinq, kon[ner t o m att gå

ällliU

utvecklingen~

och politikens demoKra-

mer 18.ngsamt, eftersom alltför få fl}rut-

s ättningar är för handen (loc cit) P 162).

Om exempelvis ekonomisk utveckling skall äg;a rum måste initiativet'
troligen komma från nationalregeringen) eftersom de traditionella lokala
1 edarnaÖJer huvud taget inte kan väntas stödja ett utvecklingsprogram.

Re-

g eringarna måste häTvidlag använda en nationalistiskt färgad ideologi som
s tår till tjänst med rationaliseringar och handlingsimpulser .
b juder svårigheter i fTärrmande kultuTer .

Men det er-

I själva veTket är ju inte här

a tt påräkna något sådant som individualism eller arbetsmoraliska imperativ
a v protestantiskt märke.
intellektuella.
~ä.n:h.

t idigare

Hånga grupper är Gmot sådant inte minst bland

En framtida utveckling kan därför bli påtagligt olik alla

utveckl ings förlopp ~ då regeringsmakt och privat företagsam-

h et sinsemellan var mycket oberoende

o

Nu för tiden är regeringsinitiativ

väsentliga, men de måste dessutom vara av visst slag.

Det betyder, att de

i nte får vara kommunistiska) inte heller traditionella.

Snarast bör det

vara fråga om 8n modifierad socialism eller en kombination av planekonomi
och fri

företags~~et)

ett slags socialdemokrati.

Viktiga faktorer för

ekonomisk utveckling och kanske också för politisk är 'befintliga ekonomiska tillgångar som lif';o;er i hi=b1dcrna på lokal överklass.

Dessa bör inte

drastiskt likvidieras utan bygga.s in i ett långfTistig förändringsprogram.
E tt sådant program bör i det allmä,"'111G.s intresse sall.Tlolikt vara nationalist iskt: drastiska

förändringa~:t

och brista''l.de nationalism kan eljest ge fäl-

t et fritt för kommunism' ".
Detta uttalande av Parsons behöver inte nödvändigt placera in honom
i ett försiktigt liberalt läger, där man i smfuclang
t ressen söker länka lltvecklinrren så
~

v

konf1:t:·L.:-~_-!~t

ffi8u

västvärldens in-

som möJ"lifJ"t.

är den strategi han l'ekcmmendel'ar konservativ:

1 ångt som möj lig! minimera det väTsta som kan hända.

0

på sätt och

det är fråga om att så
Dc·t mest realistiska

ä r en medelväg mellan de värsta och de bästa möjligheterna.

Hur passande

sådana strategier kan vara för u-länderna kan lämnas öppet;iParsons fall
k an man väl säga, att han är en försiktir; optimist eller en hoppfull pessimist (loc cit).
Parsons har också framställt sin syn på utvecklingens universella kat egorier

o

Det är ster:et fråJ1 primitiva villkor till begynnande civilisa-

-120tion som PJrsons är intresserad av.

Han gör

811

anJlogi inte med den bio-

logiska organismen utan med den biologiska arten (species) och den selekt iva process vis-a-vis miljön som leder till en föri:indring av egenskapeL
Det är cm förmåga som finns

l

systemeL

Lika väl som synsinne hand

eller,

h j ärna utvecklas biologiskt så kan man rälma med en utvecklingspotential
h os samhällen.

Det är ett komplex av strukturer och med dem förbundna pro-

c esser som på lAng sikt ökar anpassningsförmågan hos vissa system i en gi...
ven klass, så att endast

dessa system nqr upp på en högre nivå.

Denna

universella utvecklingspotential är) sedan den en gång börjat fungera? ägn ad att producera nya förändringar på egen hand;) vanligen genom at t utveckla ännu mer komplexa strukturer.

ryet är med andra ord så, att de sociala

o ch kulturella systemen är komplexa aq:nssninr;smekanismer? de är inte homeos tatiska eller balanserade system.
Två av de tmiversella utvecklingskategorier, Parsons använder, beteckn ar uppbrottet fr:m primitiv nivå.

En av dem innefattar framväxt av ett

d is:ti:n.k>t stratifikationssystem, en annan att det skapas politisk maktstn1.kt ur oberoende av medfödda pG,si tioner och släktskap.

Denna senare kategori

b lir nödvändig i och med att stratifikation har etablerats.
Stratifikation definieras här av Parsons som en differentierino; av befolkningens~äkten1letereller

motsvarande på en prestigeskala, så att släkt-

t illhörighet eller klasstillhörighet i stor utsträckning blir ärftlig.

Be-

f olkningen blir sålunda differentierad efter en fördels-nackdels-axel,
d v s en övre klass utvecklas med högre grad av prestige 9 egendom, mruct
o ch samhällsställning i förhållande till lägre klasser.

IQassdifferentie-

ringen sammanfaller med behovet att centralisera ansvaret} vilket i sin tur
är ett rekvisit för utveckling.

Det nrimitiva

sa~~ällets

vattentäta skott

av sfäktsystem och diffusa ömsesidiga förpliktelser måste öppnas för insyn.
a Ila l(Jkala fraktdJoneröverbryggas av ett central t ledarskap? inriktat på :.
politisk och religiös kontroll.

Behovet av sådan central kontroll intensi-

fieras f ö vid befolkningsökning av samhällets stigande komplexitet.
ma behov gör
c·

si~ 'o."~ällande
"~o'

vid territorial expansion.
.L

Sam-

Tillväxten reser pro-

b lem avseende inre ordning} bl a rättsliga och polisiär o

_.

Någon måste bära

ansvar för skydd av egendom och upprätthållande av rättsregler, för försvar
il tåt

med mera sådant.

CJ av makt och
Uppedelnin
,'. -,
,')

presti~e
nå
;.
<,.'.-

olika skikt sam-

manfaller sålunda med en centralisering och generalisering av den sociala
kontrollen .

-121-

U-landsteori

11~r volynmässi~t

dominerats av ekonomer, demograEer och
socialbiolo~ero
Sociologiska insatser har påverkats av denna d~inanso
Studierna uppvisar ofta titlar i stil med; sociala aspekter) sociologiska
omplikationer av ekonomisk utveckling etc. Även från politikens område
kan viss styrning noteras. Ledarskap, nya eliter, kris- och konfliktfenomen har här särskilt tilldragit sig sociologers intresse o
Vissa kritiker (fer u-landsforKkninr-en låfT,-, status o ~1an har sagt, att
den i stor utsträckning bygger på psevdoteorio Gamla evolutionistiska antaganden om framsteg och utvecklingsfaser utgör dess inramning. ~1an kan
tala om ekonomiska tillväxtprocessers olika stadier eller om behovet av
intermediära Dolitiska system med enpartivälde och maktkoncentration o I
b åda fallen är grundcmtagAl1det evolutionststiskt och föga fruktbart (Gross
'---'

D

~~

~-

180? m fl).

funktionalistiska insatser anses inte heller ha givit vad man vänt (lt o Antar;anden om (ltt befolkningstillväxt som sådan, introdu6erad modern
fudustri) urhanisering skulle visa sig vara utvecklingsgenererande har inte
b ekräftats o Befolkninrrstillvä.,"'(ten har gått snabbare än den ekonomiska utv eckl in,gen , städerna har på sina håll blivit extremt överbefolkade utan att
arbets- och försörjningsmöjligheterna i motsvarande grad ökats) nyetablerad
industri har visat obetydligt behov av arbetskraft, för övrigt ett för modern industri karakteristiskt drago
U-landssociologerna har gjort åtskilliga studier av strukturförändringar och motivförs~jutningar under förändringsskeden. Det finns en grupp
s åd8J1a studier, som vill lägga större vikt vid utbildning som utvecklingselement än vid övriga processer (Pye, Segerstedt~ Buckley m fl)o
En utvecklingsmodell som ansluter till en sådan tendens skall här
s kisseras o Som disku5stionsbas väljes högertrafikens införande i Sverige.
Den 3 september 1967 genomfördes trafikomläggningen. En folkmängd
i storleksklassen 7.5 milj oner skulle i en handvändnin,r; hel t lägo;a bort
e tt starkt intezrerat beteende , spegelvända det. Den förberedande ! 'indoktrineringen 7 hade varit kortvarig men intensiv.
Trafikomlärr,(J).1ingen och ändrinrr,en av beteendemänstret gick i det närmnste friktionsfritt. Att en ny ramnorm kunde slå igenom direkt kan analyseras i sociologiska termer. Det är inte en fråga uteslutande för trafiktekniker, jurister och psykologer.
En reform av detta
och i c1emla storleksordning kan stå som
f
för
av de föränc1rinr;sjDrocesser? som u-länderna uDDvisar • Men l
v iIka system
det närmast till hands att förklara en sådan dispof~er

.~

J
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sitionsförändring? Socialpsykologiska) orrr,anisationsteoretiska?
Vi kan börja med att söka oss fram inom kommunikationsteori. Vilken
i nformation bestämmer vårt hal1dlcmde i vardagslai',? Klocka) r,å1manack) termo~eter) barometer; skyltar) meddelanden) turlistor, scheman, signaler,
anvisninn;ar) tidplaner, tabeller, brw<sanvisningar är några exen~el på informationsinstrument.
De informationer vi får in har en selektiv funktion. De påverkar vår
inriktning, vår "nurnosive state~! (Buckley, p 121). Informationen innebär en positionsbestämninu så att ormanismen blir i stånd att möta ett lär,: es aktuella krav (on cit, P 49).
Begrepp som rollutfo~ning (role-making) och flexibel organisation
(negotiated order) hör ihop med sådana fortlöpande nositionsbestämningar
(op cit, p 146 ff). De roller som står en aktör till förfogande har mycket
skiftande srad av precision. I själva verket reviderar vi ständigt våra
roller, i den mån vi inte i förekommande fall helt nyskapar dem. Det har
förekommit ett slags övertro på rollmönstrens inflytande som skymt bort
kommunikationsaspekten (loc cit) . Mutatis mutandis gäller sarrnna förhållande på organisationsnivå och institutionell nivå; det är en iltransaktionsmiljö, där skilda överenskomm.elser träffas) förnyas, granskas, återkallas,
revideras' (p 151). Systemen är 'equilibria i rörelse", De står de facto
alltid i kontakt med lli1dra system och med sina miljöer. Ett ömsesidigt
u tbyte äger rum system/system, system/miljö (Mc Kinney) p 150)
Varken individers beteenden, roller, attityder eller sociala systems
element, målsättningar) normer blir ur dessa synnunkter av primärt intress e. Det är förhållandet mellan individen och hans totala miljö, mellan
ett system och dess miljö som träder i förgrunden. Och det förhållandet
s amman.,l}änger med de kunskaper som i varj e läge aktualiseras.
~lqn kan inte 7 säger en fysiker) bestämma en ljusstråles väg utan att
inkludera dess omuivninQ. En nartikels väu har in~en onerationelI inneb örd. En partikel kan inte ens tänkas utanför en exnerimentmiljö. Den
s k transaktionismen har nå liknande sätt en holistisk syn på sociala proc esser (Oewey och Bentley) p 120 ff). Vad man kan studera är händelser
o ch rörelser i hela system: koncentration på delaspekter är vilseledande
Namngivning, tolkning och 'intellektuella; ställningstagande antas
k arakterisera händelser i sociala system (op cit) P 162 ff) . Individen söker gärna lägesbestämningar) system orienterar om
visar tecken på
spänning) medger innovation
Den trafikomlärr,gning vi tidigare nämnt) innebar från systemets synn unkt en anpassning till internationell trafikmiljö och samtidigt en in".

. ) . J

o

J

,
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novation inom systemet självt. För enstaka trafikanter innebar den en
s pegelvändning av ett invant beteende. Det som möjliggjorde reformens
genomförande var från sYS~SynPillL~t en rimlig teknisk och social definition, frAn individernas synpunkt en applikation av tillgänglig lcunskapo
Majoriteten kunde sI' Jja mellan höger och vänster, kunde skilja på rött
o ch r:rönt l~us) huvudled och sidoled . Det var inte främst intera.~tion med
andra trafikanter och inlärda rollbeteenden som var reformens förutsättn ing utan det var förekoms t, spridning Od1 tilläITll?ning av viss grundkunskap.
'Effektivitet] precision, sterilitet i operationssalen, en mutter som
p assar till skruven ~ flygaren som går in mot flygplatsen exakt på angiven
~id~ det är sådant som karakteriserar en mekanisk civilisation baserad på
tillämpning av vetenskapliga principer. På prodwctionssidan innebär effek~d
tivitet noggrannhet och uppmärksamhet på kvalitet lika väl som fortlöpande
observation av produktionsresultat per arbetstirnrne. på administrationens
o mråde gäller opersonliga ställningstaganden, ihärdighet i fråga om överv innande av hinder, en tidtapell på vilka de resande kan lita. För att
u ppnå effektivitet av sådant snitt krävs betydande mentala och fysiska ins atser (Mair, p 67).
Enligt liknande antaganden är produktivitet ocl1 rationalitet två sid or av samma sak. Huruvida en sådan instrumentell rationalism också skapar
s ig en moral eller inte är omdiskuterat. Man har ifrågasatt om den tekniska civilisationen inte brukar med sig associera en särskild socialetik,
töder en respekt för mänskli~a värden, en moral som är den moderna kulturen;s bruksanvisning (Le Develonpenent p 120 ff).
Det finns en distin1ction mellan a&tptiva och kreativa svarsreaktioner
(Schumpeter) . :Med adaT)tiva svarsrea1ctioner menar man att en kultur eller
en ekonomi anpassar sig till nya lägen med hjälp av befintliga handlingsmönster, kreativa svarsreaktioner talar man om, då en anpassning sker med
hjälp av tidigare okända lösningar.
Våra hypoteser blir i konselcvens härmed följande:
Ju större volym modern grundkunskap, dess stör~e utvecklingsbarhet.
Ju större utvecklingsban1et dess fler chanser till självständig rollutformning och systematisk innovation.
Ju mer av rollförnyelse och innovation dess högre produktivitet i modern mening.
större spricming aven generaliserad
Ju högre TIIDdern prodw<tivitet
solidaritet.
fl

SammanfattninfT:
- -- "- - - -- --

..

..

-~)

l,

Evolutionistiska och mekanistiska teorier har inte visat sig
fruktbara.

2.

~fun

3,

Parsons koncentrerar intresset för
tifikation och centralt ledarskap,

4.

En utvecklingsmodell kan skisseras inom ramen av s k transaktionism. Modellen utgår från behov av rollskanande och behov av innovation inom system, Dessa behov varierar med tillgången på
ktmskap.

har i moderna studier sökt anläg2a systemteori på u-landsprobl~natiken, exempelvis den Parsonska.
utvecklingspro~essen till

stra-
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AVDELNING 1- ,

UTVECKLINGSARBETE:

PLANERING OCH STR4TEGI

är gemensam för i-länder och u-länder. Partiellt är det frå~a om ett innovationsproblem. Varje samhälle överhuvud
taget bygger internt vidare) var på sitt håll efter sina förutsättningar.
Utvecklingsfrågan är till en del internationell. Både tekniskt, ekonomiskt
o ch värdemässigt har kontinenter och länder förts varandra närmare i ett
S tigande inbördes beroende.
Mer eller mindre i samband härmed har det
v uxit fram en värdegemenskap ~ en internatinnel1 solidariteL
I det följande behandlas ett par ~pekter av utvecklingsfrågans prakt iska sida. Vi skall tala om utvecklingsplanerina, och utvecklingsstrategi
s amt om evalvering av utvecklingsinsatser.
Utvecklin~sproblematiken

eJ

Utvecklingsinitiativ och utvecklingsplanering

Kan. 111-.

U-ländernas ansvariga regeringar~ internationella organisationer~ både överstatliga och fria~ lokala eller nationella företag lika väl som internationella) de kan alla vara intressenter i att organisera utvecklinr
för u-länderna. på regeringsnivå tar sig det intresset vanligen formen
a v femårsplaner. tioårsplaner etc för utvecklinrrsarbetet.
..:.

",.

l_-'

När president Truman kommit med sitt förslag i den s k lPoint Four:!
att distribuera hjälp till jordens u~länder, dröjde det inte länge förr än man kom underfund med att man visste mycket litet om de praktiska möjl igheterna för ett sådant p~. Specialister kände naturligtvis till
d e ekonomiska villkor under vilka det ena eller andra landet levde, och
d e kände också till en del om olika länders ekonomiska aspirationer. Men
d et hade inte rrivits månrra försök att sammanföra kunskapsfra0111enten
till
-".
,','
ett sö.rrnnanhäTlrrande helt.
Yale Institute of International Studies nublicerade dock snart en
s kis.s i form av ett memorandum i ärendet. Det heter "The tmder-developed
a reas: TI1eir industrializationo: och är författad av J H Adler. Enlirrt
....
detta mernorandun är huvudsvåri~1eterna för alla projekt som arbetar med
industriell utveclling av' lbackivard areas0 1 efterblivna områden;; clessa:
I ifrågavarande nya länder råder en låg levnadsstandard;
är obefintligt
ytterst obetydligt;; det som snaras investeras
utan
1 ärrrres på kistbottnen. För alla dessa l2J1der gäller att den önskade och/
()

',,)

i

)

~;J<J

.'.

~/
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eller

erforderli~a

investeringsvolymen är enorm om man jämför den med den

f aktiska nationalinkomsten.
medel för

investerin~.

Följ aktligen måste man utifrån söka anskaffa

Vidare är

storleksordnin~en av

befintliga investe-

ringsplaner eller investeringssträvanden i regel sådana att
p anden blir oundviklin:a,
delse~10v~ läg~er
u~

A.v skäl som

med nationell t självhäv-

u-länderna huvudvikten på tung industri, en utbränd mas-

är viktigare för den nationella

cerande plantage.

sammanl1än~er

regeringsingri~

ära~ än

födoämnesDrodl~

en blomstrande

}fun vill nå ekonomiskt oberoende.

~ren

en följd av denna

storlinjighet i planeringen blir vanligen) att det är folk på regeringsniv ån som närmast får hanc111a - och ofta är de enda som kan handha - och driva igenom erforderliga investeringar.

Med den karaKtär av långtidsprojekt

s om investeringarna ofta har) ibland med mycket låg avkastning, är det ocks å naturligast att det blir regeringsorrr,an som får stå för engagemangen.
Det är et:t t känt förhållande, att penninp;flödet i samband med investeringar lätt blir inflationsdrivande.

Vanlirr,en uppträder under investerings-

perioden bland de anställda en tendens att omedelbart bättra på sin individuella standard) förbättra bostäder eller bygga nytt) höja livsmedelsk onsumtionen och lägga sig till med en del konsumtionsvaror av ?1lyxtyp1!
De anställda har vanligen aldrig tidigare haft
höjning.

o

någon chans till standard-

an ingen konsumtionskontroll etableras kan utvecklingspolitik

s ålunc1a verka inflationsdrivande

(T~e

Economist,

23/~· 19S~.)

p 737).

Också Då internationell nivå drog man UDD riktlinjer för utvecklingsprogram (ECOSOC).

Programmens syfte sades vara, att

u-ländernas skulle

uDPnå den materiella och sociala välfärd som en sund ochbalanserad ekonomisk utvecklinp; innebär. Ett utnyttjande av vetenskapliga och tekniska
framsteg har ändrat ekonomien inom i-länderna och bör överföras också till
u -länderna.

Vidare är det ett syfte att minska den hittills växande eko-

n omiska klyftan - med allt vad den ilmebär socialt och ;Jolitiskt - mellan
d e mest och de minst utvecklade.
Gru"ldläggande för framgånBen hos ett sådant program ;ansågs vara, l.
a tt det fanns en praktisk syftning hos programmet och att det utformats
med hänsyn till varj e särskil t lands behov J intentioner och möj ligheter;
2

o

vidare att det fånns tillgång Då kvalificerade experter; 3.

att det

f anns följdriktighet i Drogrammet och att det underkastades en fortlöpande
revision; 5.

att det hos mottagarlmldet förelåg vilja att etablera sådana

k ontakter som erfordras för S1.mrt ekonomisk utveckling.
Programmet skulle utnyttj a följ cmcle media!: industrialisering) förbätt rat jordbruk) bättre
b

teknisk

och kommunikationsmedel?

grundut~

) utveckling av arbetsvanor J lämnade för
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en komplexare ekonomi) förbättring av finansiell Odl statlig orqanisation,
e n förbättring av hygien och folkhälsa (lnt Org, 1949, p 506 -07).
UtvecklinQsplanerin~
"_ _
._ ...
.._
_
_
__.__ ... _-2..

__

......}.~'

Följande

~rundlinjer

har rekommenderats för

j ekt? särskil t sådana av internationell natur.

planerin~

(l)

av biståndspro-

De skall uDprättas

s ystematiskt och vara lån",fristir;a, de får inte iffiT)roviseras och orre.nteras efter tillfälliga in- eller utrikespolitiska konstellationer.

(2)

De skall vara omfattande, inte punktuella, de skall alltså ta sike på samtliga utvecklinr;snrocesser

Särskilt måste de utg.å från egenskaperna hos

o

d en kul tur som skall utvecklas, inte från e?:enskaperna hos de

ream ut-

wålllklade .. :..PrGjekten lnåste 'inriktas 1,åmt såvitt möjligt bevara kontinuit eten hos kulturen i fråga.

Detta kan skeo;enom att man anknyter till

alltjämt livsdugliga, internt utprovade och invanda seder och institutioner.
Man kan vidare för innovationernas genomförande utnyttja nrestigebärande
a utochtona element; sådana som ideologier, symboler, institutioner, nersoner som förmedlare (3)

Projekten skall läggas upp som flerpUllktsprogram,

o ch decentraliserat, både i planeringen och i genomförandet.

Dessutom bör

d e genomsyras av vad Elton Mayo kallar för ?'the strategy of cooperationi ,.
Man bör sålunda försäkra sir om lokal t stöd Qenom att få med så månrra so._'

'-"

, __J

ciala grupper och renresentativa nersoner som möjligt vid överläggningar
om projektet.

Man bör vidare tillförsäkra sig lokalt medansvaroch 'del-

t agande i nrojektetso;enomförande.

Detta gäller inte bara för u-länderna

u tan också för de folk i västvärlden, som är beredda att samarbeta.
Genom att bredda basen både socialt od1 intellektuellt för projektens
u ppbyo:gnad och genomförande får man en mer realistisk n;estalning av nroj ekten.

Cha.l1serna för att det som planerats verklig;en kommer till utfö-

r ande stiger och" den nen;ativa möjlighet'?n) att utvecklim;sarbetets fru1cter
faller i händerna nå obehöriga minoriteter, minskar,

Det närrmcla er;agemang-

et Då nluralistisk bas kan lösa ett av urvecklingsarbetets svåraste nroblem, ett problem som belastat många strävanden i det internationalla sama rbetet nå biståndsverksamhetens område:

svårirrl1eten att nå handlin(Ts~)

.J

k raftiga och ansvarsmedvetna partners i u-länderna s j älva) vilka kunnat
b Ii bärare av utvecJtlingsarbeteL
Utvecklingsplanering, både nationell och internationell arbetar vad
u-lällderna avser, med större svårigheter
länclerncL

vad fallet är internt inom

1-

Okällda faktorer är i u-lällderna många; man har talat om att DIa-

n era utan fakta.
Internationellt sett

ofta nå s le bistånd,

Sådant

kan arrangeras i avtal mellan två länder ) exempelvis Sverir,,;e och Tunisien
s k bilateralt bistånd,

eller mellan exeffilJelvis FN:s tekniska bistånds-

a1ministration (L\B) och Tunisien)

~ltlilateralt biståndo

Själva

målsätt~

n ingen kan vara att stabilisera eller accelerera utvecklinp; inom nåp;on
redan etablerad sektor eller att starta något helt nytto
Biståndets fonner varierar mellan finansiellt-, telcniskth umanitärt bistånd.
h amnbyo;p;e ~ telcnis1-

socialt-

Odl

Exemnel nå finansiellt bisHiid kan vara lån för ett'
ino;enjörsexnertis för att le(1a utbyr>;o;ande aven inc1u-

s trianlärr;ning) jämte skolnino; aven arbetarstam och iqåna,sättninl"r, av dftften J s le

l1cnow-how~1.

Socialt/humanitärt bistånd slutlir;en kan innebära

anlär>;,o;nino; och drift aven klinik för blivande mödrar och snäclbamsvård
eller en fristående kampanj för familjeplanerinO;.
Oro;anisation av biståndet liksom bistånd i praktiken anses böra arrangeras på likställd samarbetsbasis .

Man har ofta ansett,

att själva

termen bistånd antyder ett beroendeförhållande? varför man hellre talar om
s amarbete för att inte patematistiska eller "kulturimperalistiska: affekj

t er skall göra sia; gällande och väcka motreaktioner.

Oavsett känslighet
i.-~och

f ör rubriceringar är det väsentlio;t) att samarbete etableras
att mottaq;arparten)
kunskan e d.

u~landet)

för

skall få tränino; i något avseende få viss

Det återstår ju sedan för u-landet självt att vraka och välja

beträffande fortsatta åta,ärder.

Det skall stå mottagaren fritt att be-

s tämma vad hem vill ta emot - men ocksår;ivaren vad han vill r,e.
Den utvecklinq;setiska sidan av saken berörs ofta.
s nric1a vår civilisation etc?
mänsklir;a rättio;hetema.

Har vi rätt att

f/Ian kan erinra om FN:s deklaration om de

Den anses ,a,älla för världssamhällets syn på in-

el ivielemas chanser? "resnekten för mä."1sklip;a r:ittiq;heter och friheter för

a lla;1.

Den torde i huvudsak kunna legitimera biståndsverksamheten.

I

el et väsentli(j'a torr1e denna t"VITits många ben;ränsnino;ar och kOJ1llJlikationer)
härvieUar; vara verksam i rätt tiktninp;.

Det kan finnas tekniska projekt av typen kraftsstationsbyggen i ödetrakter / malmprosnekterin,r.; o el.

Sådana nrojekt har natuuligtvis föga e-

gentlig kontakt med befollcninp;en själv.

De flesta projekt engagerar dock

p å ett eller annat sätt en befollcnin,g och får således en utvecklingstaktisk
e ller nec1arrorrisk sida.
•

,_J

-. . }

Anpassninr,en
l

en fälbnijö exempelvis för ett biståndsproj

mycket beroende av befol1cningens
kulturella nivå.
-

alfaqeter, som lever rent traditionellt eller

det

frår;a
om an.

om
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grundutbildning och åtminstone några kontakter med moderna livsformer?
När man skall föra ut civilisationens välsignelser till analfabetis1(a stmclculturer brwcar man sätta in strävandet Då att skaDa ekonomiska Odl
s ociala vanor

Men möj ligheten att överföra stanikulturen i det nya beror

o

i hög ,r;rac1 nå
inställnin,n; hos förmedlarna.
.

Innan man börj ar den kulturella

t ransplantationen måste man söka identifiera sill mecl mottagarna.

Det bör

s ke via inriktning Då lDpa,iiter, inte genom överväganden av huruvida motta.."
g ar na har ltimnliga kvaliteter eller ej

9

är sådana eller sådana.

För i förs-

t a hand 8T det viktir;a inte att vi förstår dem utan att de förstår oss.
V id upplägfJ)1ing av bistånclsnrogram måste följ ande hänsyn tillgodoses:
(1)

Utvecklingsarbetet måste vara i harmoni med levnaclssätt och mecl livs-o

stil i veclerbörancle stamsam.hälle;
(2)

Varje handling som äventyrar en stammedlems självkänsla måste undvi-

kas;
(3)

Varje stam domineras av ett värdesystem som är annorlunda än alla u-

t omståendes;
(4)

Kulturmönster och personlighetsmönster hos olikas:tamrnar måste värcle··

r as i en ;;ositiv anda;
(5)

Ett

sa~lälle

kllil naturligt absorbera bara en viss kvantitet åt g2ng-

e n av nya element; det betyder att hastigheten i genomförande av utveckl ingsprogram inte får vara för hör:.
Det får inte bli så, att man r:enom utvecklingsarbete åvägabringar en
b ristande jämvikt mellan struktur och ekonomi inom stammarna.

Planer för

förbättrad rrrundutbilc1ninfT,-._> och social välfärd är •.rrånrrbara
endast för så vitt
)
'. }
'--">

de bästa traditionerna inom stammen tillåts bli kvar och leva vidare.
Kontakten med

~ivilisationen

k2~

i vissa lägen verka korrumperande.

Utvecklingsarbetets rytm tycks vara väsentlig för att så inte skall bli
förhållandet.

r'largaret T'1eac1 sär:er i .'Cul tural Pattern and Technological

Change'l:Varje förändring måste granskas ur de individers synpunkt som
ä r inbegripna i den.

För experter kanske en förändrin,g endast är en bätt··

r e metod ::att föda upp boskap iin vad man eljest hade) en annan förändring
innebär) att man tar tillvara produkter som traditionellt inte tagits till
vara.

nen för folket kan det nya förfarandet vara ett förkastande av

darnas nåbud och dänned ett säkert sätt att (Te unn
._

'Y

händerna nå trollkarlar.

L-

Å

välfärd och komma

l

Även om enstaka individer är villiga att överge

g amla tillvägagångssätt och ersätta dem med nya kommer det för flertalet
s nart igen en känsla av slculclmeclvetenh.et för att de uraktlåtit vad man
f örr fått lära s
s tällninr;ar och

att göra. Man hacle helst velat bli kvar i de trosfoTefrån

foydom~

vilka alla tidigare gånp;er visat sir; an-

väncb,ara för att lösa darliga problem"

Om biståndarbetaren förstår) att

det för individen km vara till nytta att få hålla fast vid det gamla och in ~
te förebrår honmn för dumhet, bristande samarbetsvilja etc, är det troligt
a tt det uppstår ett samförstånd.

Det kan härigenom bli möj ligt att efter--

Iland propagera också nya handlingsalternativ.
Lokalsamhällenas errenskaper (Tör att det aldrirr kan bli frårra om att
~

)

b ara snrida

kunskap~

s i ener så "; ...

il

•.. 1

(J

',)

JImmv-hml') utan att utveckla en kunska1), hur man gör

nrocess of finding out what will work in Nigeria, not of

t ransferring what has been found to \ilark in Nebraska l l •
Inom

biståndspedagogi~

talas ofta om nödvändigheten av att studera

"'mottagarsaml1ället"l, 5kaffa sig kunskap om vilka inflytelsekanaler ~ som
g år igenom det:> lokalisera innovationsvänliga och innovationsfientliga del ar av lokalkulturen.

Här unpträder
bl a tidigare D-1mnd.a svårigheter:
...
'.

"

att

hitta uttrycksfonner som slår broar mellan det traditionella och det nya.
Olika grlmdmodeller användes
u ppläggning av nroj ekt.

n utvecklingsstrategien,

Man har bl a

l

biståndsorganens

communi ty c1evelonment l l ~ då man söker

u tveckla ett scunhälle i skilda avseenden unc1er befollmingens aktiva medverkan.

f\lan tänker si" sedan

att ett sådant utvecklat community kan tjäna

s om modell med s1)ridningseffekt som ringarna på vattnet.
En arbetsmodell av lilmande t)'lJ kallas "interr,rerat projekt n och inne-

b är att flera helt olika biståndsinsatser skall samordnas och stödj a varand ra inbördes under själva introc1uktionsfasen och dessutom ge en flersidiB
e ffekt>:på den mottagande regionen.

Man kan exempelvis starta en yrkesskola,

ett bostadsprogram och en hälsocentral i en och samma ort.
Insatser för en särskild näringsgren eller särskild telmisk eller social sektor är den vanligaste

t~en.

r1an utgår då ifrån) att intensifie-

ring av någon sektor i ett land rycker med sig eller stimulerar processer
o c1cså i andra sektorer.
Sammanfattnin":
,-- - .- -'- .1. Både nationellt och internationellt förekommer överväganden av ut~

~

vecklingsinitiativ och utredning av förutsättninp,ar för sådana.
2.

UtvecklingsnIaneringen vinnlägger sig om att få så vid kontakt som
TIilijligt med fält och färväntningsmiljö.

3.

Den utvecklingsnlanerinr: som avser bist8J1dsnyojekt har att förutom
sj älva 1)roj ektuopgiftengarailtera ansvariga parters samarBete.

1,

Utveck1ingstaktiskt gäller en annassning till lokal lculturnivå
och peclar;ogisk snecialisering på innovationsförloryp i traditionella samhällen

o

Utvecklin(Tsstrate~iskt
::>
,j

upp r;i f ter och

förekommer skilda modeller inriktade
av
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Man kan (awmlvera såda.nt som en propgandakarrmanj) en byggnadsmetod
eller ett malariautrotningsprojekt.
konstaterande av 001/e11er

mätnin~

Evalverin~

av effekter.

används för att beteckna
Problemet kan gälla i vil-

k en omfattning ett projekt lett till resultat) vidare om resultatet blivit
d et avsedda.
da,

som1i~a

Proj ekt ka.n nämligen tänkas ha fått effekter utöver de avsedkanske negativa.

Evalvering kan vara både inre och yttre.

Det irmebär att evaiverin,;

k an genomföras av personer inom ett Drojekt oller av 'personor utanför.
Varje människa ,gör normalt någon slags värdering av det hon hållor I'å med.
Dnder arbotcgör man paus och försöker bedöma, hur arbetet fortskridor ) hur
d et gått hittills .
Men när skilda kul ~

Eva1verinfr i u·-1ändor kan fröras med i-landsmått.
,)

,.J

turer möts i samma projekt måste de två narternas olika synsätt beaktas.
Det kan bli nödvändigt med en eva1vcring på ?mottagarsidan i1 lika väl som
]J

å :lexportsidanl? i ett biståndsproj ckt (Ame1svoort) p 125).
Den referensram) inom vilken en evalvering äger rum kan variera.

Med

e tt företagsekonomiskt sY31lsätt kan man jämföra utfallet av ett projekt med
de målsättningar
hjälpI'rogrömo

som finns i utvecklingsplanen för ett projekt eller ett

01en ett projekt bhhöver inte nödvändigtvis relateras till

målsättningar; rcslutatet kan bedömas på andra vis.

Det mått man då använ-

d er hm vara hur 1imandc 1)rogram utfallit nå andra håll) det kan vara allmänna opinionens syn på hälsotillståndet etc.

Det folk som berörs av ett

b iståndsprojekt kan värdera det eft!er hur det motsvarar lokala önslmingar
o ch krav, avläo;s;nar oro eller spännin,rrar Y)å Y)latsen etc.
Evalveringcns metodik rymmer vissa problem.
skall laEIna isolera lämpliga

Ett av dem är, hur man

observationse~heter) ett

b estämma utgångslägen, ett tredje 1).ur

man

annat hur man skall

skall få fram en observationstek-

"1
n LC.

Sociala och kulturella skeenden är ju flerdimensionella.
törel") mec1:trbetare, arbetsfält )~are oh

Ideer) ak-

kritiker bildar ett svåröver-

s kådligt mönster. Det films både nåtagliga och icke påtagliga saker i mönst t ret ) tangibles och intangibles

f astställa

ändamålet

o

\lid alla evalveringsstudier måste man

med studien och hur mycket den

bedöma.
Även om arbetsbetingelserna
e lement

det vara möj

b ec1örnnino;ar av) göra lokal

i

u-landsnrojekt rymmer många okända
att företa
problematiskt är,

att

dana evalveringar kan medge generaliseringar:
utmärker u'-landsarbete överhuvud taget?
.

finns det allmänna drag som

Kan vi snåra några prinCiper för
..

,.-~.

~

deras förlopp och därmed få en grund för resultatsbedömningar?
Vid AID - den amerikanska motsvarigheten till svenska SIDA - har man
bedrivit direkt onerativ
-

evalvorin~:
'-'

man skrev

in~entin~
.j
'. .:>

utan samlade

ma~

t erial till föredragningar; skäl för och emot att fortsätta ett projekt.
.Ä. ven om det

l

mån",a fall kan finnas politiska) humani tära och pedagogiska

skäl till att fortsätta ett program som visat sig ineffektivt och går uselt
s å utesluter det inte att man kan försöka få rättelser till stånd också i
i neffe1ctiva nroj ekt,

Han hade enkla tumre,gler att gå efter:

effektmätaren

s kulle omedelbart ge si,,: så långt ut i fältet som möj lir;t, bort från huvudstäder och centra J och börja sin
ry

ersonaien,

utfrå~ing

på hön;re nivåer är det ofta fön;a lönt att göra intervjuer etc.

Personal ryå ledarnivå

mem~ar

ofta sina egna Dositiva raryryorter.

mella iakttar;elser är bättre nå den nivån,
och

på de lägsta nivåerna av projekt-

motta~arlandets
'J

aoministration

Infor-

Förhållandet mellan nrojektet

re~istreras
)

nå samma indirekta sätt,

Evalveringse:xnerten får inte för mycket framträda som sådan J det kan störa
o ch bryta sönder etablerade system,
Som ett exemDel på AID-avdelningens sätt att arbeta kan nämnas, att
man sökte få reda på? hur mycket tid nersonalen tillbragt ute i fältet, hur
mycket i huvudstaden .eller i an,lra centra,

Det var inte ovanligt att man

fann att projektpersonalen tillbragt endast 6 %av tiden i fältet, 94 % l
centralorteno

Vissa punkter kan noteras här:
Går r'1.et att urskilja mål i nrojektet?
na? i andra vaga.

I vissa fall är det klart angiv-

Medan kap i tale:xnort är konkret är "l<:nO\v-ftoW"

Har nrojektet realiserats i anslutning till de uD11ställda målen?

vagare~

Man

får analysera kontrakts texter ? ryroto1(Qll o :1.0
Vilka indikat.orer kan man använr1 a?

Det kan vara lätt att fastställa

en nec1r;ång i sjuke10msfall, svårare att fastställa en attitydförändring,
Tidsasryekten är vikti0;) verkninn;arna kommer efter åt0;ärderna J somliga
resultat

kan avläsas ome r lelbart: clämnning aven enirlemi? exempelvis.

Andra resultat kan avläsas ryå

län~re
,

~

sikt:

förbättrin~
c.)

av hälsotillstånd-

et? yrkesskicklighet) medem åter anc1ra kan avläsas nå mycket lång sikt:
nya
etc,
Hur mäter man

ochrerrativa bieffekter etc?
J

folk gör motstånd mot innovationer
fyller sin del av bistånclskontraktet?

Såc1ant som [:för att
.

<.-.)

ler att mottagarlandet inte upp-
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Ett mätinstrument bör kODPlas på varje projekt och iavläsas då och då_o
Avläsningarnas resultat bör tillgodogöras projektet, få korrigera dess
arbete, eventuellt orientera om det så lån~t målsättnin~en medgel"o
En evalvering kan också vara orr~anisationsinriktad i stället för resultatsinriktad: hur ~år samarbete, kommunikationer etc till inom bistånds~
kommitten, den onerati\anrojekto;runnen etc.
En studie använde följ ande kriterier:
(l) I vilken utsträckning har landet under nrojektnerioden närmat sig det
u tvecklingsmål det proklamerat nå området? (I1å16J'pfyllelsekriteriet) o
(2) I vilken utsträckning har landet ökat sin ner-capita-inkomst jämfört
med andra lilmande länder? (Synkl ont j ämförelsekriteriumo)
(3) Hur har landets utveckling varit under ett visst tidsavsnitt, då proj ektet varit i gån,o;) j ämfört med utvecklingen under en tidi:"are historisk
p erioc1? (Historiskt kriteriumo )
(1) I vad m8.n har fördelningen av bistånd och övriga investeringar på den
nationella ekonomiens olika sektorer varit lämplig? (Utvecklingsstrategiskt
kriterium)
(5) I vad mån har valet av utvecllingsobjekt varit lämnligt? (Projektv alskriteriumo)
(6) I vad mån har projektets instrumentella struktur stämt överens med målsättningar, resurser och tidniaDer? (Instrl@entella str~~turkriteriet.)
(7) I vad mån har den arbetande biståndsac1ministrationen närmat sig ideal et / om man tar hänsyn till de praktiska svårigheterna? (i\dministrationskrit eriet.)
(Jacoby, p 17)
Vart och ett av dc anförda kriterierna har sina teoretiska begränsningar och törnar på svårighctero När det gällde målunpfyllelse var svårigheterna endera att målsättningen var för låg eller att den var mm1gtydigo
Det synkrona jämförelsekriteriet visade sig tvivelaktigt, därför att två
l änder j u aldrir, är på exakt samma utveckJ ingsnivå eller har samma resurser.
Det historiskt-jämförande kriteriet innebär ju att ett land jämföres med sig
självt under en annan utvecklingsperiodo Det utvecklingsstrategiska kriter iet stötte på både teoretiska pch praktiska probiem,) när det gällde vilken
invssteringssekvens som skulle ha varit den bästa. Samma svårighet uppstod
vid projektvalskriteriet. Det instrumentella strW(tuw(riteriet stördes av
t ol1minpssvårigheter beträffande målsättning och stadganden. Administrat ionskriterieL, slutlir;en? berr,ränsades i sin anv8.nclbarhet av bristen på en id1et om vad som slQllle ha varit det bästa arran,C;emanget nå administrations
p lanet och i övrirr,t också av
överhuvud att
t iv verksamhet (loc cit).
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1.

innebär allmänt sett eff.ektmätninrr, eller resultatsbedömninr; . man kan se nå ett projekts 'l avkastninq;:! eller dess verkninrr,ar
Evalverin~

o

2.

En evalverin~ kan ha sa~lällsvetenskanlir; ambition eller vara onerativ. Dem senare innebär översiktlir; bedömninrr, i fältet 8Ir en eva:l.veringsexpert.

3.

Vissa resultat/effekter är konkreta/omedelbara; andra diffusa/
långsiktiga.

4.

Valet av kriterier för resultatsmätning erbjuder svårigheter 9 men
med fler kriterier i lli~vändning kan de ta ut varandra.
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