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Inledning 

I Afrika var fackföreningar ett i stort sett okänt fenomen 
till efter andra världskriget. Under 1950~talet kom emeller~ 
tid ett stort antal fackföreningar att bildas, delvis som ett 
resultat av uppmuntran från kolonialmaktema och delvis 
som ett uttryck för afrikanernas önskan att använda detta 
nya instrument i självstyrelsesträvandena och i kampen mot 
ekonomisk exploatering och rasdiskriminering. 

Hittills har kanske fackföreningarna i Afrika huvudsak
ligen spelat en politisk roll. Deras möjligheter att utöva nå
got avgörande inflytande på arbetsmarknaden i de nya 
självständiga staterna blir beroende av i vilken utsträckning 
de lyckas attrahera nya medlemmar och bra ledarämnen, 
om de kan få ordning på sin ekonomi och administration, 
det utrymme för självständigt handlande som ges arbets
marknadsparterna och den grad av kunnighet och ansvar 
som kommer att prägla deras uppträdande. Den hjälp som 
fackföreningarna i de demokratiska länderna, däribland Sve
rige, ger organisationerna i Afrika via Fria fackförenings
internationalen och de internationella yrkessekretariaten av
ser just att förbättra deras möjligheter i dessa avseenden. 
Bakom dessa hjälpinsatser ligger också övertygelsen om den 
betydelsefulla roll starka och sunda fackliga organisationer 
kan spela i dessa länders strävanden att bygga demokra
tiska samhällen. 

I sina ansträngningar att vinna inflytande och sympati 
i de nya länderna i Afrika har de stora maktblocken i värl-
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den inte låtit fackföreningarna passera obemärkta. Detta 
är säkert en av förklaringarna till att de fackliga rörelserna 
i det nya Afrika visar ett tilltagande intresse för samverkan 
på panafrikansk grund och en likaledes till tagande miss~ 
tänksamhet mot samröre med och beroende av organisa
tioner utanför Afrika. Ä ven de panafrikanska fackliga samar
betssträvandena har emellertid störts av den politiska splitt
ringen inom Afrika och de försök som gjort att utifrån styra 
eller påverka dessa strävanden. 
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I " En löntagarklass växer fram 

Den alldeles övervägande delen av Afrikas folk lever av 
jordbruk och boskapsskötsel. Brukningsdelarna är vanligen 
små och avkastningen medger en levnadsnivå på existens
minimum. Efter hand som kapital utifrån har sökt sig till 
Afrika, i första hand för exploatering av de mångenstädes 
rika mineralfyndigheterna men också för investeringar i 
stora plantageindustrier och i industrier för produktion av 
halvfabrikat och i någon mån färdigvaror, har den del av 
befolkningen som arbetar mot lön stadigt ökat. Interna= 
tionella arbetsorganisationen har beräknat att antalet lön
tagare mer än fördubblades mellan åren 1938-1955 i förut
varande Franska västafrika, i Östafrika, i Sydrhodesia och 
i Kongo. Ändå kan man uppskatta att av Afrikas ca 240 
milj. invånare endast 12 a 15 milj. är löntagare. Större 
delen av dessa är koncentrerade till tre områden, nämligen 
Nordafrika, gruvdistrikten i Centralafrika och i Syd
afrikanska republiken, dvs de ekonomiskt mest utvecklade 
delarna av kontinenten.1 

Statliga och kommunala myndigheter är fortfarande de 
största arbetsgivarna i de flesta afrikanska länder. Post och 
telegraf, järnvägar, gatu- och vägbyggen samt olika förvalt
ningsuppgifter sysselsätter ungefär hälften av den lönear
betande befolkningen. Därnäst kommer de stora gruvbola
gen och plantageindustrierna. Byggnadsverksamheten i de 
större städerna är mycket livaktig och också den kräver ett 
ökat antal anställda, åtminstone så länge ingen nämnvärd 
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mekanisering äger rum. Efter hand som penninghushåll
ningen vinner insteg och urbaniseringen fortskrider skapas 
underlag för en färdigvaruindustri, framför allt för livs
medel och på textilvaruområdena. 

Avgörande för tillväxten av antalet löntagare i fortsätt
ningen är naturligtvis expansionstakten i den afrikanska 
ekonomin. Denna är i sin tur beroende av prisutveckling 
och avsättningsförhållanden på de råvaror som huvudsak
ligen svarar för Afrikas exportinkomster; kaffe, kakao, jord
nötter, koppar och andra mineralier, bomull etc. En annan 
viktig faktor är kontinentens möjligheter att dra till sig 
kapital utifrån för nya investeringar i såväl basproduktion 
(bl. a. kraft, utbildning, kommunikationer) som för pro
duktion av råvaror, halvfabrikat och färdigvaror. Av be
tydelse är också den teknik som används vid industriexpan
sionen. Flera industrier i Afrika har under senare år ratio
naliserats så kraftigt, att trots påtagligt ökad produktion 
antalet anställda reducerats drastiskt. 

Ett löntagarkollektiv av någorlunda omfattning är na
turligtvis den första och viktigaste förutsättningen för fram
växten av en fackföreningsrörelse. Den förutsättningen bör
jar nu bli uppfylld på allt flera områden i allt flera länder 
i Afrika. En annan förutsättning är att det föreligger en 
stark önskan att kollektivt söka lösa de problem man står 
inför som löntagare på en arbetsplats eller inom en närings
gren. I det senare avseendet föreligger stora skillnader mel
lan det mindretal av den afrikanska arbetskraften som är 
varaktigt engagerade i lönearbete och den majoritet som 
ambulerar mellan stamsamhället på landsbygden och de 
stora arbetsplatser som efterfrågar avsevärda kvantiteter 
billig och oskolad arbetskraft - gruvor, plantager, väg
byggen och liknande. 

De afrikaner, som haft förmånen att via skola och någon 
form av högre yrkesutbildning slussas in på kvalificerade 
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jobb i förvaltning, kontor och industri, hinner redan under 
utbildningstiden anpassa sig till en helt annan livsform än 
den traditionellt afrikanska- det enkla och okomplicerade 
livet i byn. För dem är penninghushållningen, väster
ländsk teknik, samhällsorganisation och rättsuppfattning 
inte något främmande och skrämmande. Så är emellertid 
fallet för dem som direkt från jordbrukartillvaron i byn 
konfronteras med modern teknik, sträng arbetsdisciplin 
och folk från många stammar talande främmande tungo
n1ål. Detta är en av förklaringarna till att det ända fram till 
mitten av 1950-talet visade sig vara svårt att rekrytera ar
betskraft från byarna. 

Gradvis har emellertid ändrade ekonomiska betingelser 
gjort det nödvändigt för landsbygdsbefolkningen att i växan
de utsträckning lämna byarna och söka avlönat arbete. Or
sakerna härtill är i huvudsak följande: 
1) Befolkningstätheten i jordbruksområdena har ökat som 

ett resultat av förbättrad hälso- och sjukvård. Flera 
människor överlever och lever längre än förr. Man 
behöver producera mera livsmedel för att mätta nya 
munnar. Produktiviteten i det afrikanska jordbruket 
ökar visserligen långsamt, men de jordar som står till 
afrikanernas förfogande sugs ut genom olämpliga bruk
ningsmetoder. J orderosionen är ett allvarligt problem 
i stora delar av Afrika och i länder med stora vita 
minoriteter ( Sydafrika, Sydrhodesia) har den bästa 
jorden reserverats för dem. 

2) Som ett resultat av bl a bättre kommunikationer har 
isoleringen brutits och nya behov har uppstått, t ex 
av kläder, verktyg, tvål och tvättmedel, tobak, socker, 
husgeråd, cyklar och - på senare år - transistor
radioapparater. Behov av pengar till brudpris, ett 
visst mått av social prestige, och längtan att se något 
annat än byn kan spela en stor roll för de yngre. 
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3) Ökad befolkning i förening med snabbt stegrade kon
sumtionsbehov och en jordbruksavkastning som inte 
kan hålla j ämna steg leder ofelbart till en ökad skuld
sättning hos handlanden och svårigheter att betala 
skatter och skolavgifter. Speciellt i de mindre fruktbara 
områdena är detta ett stort problem. De senaste årens 
sjunkande världsmarknadspriser på de jordbrukspro
dukter som produceras av afrikanska bönder för avsalu 
har haft samma effekt. 

Samtidigt som en allt större andel av den vuxna manliga 
befolkningen i byarna av ekonomiska skäl har tvingats ut 
i lönearbete, har de löner som erbjudits dem varit så låga 
att lönearbetet inte utgjort något allvarligt alternativ till 
småbrukarlivet i byn. Jordplätten därhemma ger familjen 
mat för dagen i form av bönor, majs, ris, kassawa eller 
bananer medan arbetet i gruvan eller på plantagen ger den 
kompletterande kassainkomst, som är nödvändig för att 
täcka de nya utgifterna. Ett annat motiv som motverkar 
ett fullständigt uppbrott från byn, där släktingar och stam
fränder finns, är att den för afrikanerna representerar ett 
socialt trygghetssystem, som träder i funktion vid sjukdom, 
ålderdom och i andra situationer då man behöver hjälp. 
Eftersom varken arbetsgivarna eller myndigheterna är be
redda att erbjuda den oskolade arbetskraft man behöver 
någon sådan trygghet, finns här ytterligare ett starkt incita
ment till rörlighet och instabilitet. 

Här berörda omständigheter bidrar starkt till den afri
kanska arbetskraftens låga produktivitet, vilket i sin tur ger 
utslag i mycket låga löner. I en annan situation skulle kan
ske låga löner stimulera till facklig aktivitet. Men på grund 
av att lönearbetet uppfattas som något sekundärt, att man 
arbetar endast under kortare perioder för att få inkomster 
att täcka vissa speciella utgifter och att man därefter av
ser att återvända hem, är det svårt att hos dessa arbetar-
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kategorier vinna gehör för tanken på facklig organisation. 
Ofta har de inte anställning tillräckligt länge för att inse 
de möjligheter och fördelar som ligger i ett kollektivt upp
trädande gentemot arbetsgivaren. 

I områden, där arbetsgivaren insett de ekonomiska för
delar för näringslivet och samhället som på längre sikt är 
förenade med en permanen t arbetarstam, har de genom 
olika åtgärder - familjebostäder, bättre löner och vissa 
sociala anordningar - sökt underlätta och uppmuntra en 
definitiv övergång till lönearbete. I sådana områden, t ex 
vid det s k Kopparbältet i Nordrhodesia, har arbetskraften 
en betydligt högre grad av stabilitet. Här finns också några 
av de starkaste fackföreningarna i Afrika. 

II " Kolonialmakterna exporterar fackföreningar 

De första fackföreningarna i Afrika uppstod i Sydafrika 
bland holländska och engelska immigranter redan i slutet 
av 1800-talet. Efter första världskriget bildades de första 
afrikanska fackföreningarna. Blandade fackföreningar kom 
också till stånd. Att Sydafrika var först med en fackföre
ningsrörelse sammanhänger med den tidigare vita invand
ringen och att industrialiseringen kom först till denna del 
av Afrika.2 På liknande sätt förde europeiska immigranter 
med sig fackföreningsiden till Sydrhodesia och Algeriet 
m fl länder, där betydande vita minoriteter kom att arbeta 
och bosätta sig. 

Under mellankrigstiden och senare uppstod här och var 
i de brittiska territorierna organisationer bland de stats
anställda som delvis hade fackliga uppgifter. Dessa orga
nisationer var emellertid grupperade såväl efter raslinjer 
som efter medlemmarnas arbetsuppgifter och ställning i 
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förvaltningen. Under 1940- och 50-talen fick de engelska 
kolonierna i Afrika en lagstiftning som möjliggjorde re
gistrering av fackföreningar och tillät olika slag av facklig 
aktivitet, inklusive stridsåtgärder. Arbetsdepartement bil
dades med uppgift att ge råd till regeringarna i allmänna 
arbetsmarknadsfrågor, att övervaka arbetslagstiftningen, 
som också innefattade arbetarskydd och ersättning vid 
olycksfall i arbete, samt att upprätta arbetsförmedling. Ar
betsdepartementen kom också att spela en viktig roll för 
fackföreningarna såtillvida, att det även ingick i deras 
uppgifter att ge råd vid bildandet av fackföreningar, att 
söka stimulera lönesättning genom förhandlingar samt att 
föranstalta om förlikning och skiljedom i händelse av kon
flikt. Den koloniala varianten av den ordning på arbets
marknaden som gällde i England kom därigenom i mycket 
hög grad att utformas av arbetsdepartementen i deras 
egenskap av fostrare och övervakare. 

Att fackföreningsrörelsen i de engelska kolonierna kom 
att få en start efter engelskt mönster med ett stort antal 
numerärt små fackförbund berodde emellertid inte bara 
på lagstiftningen. Engelska fackföreningsmän, utsända av 
brittiska landsorganisationen eller anställda såsom rådgivare 
åt kolonialregeringarna, kom att sätta sin prägel på ut
vecklingen genom de kurser de anordnade för nyvalda 
fackföreningsledare, den hjälp de gav med stadgeskrivning, 
bokföring och i vissa fall förhandlingar. 

Antalet fackförbund växte mycket snabbt i Västafrika. 
I Nigeria t ex fanns 1956 inte mindre än 222 fackliga orga
nisationer, de flesta av dem små, med snäva, lokalt begrän
sade verksamhetsområden. I grovdistrikten lyckades det 
bättre att få till stånd fackförbund baserade på industri
förbundsprincipen. I Ghana, Sierra Leone samt i Nord
rhodesia bildades efter afrikanska förhållanden starka fack
föreningar bland gruvarbetarna. De stats- och kommunal-
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anställda tjänstemännen var överallt bland de första att 
organisera sig även om en stark organisationssplittring 
geografiskt, efter tjänsteställning och i vissa områden efter 
rastillhörighet har inverkat menligt på slagkraften i deras 
organisationer. De anställda inom järnvägar och transport
väsende kom också tidigt igång med sina organisationer. 
Under senare år har också stora framsteg gjorts i orga
niseringen av arbetarna på plantager och i jordbruk -
den otvivelaktigt sämst ställda gruppen av Afrikas lön
tagare. 

I de franska kolonierna öppnades den första möjlighe
ten att bilda fackföreningar 1937. Den var dock nästan 
uteslutande begränsad till europeer. Efter andra världs
krigets slut utvidgades denna rätt till att också gälla afri
kaner. Detta ledde till bildandet av fackföreningar i ungefär 
samma utsträckning som i de engelskförval ta de områdena. 
Ehuru fackföreningarna i de engelska områdena formades 
efter engelska förebilder, var de helt fristående från den 
engelska landsorganisationen. I de franska kolonierna där
emot kom de tre i moderlandet verksamma fackliga lands
organisationerna att etablera sektioner direkt anslutna till 
antingen den kommunistdominerade och största landsorga
nisationen ( CGT), till den katolska landsorganisationen 
( CFCT) eller till den socialdemokratiska CGT -FO. Den 
ojämförligt största framgången hade den förstnämnda or
ganisationen men även den katolska gruppen gjorde bety
dande framsteg. Organisatörer och instruktörer från ve
derbörande organisations högkvarter i Frankrike var de 
drivande krafterna i denna utveckling. 3 

I Belgiska Kongo och det belgiskt administrerade 
R u anda-U rundi gick utvecklingen betydligt långsamma
re, delvis på grund av den ytterst restriktiva lagstiftningen, 
som först från 1946 tillät afrikaner att bilda organisationer 
med mycket begränsade uppgifter. Efter en lagändring 

13 



1957 blev det möjligt att bilda egentliga fackföreningar 
men medlemskap var lagligen förbehållet personer som va
rit löntagare i minst tre år eller som hade gått minst två 
år i realskola. Efter 1957 gjorde såväl den katolska som 
den socialistiska landsorganisationen i Belgien stora an
strängningar att hjälpa afrikanerna i Kongo med fackligt 
organisations- och skolnings:arbete. 4 

III " Fackföreningarna som politiskt kampmedel 

Flera samverkande omständigheter medförde att fackföre
ningarna i Afrika av afrikanerna huvudsakligen kom att 
uppfattas och användas som instrument i kampen för själv
ständighet och mindre som intresseorganisationer. Här skall 
anges de viktigaste. 
l) Facklig föreningsrätt medgavs av kolonialmakterna vid 

en tidpunkt då den afrikanska självständighetsrörelsen 
och nationalismen på allvar började göra sig gällande. 

2) I den mån politiska partier var tillåtna var deras rö
relsefrihet ofta starkt begränsad och för flertalet ko
lonier i Afrika dröjde det ända till slutet av 1950-talet 
innan de afrikanska självständighetspartierna tilläts 
ställa upp i valen med egna kandidater i något större 
antal. Följden blev att många politiskt intresserade 
drogs till fackföreningarna och i dessa såg möjligheter 
till omedelbar handling, t ex politisk agitation, s tre j
ker etc. 

3) Arbetsgivarna - kolonialregeringarna, de europeiska, 
indiska eller internationella bolagen och enskilda im
migranter - representerade alla i de afrikanska na
tionalisternas ögon kolonialmakterna eller gick deras 
ärenden. Arbetsgivaren kom utifrån och var ute efter 



god vinst på sitt kapital och privilegier för egen del 
medan afrikanen blev ekonomiskt och socialt exploa
terad samtidigt som hans värdighet gick förlorad i 
det hårda, disciplinerade och monotona lönearbetet. 

4) Lönesättningen var ofta starkt diskriminerande för af
rikanerna. Ä ven i de områden där lika lön för lika 
arbete oavsett ras formellt tillämpades, fanns det ef
fektiva spärrar för afrikanernas tillträde till de bättre 
betalda arbetena och yrkena vilket i realiteten ver
kade som en diskriminering i lönesättningen. Afrikani
sering av de högre posterna i förvaltning och närings
liv blev därför ett tidigt fackligt såväl som politiskt 
krav överallt i Afrika. 

5) Det faktum att mycket få afrikaner hade någon fack
lig erfarenhet eller skolning bidrog starkt till att för
sena utvecklingen av förhandlingsverksamhet och an
nat regelrätt fackligt arbete. Många arbetsgivare in
tog också en avog attityd gentemot fackföreningarna, 
ofta motiverad av politiseringen av den fackliga verk
sainheten. 

Strejker var mycket vanliga under det mest intensiva 
skedet i självständighetskampen i slutet av 1950-talet. De 
politiska och de fackliga ledarna arbetade ofta hand i hand 
och fackföreningsledare blev arresterade, fängslade och de
porterade lika ofta som misshagliga politiker. Flera av de 
mest framstående politiska ledarna i dagens Afrika grund
lade sin politiska karriär inom fackföreningsrörelsen. Dit 
hör Rashidi Kawawa, Tanganyikas vicepresident, tidigare 
tjänsteman i förvaltningen, grundare av landsorganisationen 
i landet och dess förste generalsekreterare. Tom Mboya, 
justitieminister i grannlandet Kenya, startade också som 
lägre statstjänsteman och kom att spela den ledande rollen 
i uppbyggnaden av fackföreningsrörelsen i Kenya. Han 
utövade ett avgörande inflytande på den fackliga utveck-



lingen i hela Afrika under åren 1955-61. Cyrille Adoula, 
Kongos premiärminister, var tidigare banktjänsteman och 
tog mycket aktiv del i uppbyggnaden av en kongolesisk 
facklig centralorganisation (FGTK), vars generalsekrete
rare han var då han 1960 blev kallad till regeringen. Slut
ligen skall nämnas Guineas president Sekou Toure, som 
under en följd av år var den ledande facklige organisatören 
och ideologen i Västafrika. 

IV 0 Interna problem försvårar facklig framgång 

Det har sagts om fackföreningarna i Afrika att de är nu
merärt svaga, att de är administrativt och förhandlings
mässigt ineffektiva, att de har alltför få kapabla ledare och 
att de i alltför stor utsträckning ägnar sig åt inbördes kiv 
och splittring. Även om denna allmänna karakteristik torde 
vara i stort sett riktigt, får man komma ihåg att den givits 
av bedömare från länder där fackföreningar existerat i över 
l 00 år och därför haft god tid på sig att komma ifrån de 
flesta av de barnsjukdomar, som nu hämmar utvecklingen 
av afrikansk fackföreningsrörelse. 

Den tidigare påtalade instabiliteten hos arbetskraften, or
sakad av att Afrikas folk befinner sig i övergången mellan 
naturahushållning och penninghushållning, är bara ett av 
de problemkomplex fackföreningarna har att brottas med. 
Medlemsrekryteringen försvåras också av att löntagarna i 
mycket stor utsträckning är analfabeter och därför inte 
kan nås med annat än muntlig agitation. Tillgången på 
folk med fackliga insikter är emellertid alldeles för begrän
sad för att medge personlig bearbetning i större omfatt
ning. Det är vidare inte lätt att för folk utan skolutbildning 
klara ut det komplicerade sambandet mellan fackförenings-
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avgiften och den utdelning denna via organisations .. och 
förhandlingsarbete kan ge någon gång i en mer eller mindre 
avlägsen framtid. Misstankar om att de fackliga ledarna 
stoppar medlemsavgifterna i sina egna fickor kan också 
förekomma och denna misstro får näring när i något en
staka fall detta visar sig vara sant. 

Att den fackliga organisationen för att få helhjärtat 
stöd måste prestera något som de anställda upplever som 
angeläget och påtagligt måste demonstreras om och om 
igen. Vissa undersökningar vid gruvor och på plantager i 
Östafrika visar, att arbetarna trots de låga lönerna i första 
hand ville ha en mänskligare behandling av arbetsgivare 
och arbetsledning, att de ville ha en bättre hälso- och sjuk
vård och bättre bostäder. Först på fjärde plats kom högre 
löner. 5 De fackliga ledare, som inte har bättre kontakt 
med sina medlemmar och med förhållandena på arbets
platserna än att de missbedömer sådana ting, har aHa 
chanser att misslyckas. De ledare däremot, som reser ut tiii 
arbetsplatserna och med egna ögon ser missförhållandena, 
lyssnar på medlemmarnas klagomål, förklarar vad de har 
gjort och vad de avser att göra i den fackliga organisatio
nens namn, om de får arbetarnas moraliska och ekonomiska 
stöd, har betydligt större chanser att lyckas, både gentemot 
arbetsgivaren . och när det gäller att få de anställdas för
troende. 

I många fall är det emellertid ett stort avstånd mellan 
majoriteten av medlemmarna och ledarna. De senare har 
sällan personlig erfarenhet av kroppsarbete. De måste i 
tal och skrift behärska det språk som används av arbets
givare och myndigheter, vanligen engelska eller franska, 
och det betyder att de måste ha en ordentlig skolutbildning, 
vilket hittills varit förbehållet ett fåtal. I Afrika blir perso
ner med en sådan utbildning inte kroppsarbetare. De ham
nar i förvaltningen eller får kontorsarbete, administrativa 
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uppgifter eller någon teknisk funktion i företagen. Och 
på dessa poster är man ofta helt främmande för vad som 
händer ute på fälten eller nere i gruvan. 

Organisationer bestående av statstjänstemän, lärare, 
bankmän och liknande har på grund av större homogenitet 
mellan ledare och medlemmar inte dessa problem. Här är 
det i stället organisationssplittringen, kategoriklyvningen 
och de därav följande små organisationsenheterna som ut~ 
gör det allvarligaste hindret för fackliga framgångar. 

De fackliga ledarna har naturligtvis ingen lätt uppgift. 
Själva oerfarna och otränade för uppgiften står de inför 
problemet att på kort tid i afrikansk miljö bygga upp or
ganisationer, som är en produkt av den industriella revolu
tionen i västerlandet. Det kan invändas att arbetsgivarna 
- åtminstone de utländska bolagen - snabbt och med 
framgång överfört västerländsk teknik och arbetsorganisa
tion till Afrika. Vid en sådan jämförelse får man dock 
komma ihåg att arbetsgivaren har alla odds på hand. Han 
har erfarenheten, den tekniska och organisatoriska kunnig
heten, de ekonomiska resurserna och han är i många fall 
lierad med de politiska makthavarna. Under sådana om
ständigheter är det inte förvånande att det hittills -utom 
i undantagsfall - mera berott på arbetsgivaren än på 
fackföreningen om de anställdas representanter över huvud 
taget uppnått några framgångar vid förhandlingsbordet. 

Medlemsrekrytering och avgiftsbetalning gårt ytterligt 
trögt för de flesta fackföreningar i Afrika. Eftersom med
lemstillslutning och ekonomi är ytterligt viktiga ingredien
ser i den fackliga styrkan är detta ett kardinalproblem för 
afrikansk fackföreningsrörelse. Problemet är emellertid inte 
bara tekniskt, dvs en fråga om sättet att bedriva en orga
nisationskampanj och metoderna för avgiftsindrivning. Det 
är också en fråga om att inrikta fackföreningarnas mål
sättning och verksamhet på den situation i vilken de olika 
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kategorierna av den afrikanska arbetskraften befinner sig 
och att göra fackföreningarna till för medlemmarna prak
tiska och påtagbara instrument med vilkas hjälp de kan 
lösa sina ekonomiska och sociala anpassningsproblem. 

I Afrika är arbetsgivaren ofta skyldig att utöver en viss 
minimilön hålla arbetskraften med husrum, mat och ett 
minimum av sociala anordningar. En effektiv facklig be
vakning i syfte att se till att lagstiftningens krav uppfylls i 
dessa avseenden samt i fråga om arbetarskydd, påföljd för 
missfirmelse av anställda o dyl skulle i och för sig kunna 
ge en fackförening full sysselsättning. En effektiv sådan 
bevakning skulle också ge fackföreningarna ett gott under
lag för framställningar till myndigheterna om förbättringar 
i lagstiftningen. Andra uppgifter som skulle göra fackföre
ningen mera attraktiv för medlemmarna är att använda 
en del av medlemsavgiften till att i något försäkringsbolag 
teckna grupplivförsäkring, att i fackföreningsrörelsens regi 
driva alfabetiseringsklasser och annan kursverksamhet, dis
pensärer, cafeterior o dyl. En del organisationer i Afrika 
har och har haft ledare som varit insiktsfulla nog att inse 
betydelsen av sådana aktiviteter. På grund av den stora 
bristen på folk som förenar kunnighet med praktiskt hand
lag, initiativkraft och ledaregenskaper har emellertid många 
dugliga och framgångsrika fackliga ledare snabbt sugits 
upp av förvaltningen och de större företagen. 

En annan bidragande orsak till den höga omsättningen på 
ledarposterna är inbördes rivalitet mellan ledarna. Den 
kan vara betingad av oenighet i politiska frågor men också 
av att man kommer från olika stammar. Detta kan leda till 
fraktionsbildningar inom fackföreningarna med ibland den 
ena, ibland den andra fraktionen vid makten. I andra fall 
har det lett till att organisationen rämnat i två delar. Det 
är inte bara splittringen i och för sig som får förödande 
verkningar på fackföreningarnas förmåga att fylla sina 



uppgifter. Den tid och den energi som går åt för de olika 
lägren att bekämpa varandra omöjliggör i sämsta fall nå
got som helst fruktbart arbete. 

Å andra sidan måste man kanske i Afrika, som annorstä
des i världen, göra egna bittra erfarenheter av strid och 
splittring för att småningom komma fram till något bättre. 
Är det för övrigt inte ganska naturligt att bland människor 
för vilka stamgränserna till helt nyligen varit betydligt fas
tare realiteter än nationsgränserna, det i initialskedet mås
te vara förenat med stora svårigheter att bygga upp de nya 
institutioner som hör ett modernt samhälle till? 

V e Arbetsgivarattityden 

Lika litet som annorstädes i världen finns det anledning 
påstå att det i Afrika existerar en enhetlig arbetsgivaratti
tyd gentemot fackföreningar. När lagar infördes som möj
liggjorde bildandet av fackföreningar, ansåg många arbets
givare att det skedde alldeles för tidigt. Den afrikanske lön
tagaren borde ha fått mera tid på sig att anpassa sig till 
ordnade arbetsförhållanden, växa sig in i situationen ar
betstagare-arbetsgivare och att axla det samhällsansvar 
som ansågs följa rätten att bilda fackföreningar. När de 
fackliga organisationerna sedan fick en starkt politisk slag
sida blev detta för många arbetsgivare en bekräftelse på 
deras farhågor och man vägrade ha något med dem att 
göra så länge de blandade in politik i förhandlingsarbetet. 

Om det kan sägas att det under den koloniala tiden i de 
flesta fall gick relativt lätt för de afrikanska löntagarna att 
få en lagligt garanterad organisationsrätt, blev det inte så 
sällan en besvärlig och långt utdragen procedur att av 
arbetsgivaren utverka erkännande av den fackliga organi-
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sationen. Ofta fick man strejka sig till erkännande. Bland 
motsträ viga arbetsgivare kom de kända och beprövade me
toderna att förhindra eller fördröja utvecklingen av fack
föreningar till användning. Myndigheter använde med viss 
framgång förflyttning av de ledande inom organisationerna. 
Privata arbetsgivare praktiserade omväxlande hot, tra
kasserier, avsked, befordran och t o m mutor. 

Systemet med att använda korttidsanställd arbetskraft, 
rekryterad på 6, 9 eller 12 månader ute i byarna till plan
tager, gruvor och andra arbeten, som krävde stora mäng
der arbetskraft, möjliggjorde för arbetsgivaren att hålla lå
ga löner och slippa undan med ett minimum av socialkost
nader. I den kalkylen ingick utan tvivel också att facklig 
organisation inte så lätt slår rot bland tillfällig arbets
kraft. 

Det fanns arbetsgivare som var betydligt liberalare. De 
kunde erkänna en fackförening och t o m förhandla med 
den även om fackföreningen med hänsyn till det ringa med
lemsantalet inte kunde anses representativ för de anställda. 
Det kunde ligga framsynthet och ibland politisk spekulation 
i detta. Andra arbetsgivare av den yngre, modernare sko
lan ansåg det självklart att samma relationer mellan ar
betsgivare och anställda skulle tillämpas i ett bolags afri
kanska förgrening som i dess europeiska. 

Efter hand som konstitutionella reformer genomfördes, 
förvaltningen började afrikaniseras och tidpunkten för själv
ständigheten kom närmare mildrades motståndet mot fack
föreningarna avsevärt. Den mjukaste attityden kom till 
uttryck hos de privata företag, som snabbt blev medvetna 
om att de i en snar framtid skulle komma att driva sin 
verksamhet i ett land med helt afrikansk regering och 
där kontrakt på leveranser måhända snart skulle komma 
att undertecknas av afrikaner. Afrikanisering av mellan
gradstjänsterna i företagen skedde nu i snabbare tempo och 
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utbildning av afrikaner för högre tjänster sköt fart. På 
den fackliga sidan ledde de bättre relationerna till regel
rätta förhandlingar och till att kollektivavtal började kom
ma till stånd. 

Trots att de löner som betalas till den oskolade afrikanska 
arbetskraften torde höra till de lägsta i världen möter man 
ofta från arbetsgivarna påståendet, att arbetskostnaderna 
i Afrika likväl ligger mycket högt. Detta hänföres då till 
arbetskraftens ytterligt låga produktivitet, att arbetarna 
inte reagerar positivt på olika slag av lönestimulans (ackord, 
beting, bonus o dyl), att hälsostandarden är låg och från
varofrekvensen hög och att stora ansträngningar och kost~ 

nader måste läggas ned på arbetsledning, instruktion och 
övervakning. 

Det torde vara obestridligt att produktiviteten hos den 
afrikanska arbetskraft som kommer direkt från byarna är 
låg. Viktigt är emellertid att förstå varför den är låg, då en 
sådan förståelse torde vara första förutsättningen för att 
med olika medel kunna öka produktiviteten. Läkare har 
t ex konstaterat att den traditionella afrikanska kosten in
nehåller mycket stärkelse men alltför få äggviteämnen för 
att medge uthållighet i hårt arbete. De flesta afrikaner 
får växa upp under ständig undernäring. En liknande ne
gativ effekt på prestationsförmågan har de många sjuk
domar, som fortfarande är ytterst vanliga i den afrikanska 
miljön: malaria, inälvsmask och olika slag av kroniska in
fektioner.6 

Ännu viktigare är kanske att ständigt påminna s1g att 
den icke urbaniserade afrikanen kommer från en omgiv
ning med helt andra livsmönster, traditioner och värde
ringar än de som återfinns i den moderna industriella mil
jön. I ett reportage i en stockholmstidning från Lameo
projektet i Liberia har en journalist beskrivit situationen 
så här: 
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"Många av de !iberiska arbetarna har hämtats direkt 
från djungelbyarnas isolerade värld utan någon som helst 
försmak av teknik och civilisation. Plötsligt skall de an
passa sig till ett avancerat västerländskt livssätt, hålla fasta 
arbetstider, få fast lön, flytta in i en modern bostad, försöka 
fatta vad hela projektet går ut på, lära sig hur mycket 
ett malmlok är värt, hur en lasttruck fungerar, hur väx
larna skall läggas för att tågen skall hamna på rätt spår 
osv. Allt detta ställer nästan omänskliga krav på omställ..; 
ningsförmåga och receptivitet. Att det är en process som 
kommer att ta mycket lång tid att genomföra säger sig 
självt. Ingenting kan därför ännu vara fullkomligt. Men 
vad som fördunklar bilden är att det hos många svenskar 
och andra utlänningar finns en viss tendens till otålighet 
och bristande tolerans och förståelse, en uttalad benägen
het att betrakta liberierna enbart som dumma barn."7 

Varje verklig förbättring av den afrikanska arbetskraf
tens produktivitet förutsätter att arbetsgivare, myndigheter 
och arbetstagarnas organisationer samfällt anstränger sig 
att stabilisera arbetskraften. Det finns arbetsgivare i Afrika 
som funnit det ekonomiskt lönande och tekniskt tvingande 
att använda moderna urvalsmetoder vid anställningen av 
arbetskraft, att kosta på den en adekvat utbildning, att 
fästa stor uppmärksamhet vid arbetsledningen och att intro
ducera ackordslöner, som medger sådana förtjänster att en 
familj kan leva på dem. Där så har skett, har det visat sig 
att den afrikanska arbetskraften på det hela taget fungerar 
och reagerar på samma sätt som europeer i jämförbara 
arbetssituationer. 

Oro och instabilitet på arbetsplatserna är inte bara be
gränsad till den traditionell t migrerande arbetskraften. 
Även andra arbetstagargrupper visar stor rörlighet. Olika 
undersökningar om orsakerna till arbetsbyte visar att man 
vill byta yrke, få högre lön och avancemang, att man inte 



tycker om atmosfären på arbetsplatsen eller är missnöjd 
med arbetsgivarens brist på intresse eller dåliga behand
ling.8 

I syfte att balansera den nya maktfaktor i samhället 
som fackföreningarna utgjorde och för att dryfta lämpligt 
uppträdande gentemot dem inledde de större arbetsgivarna 
ett intensifierat samarbete. I de flesta länder i Afrika har 
detta samarbete lett till bildandet av såväl branschorgani
sationer som centrala arbetsgivarsällskap. Verksamheten 
inskränker sig dock ännu så länge i de flesta fall till sam
råd, visst utredningsarbete, representation i statliga kom
mitteer och råd rörande arbetsmarknadsfrågor samt kon
sultverksamhet till gagn för de enskilda medlemmarna. I en 
del fall har branschorganisationerna fått auktorisation att 
förhandla å hela branschens vägnar med motsvarande fack
förbund. Arbetsgivarorganisationerna har också startat en 
viss utbildning i arbetsmarknadskunskap för de högre tjäns• 
ternännen inom företagen. 

VI · Afrikas Jackföreningar får h.jälp utifrån 

Tidigare har visats hur fackföreningsrörelsen i Afrika under 
det första uppbyggnadsskedet kom att formas av rådande 
mönster i kolonialmakterna och av den hjälp och de råd 
som lämnades av moderländernas fackliga centralorganisa
tioner. Efter hand som nationalismen fick ökat spelrum 
och självständighetsrörelserna började ta sig uttryck i po
litiska partibildningar av någon omfattning, började ett 
visst motstånd att göra sig gällande mot kolonialmakternas 
inblandning i de afrikanska fackföreningarnas arbete. Detta 
motstånd var förståeligt såtillvida, att fackföreningarna av 
nationalisterna betraktades huvudsakligen som medel i fri-



görelsekampen och man ville inte eller kunde inte låta bli 
att identifiera de fackliga rådgivarna med kolonialmakten. 

Brytningen kom först i de områden där anknytningen 
till moderlandets fackliga organisationer varit starkast, näm
ligen i Franska västafrika. Som en protest mot att den euro
peiska fackföreningsrörelsens splittring överförts till Afrika 
och mot den kommunistiska Fackliga världsfederationens 
{FVF) beslut att anordna en panafrikansk facklig konfe
rens bröt Sekou Toure i början av 1956 med det franska 
CGT och bildade en ny organisation, Union Generale des 
Travailieurs d'Afrique Noire (Svarta Afrikas arbetarunion). 
Redan namnet anger vart Sekou Toure syftade. Det dröjde 
inte heller länge förrän fackföreningarpa i hela det fransk
talande Västafrika slöt upp bakom den nya organisationen, 
som skulle vara fri från såväl franska som internationella 
band, hävda sin afrikanska egenart och bekämpa kolonia
lismen i alla dess former. Också i arabvärlden uppstod lik
nande strävanden och 1956 bildades i Kairo på egyptiskt 
initiativ en panarabisk facklig federation. 9 I de engelskad
ministrerade områdena hade fackföreningarna inga formella 
band med sina motsvarigheter i England och där gick det 
lättare. Man accepterade gärna rådgivare och instruktö
rer utsända av Fria fackföreningsinternationalen (FFI) 10 

och personal av olika nationaliteter från denna organisa
tion kom i viss mån att ersätta de tidigare rådgivarna. 

FFI startade 1952 en· skolnings- och informationscentral 
i Ghana för att betjäna Västafrika och 1958 öppnades ett 
regionalkontor i N airobi i Östafrika. Samma år började 
också den av FFI upprättade fackliga högskolan i Kampala 
i Uganda sin verksamhet under ledning av en svensk rek
tor. Skolan kom snart att spela en betydande roll för ut
vecklingen av fackföreningarna i de områden från vilka 
den rekryterade sina elever, ett 15-talländer i det engelsk
språkiga Afrika. Detta inflytande förstärktes därigenom att 



rekryteringen till skolans fyramånaderskurser måste ske 
bland toppskiktet i organisationerna. Endast denna kategori 
hade den nödvändiga kombinationen av facklig erfarenhet 
och de skolmässiga förkunskaper som krävdes. Med skolans 
stöd kunde sedan tidigare elever anordna kurser av kortare 
varaktighet i respektive land, ofta med användande av lo
kala språk som medium. Under 1962 startades ett utred
ningsinstitut vid skolan med uppgift att samla in och bear
beta för fackföreningarna viktigt statistiskt material samt 
att utbilda utredare i fackförbunden. Härigenom befäste 
Kampalaskolan ytterligare sin ställning som ett centrum 
för FFI:s verksamhet i Afrika. Två svenska experter är 
verksamma där, en vid skolan och en vid institutet. För 
franskspråkiga fackliga ledare har mera kvalificerad facklig 
utbildning arrangerats av FFI i Tunisien, i Kongo samt på 
olika platser i Västafrika. En franskspråkig motsvarighet 
till FFI-skolan i Kampala är under planering. 

Förutom genom skolningsarbetet eftersträvar FFI att ge
nom direkt stöd och hjälp till de anslutna centralorganisa
tionerna utveckla och stabilisera fackföreningsrörelsen i Af
rika. Samma syfte, men på det enskilda förbundsplanet, 
har den hjälp som lämnas av de internationella yrkes
sekretariaten11 till de till dessa anslutna fackförbunden i 
Afrika. Denna hjälp har huvudsakligen bestått i ekonomiskt 
stöd för anskaffning av kontorslokaler, kontorsutrustning 
och transportmedel samt bidrag till täckande av lönekost
nader för den personal som mera varaktigt måst engage
ras i organisationsarbetet. Såväl FFI som yrkessekretaria
ten har emellertid eftersträvat att så långt möjligt endast 
ge sådan hjälp i samband med att någon fackligt erfaren 
rådgivare funnits på platsen och kunnat bedöma när, var 
och hur stödet bör sättas in. Bland yrkessekretariatens In
satser i Afrika kan följande nämnas. 

Plantagearbetarinternationalen har genom utsända in-



~ struktörer effektivt medverkat till att organisera de an-
l ställda inom berörda industrier i fungerande fackförbund i 

Tanganyika, Mauritius, Kamerun, Kenya, Uganda, Nyasa
land och Nigeria. Internationalen för stats- och kommunal
anställda har lagt ned mycket arbete på att få till stånd en 
rationell organisationsstruktur, att med myndigheterna 
komma överens om lämpliga förhandlingsordningar samt 
att hjälpa sina medlemsorganisationer att skapa ordning 
och reda i administration och ekonomi. Erfarna fackliga 
rådgivare, däribland en svensk, har under längre eller 
kortare tid verkat i Tanganyika, Kenya, Uganda och Ni
geria. Byggnadsarbetarinternationalen har under de senaste 
tre åren koncentrerat sig på Nordrhodesia, där en svensk 
fackföreningsman är verksam som rådgivare. Denna inter
national har utarbetat en plan för utvidgad verksamhet i 
Afrika. Oljearbetarinternationalen har stimulerat organi
sationsbildningen på sitt område och har på olika sätt bi
dragit till skolning av ledare. 

Internationalen för anställda inom handel och kontor 
(även kallad tjänstemannainternationalen) planerar att as
sistera fackföreningar inom sitt område. En början skedde 
i Östafrika under 1962, då en svensk fackföreningsman 
verkade där. Post- och teleinternationalen har genom ut
redningar om anställningsvillkor och förhandlingsrätt, ge
nom konferenser och kursverksamhet underlättat arbetet 
för sina medlemsorganisationer, speciellt i Östafrika. In
ternationella transportarbetarfederationen gjorde en upp
märksammad insats i Östafrika 1960, då den tillsammans 
med FFI assisterade de järnvägsanställda i de ytterst hårda 
löneförhandlingarna med det interstatliga järnvägsbolaget. 

Det råder en viss arbetsfördelning mellan FFI och yrkes
sekretariaten såtillvida, att den förstnämnda organisationen 
lägger tonvikten vid skolningsarbetet och stödet åt de 
fackliga centralorganisationernas planerings-, koordinerings-



och upplysningsarbete medan yrkesinternationalerna ägnar 
sig åt att stimulera bildandet av nya fackförbund och att 
värva medlemmar till dessa, att få till stånd en rationell 
organisationsstruktur med effektiva organisationer samt att 
få vederbörande arbetsgivarpart att erkänna nybildade fack
förbund och förhandla med dem. 

Finansieringen av det här beskrivna fackliga biståndet till 
Afrika, vare sig det gäller skolningsarbete, direkt ekono
miskt stöd till medlemsvärvning och administration eller 
rådgivning av någon utsänd representant, sker huvudsakli
gen genom den s k internationella solidaritetsfonden.12 Det 
är genom anslag ur denna fond som FFI bestrider kost
naderna för sin verksamhet i Afrika och yrkessekretariaten 
får avsevärda anslag ur samma fond som bidrag till täc
kande av kostnaderna för sina biståndsprojekt. Härigenom 
kan en koordination mellan FFI :s och yrkessekretariatens 
biståndsverksamhet komma till stånd och dubbelarbete 
undvikas. Sålunda kan FFI medverka till att två yrkes
internationaler kan samverka om en representant i en re
gion, och när ett yrkessekretariat skickar ut en man till en 
plats där han behövs, kan det många gånger visa sig lämp
ligt att vederbörande också representerar FFI. Ä ven yr
k essekretaria ten har under senare år börjat bygga upp 
egna biståndsfonder genom extra uttaxeringar bland med
lemsorganisationerna i de rikare länderna. Slutligen bör 
understrykas att såväl FFI som yrkessekretariaten följer 
principen att hjälp endast lämnas efter förfrågan, att varje 
hjälpansökan prövas mycket noggrant, och att hjälpens 
mål är att vederbörande så snart som 1nöjligt skall klara 
sig på egen hand. 

FFI-hjälpen till Afrika via solidaritetsfonden har ökat 
kraftigt under senare år. Detta framgår av följande siffer
serie, som visar hjälpens omfattning i kronor från 1957 
till 1962 (avrundade tal). De angivna beloppen inkluderar 



r de internationella yrkessekretariatens stöd till fackföreningar 
i Afrika i den mån dessa stöd finansierats med anslag ur 
solidari tetsfonden. 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 
62 000 451 000 l 23 7 000 2 506 000 3 500 000 4 020 000 

(t o m 30/9) 

Vid sidan av det pnmara intresset, att så snabbt som 
möjligt åstadkomma effektiva fackliga organisationer på de 
områden, där förutsättningar finns, har denna hjälp också 
ett annat syfte. Alla de organisationer, som genom insam
lade eller donerade medel är med och bidrar till den inter
nationella solidaritetsfonden och andra fonder ur vilka 
hjälpen finansieras, har det gemensamt, att de tror på att 
sunda och demokratiskt uppbyggda organisationer är en 
viktig och omistlig grundsten i samhällsbyggandet också i 
de nya länderna i Afrika. Som de första moderna folkliga 
organisationerna i Afrika - och tillika med en politiskt 
strategisk position - kan fackföreningarna här komma 
att spela en betydande roll. Kanske är det i medvetande 
om detta som stormakterna ägnar de afrikanska fackföre
ningarna en relativt stor uppmärksamhet. 

Redan under kolonialtiden inviterades en del afrikanska 
fackföreningsledare till England och Frankrike för utbild
ning i moderländerna. Från 1957 började också Amerika 
engagera sig i sådan utbildning och speciella labourattache
er knöts till de amerikanska beskickningarna och konsula
ten i Afrika. Den amerikanska landsorganisationen, AFL
CIO, skickade då och då en speciell emissarie till Afrika 
för att på det sättet hålla sig a jour med utvecklingen. Vid 
sidan av annan bilateral facklig hjälp till olika länder do
nerade AFL-CIO till landsorganisationen i Kenya en kon
torsbyggnad, "Solidarity House", som tjänar som högkvar
ter också för de flesta fackförbunden i detta land. 



Utan tvivel har den amerikanska hjälpen till fackföre
ningarna i Afrika dikterats av uppfattningen om fackföre
ningarna som "demokratins spjutspetsar", 13 som en ame
rikansk f d tjänsteman i utrikesförvaltningen utrycker sa
ken. Men man har också sett fackföreningarna som en av 
de viktigaste kanalerna för USA :s inflytande i dessa län
der. Detta har blivit än mera uppenbart genom östblockets 
aktivitet på samma område. 

1960 startade sovjetblocket ett intensivt program för 
kommersiellt och tekniskt bistånd till Afrika. Detta program 
inkluderade också undervisning och utbildning och det är 
speciellt på dessa områden sovjetblocket agerat med stor 
snabbhet. Vad som avses här är dels utbildning av ledare 
och funktionärer för fackföreningar, kvinnaföreningar och 
ungdomsorganisationer samt journalister, och dels utbild
ning av en nationell kader av vetenskapsmän, ingenjörer 
och tekniker. Det ingår uppenbarligen i den ryska strategin 
att i avsaknad av kommunistpartier i dessa länder, och 
med små utsikter att nu kunna påverka de ledande natio
nalistpartierna, i stället arbeta på att vinna insteg i fack
föreningarna och andra politiskt betydelsefulla folkliga or
ganisationer. Eftersom det är en stark tendens i Afrika att 
integrera dessa organisationer i parti- och statsapparaten 
tror man sig den vägen kunna arbeta på att radikalisera 
regeringspartierna, isolera de konservativa och moderata 
elementen och småningom överta ledningen. Från sovjet
blockets horisont och med den här i korthet antydda stra
tegin som arbetshypotes torde den aktuella utvecklingen 
i länder som Ghana, Guinea, Mali och Algeriet inge vissa 
förhoppningar. 

När det gäller kommunistblockets utbildning av fack
föreningsledare - den enda verksamhet som här skall be
röras - är det framför allt Fackliga världsfederationen 
(FVF) och de östtyska och tjeckiska landsorganisationerna 
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som agerat. FVF startade den första utbildningen av le
dare från Afrika i Budapest 1958. Östtyskarna utbildar 
afrikanska ledare i Bernau, Bautzen och Leipzig. Kurserna 
i Leipzig varar åtta månader och kan ta upp till 300 
elever. Undervisningen hålls i seminarieform på engelska 
och franska, enligt uppgift under ledning av propagandis
ter, vetenskapsmän och experter från östtyska 1andsorga
nisationen.14 1962 startade centralrådet för sovjetfack
föreningar kurser för afrikanska fackföreningsledare och 
samma år började centralskolan för den revolutionära 
fackföreningsrörelsen i Tjeckoslovakien att arrangera spe
cialkurser. 

I Afrika har Fackliga världsfederationen hjälpt lands
organisationerna i Guinea och Mali att upprätta utbild
ningsanstal ter och i december 1960 öppnades i C onakry i 
Guinea Afrikanska arbetaruniversitetet, där fackföre:qings
ledare från olika delar av Afrika utbildas med hjälp av 
experter från sovjetblocket. Östblockets aktivitet på detta 
område är inte begränsad till endast skolningsverksamhet 
Afrikanska fackliga ledare har under senare år i stor utsträck
ning mottagit inbjudningar att göra studieresor i Ryssland, 
Kina och andra kommunistländer. Detta har i sin tur lett till 
en motsvarande ökning av inbjudningarna från USA. 

Det är emellertid inte bara stormakterna i öst och väst 
som agerar på detta område. Sedan 1959 skolar Israel 
fackföreningsledare vid sitt Afro-Asiatiska institut i Tel
A viv och sedan 1961 gör västtyskarna samma sak i regi 
av Friedrich-Ebert-stiftelsen i Bonn. Österrikiska lands
organisationen har sedan några år tillbaka ett eget program 
för stöd åt fackföreningarna i Afrika. Även de forna ko
lonialmakterna fortsätter att spela en viss roll i samman
hanget. En hel del fackföreningsledare från Afrika har 
t. ex tilldelats stipendier för längre kurser vid Ruskin 
College i Oxford. 
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Naturligtvis når den här beskrivna verksamheten, som 
inte gör anspråk på fullständighet, bara en mindre del av 
toppskiktet i de fackliga organisationerna. Genom rela
tivt stor spridningseffekt har den ändå varit av stor betydel
se för att snabbt överföra kunskaper om facklig organisa
tion, administration, teknik och taktik till länder som i 
stort sett saknat tradition på området. Man får heller inte 
underskatta den politiska betydelsen av denna verksamhet. 
Den når en viktig grupp av opinionsbildarna i Afrika och 
i länder där 70 till 90 procent av befolkningen är analfa
beter har denna grupp mycket stor betydelse. 

Den strid om de fackliga organisationernas internatio
nella anslutning som sedan några år tillbaka förts av afri
kanerna själva måste ses mot bakgrunden av det intresse 
som stormakterna tillmäter fackföreningarna. I Afrika kan 
man med jämnmod, ja kanske rentav med ett visst väl
behag, se hur öst och väst konkurrerar om att ge bistånd 
till olika ekonomiska utvecklingsprojekt. En sådan kon
kurrens på det fackliga området för emellertid lätt med 
sig starka ideologiska motsättningar, en uppdelning i läger 
som bekämpar varandra och som därigenom kan splittra 
och försvaga den fackliga rörelsen. 

Under intryck härav och under kraftig påverkan från 
den politiska panafrikanismen har också en stark strävan 
mot facklig panafrikanism gjort sig gällande. Ghana, Gui
nea och l\1arocko har här varit pådrivande och menat att 
risken för nykolonialism via fackföreningarnas internatio
nella anslutning är så stor att en allafrikansk facklig fede
ration måste kräva att de i denna federation ingående 
landsorganisationerna står helt fria från varje internatio
nell anslutning. Medan i stort sett alla afrikanska fack
föreningsledare av någon betydenhet har kunnat enas om. 
önskvärdheten av att bilda en allafrikansk facklig federa
tion, har enighet inte uppnåtts på denna betydelsefulla 
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punkt. En blockbildning har uppstått med "alliansfria" or~ 
ganisationer i det ena lägret och organisationer som själva 
velat bestämma oin sin internationella fackliga anslutning 
i det andra. Flera kompromiss- och försoningsförsök har 
dock gjorts och samtidigt som det har skett ett närmande 
mellan de olika politiska länder-grupperingarna i Afrika 
har också den fackliga blockbildningen tenderat att försva
gas eller upphöra. Det är ännu för tidigt att yttra sig om 
de konsekvenser denna ökade förståelse kommer att få för 
det fortsatta medlemskapet i de olika fackliga internationa
lerna. Vid sidan av FFI gäller det främst den kristna fack
liga internationalen, men naturligtvis också de få afrikanska 
medlemmarna i FVF. 

De hittills bildade fackliga federationerna med ambitio
ner att omspänna hela Afrika har varit organisationer på 
papperet. För att få till stånd en livskraftig och arbets
duglig allafrikansk facklig federation torde krävas ett stort 
mått av allmän-politisk överensstämmelse. Likaledes torde 
fackföreningarnas ställning, uppgifter och inflytande i de 
olika länderna i Afrika behöva visa upp betydligt större 
gemensamma drag än de gör för närvarande. 

Oberoende av hur fackföreningarna i Afrika löser sina 
inre samarbetsproblem torde de vara i fortsatt behov av 
teknisk hjälp utifrån. Detta gäller såväl utbildningen av 
ledare och funktionärer som viss rådgivning på fältet. Det 
är emellertid viktigt att såväl skolningen som annat bi
stånd som ges får en sådan inriktning att det blir direkt 
fruktbart för de nya och mycket ansvarsfulla uppgifter 
fackföreningarna har eller kan få i det självständiga Afrika. 
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VII a Fackji}reningarnas roll i det fria Afrika 

Den typ av fackföreningar och den uppfattning om fack
föreningarnas uppgift som exporterades till Afrika av 
kolonialmakterna var densamma som hade utvecklats i 
industriländerna i västeuropa. Härifrån kom föreställningen 
om de fackliga organisationerna som på frivillig och de
mokratisk grund uppbyggda instrument för tillvaratagande 
av löntagarnas intressen gentemot arbetsgivaren och i sam
hället. Medlen härför var förhandlingar ledande till kol
lektivavtal, fackliga stridsåtgärder och bevakning i de lag
stiftande instanserna. Härifrån kom också föreställningen 
om fackföreningarnas oberoende av regeringsmakten och 
att samhället endast bör ingripa i partsspelet på arbets
marknaden när arbetsfreden hotas och då följa en av alla 
parter accepterad procedur. 

Detta system, som i de länder där det har sitt ursprung 
har fungerat bra och till parternas tillfredsställelse, genom
går nu som bäst en test i de nya länderna i Afrika. Vi får 
inte bli förvånade om man kommer att modifiera det, 
lägga till åtskilligt och dra från mycket så att det passar 
afrikanska förhållanden och anpassas till den målsättning de 
olika länderna kan ha. Kanske vi inte heller skall bli alltför 
bestörta om vissa länder kommer att helt förkasta vårt 
system. 

I flera afrikanska stater- särskilt i länder med enparti
system - är tendensen den, att söka integrera fackföre
ningarna i stats- och partiapparaten och att genom för
ändringar i lagstiftningen skapa garantier för att fackföre
ningarnas åtgöranden hålls under kontroll. Även i länder 
med flerpartisystem pågår översyn av gällande system 
för arbetsmarknadsparternas relationer. För att illustrera 
vilka nationella uttryck dessa strävanden kan ta sig skall 
här i korthet beskrivas utvecklingen i Ghana, Tunisien 

34 



och Kenya, länder som blev självständiga 1957, 1956 och 
1963 i nu nämnd ordning. 

När Ghana blev självständigt var den fackliga situatio
nen där ganska kaotisk. Fackförbunden var många och 
de flesta av dem var numerärt och finansiellt svaga. Lands
organisationen (Ghana TUC) hade endast rådgivande sta
tus gentemot de anslutna organisationerna och flera fackför
bund stod utanför TUC. Strejker, både mindre och större, 
var vanliga och många fackliga ledare visade uppenbara 
brister på gott handlag och omdöme. Redan före självstän
digheten hade TUC gjort flera misslyckade försök att ra
tionalisera organisationsstrukturen och att tillvinna sig stör
re inflytande över medlemsorganisationerna. Nu hade chan
sen kommit att i allians med regeringspartiet använda lag
stiftningen för att snabbt få till stånd de önskvärda för
ändringarna. 

Från regeringens utgångspunkt var det också angeläget 
att åstadkomma en bättre ordning på arbetsmarknaden, 
inte minst därför att största antalet löntagare var i offent
lig tjänst men också av det skälet, att man ville vara säker 
på att ha fackföreningsrörelsens fulla stöd vid genomfö
randet av det ekonomiska utvecklingsprogrammet. Rege
ringen hade därför sammanfallande intressen med TUC 
när det gällde att argumentera för en i lag fastslagen långt
gående centralisering av den fackliga verksamheten, vilken 
innebar en omfattande disciplinär och finansiell kontroll 
över de anslutna förbunden. Den lag som infördes 1958 
och som sedermera har ändrats på flera punkter ger TUC 
sanktion som den enda tillåtna landsorganisationen. Genom 
omfattande organisationssammanslagningar - som dock 
skulle effektueras genom fackliga beslut i vanlig ordning 
- fixerades antalet fackförbund till 24, de flesta upp
byggda enligt industriförbundsprincipen. Dessa organisa
tioner kunde efter ansökan hos arbetsministern och till-
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styrkan av TUC erhålla certifikat på förhandlingsrätt in
nehållande en lista på de arbetsgivare med vilka organisa
tionen får förhandla. En liknande procedur skulle följas 
för att arbetsgivaren skulle kunna dra av fackförenings
avgiften från de anställdas löner och inleverera viss del till 
TUC och viss del till vederbörande förbund. Genom den 
senare bestämmelsen tillförsäkrades TUC och fackförbun
den ordentliga och regelbundna inkomster. 

F ör handlingar skall äga rum genom permanenta för
handlingskommitteer, sammansatta av partsrepresentanter. 
Förhandlingarna skall utmynna i kollektivavtal som blir 
lagligt bindande. l(an parterna inte komma överens utser 
arbetsministern förlikningsman. Om också denne misslyc
kas hänskjuts tvisten till avgörande genom skiljedom. 
Endast för det fall ingen av parterna önskar skiljedom och 
inte heller arbetsministern hänskjuter ärendet dit, inträder 
laglig rätt till stridsåtgärder i form av strejk eller lockout, 
varvid krävs en varseltid av fyra veckor. Detta är nästan 
liktydigt med att strejkrätten gått förlorad. För stats- och 
kommunaltjänstemän samt för lärare föreligger ingen som 
helst strejkrätt. Dessa grupper har inte heller full förhand
lingsrätt, då överenskommelser som nås på detta område 
inte är lagligt bindande för myndigheterna och inte heller 
kan hänskjutas till skiljedom. 

När lagen introducerades i Ghanas parlament yttrade 
dåvarande arbetsministern bl a följande: 

"På detta sätt är regeringens socialistiska politik, som un
derstöder löntagarna i alla deras krav på förbättringar, koor
dinerad med vår önskan att uppmuntra industrialisering 
och investeringar i nya industrier som väsentliga delar av 
planen för ekonomiskt oberoende. -- - Avsikten med 
den föreslagna proceduren är att möjliggöra att arbets
marknadsproblemen blir lösta på ett rationellt sätt, med 
användande av diskussion och undersökningar, och att upp-



ge den gammalmodiga användningen av strejk och lockout, 
vilka är kostsamma för såväl arbetsgivare som arbetsta;. 
gare och hindrar industrins expansion." 

Ä ven om det kan sägas att den nya ordningen i början 
mötte stort rnastånd från särskilt de större och bättre or
ganiserade fackförbunden, har det nya systemet uppen
barligen inte blivit en pappersreform. De få strejker som ägt 
rum har varit spontana och de har snabbt kvävts genom 
ingripande av polis och militär. Innebörden av iden om 
den "demokratiska centralismen", som särskilt utvecklats 
av Ghanas president, dr Nkrumah, har i fackförenings
rörelsens nya struktur fått en utmärkt illustration. 

Fackföreningsrörelsen i Tunisien hade ursprungligen, ef
ter franskt mönster, en rent regional uppbyggnad. Tunisi
erna har målmedvetet omstrukturerat sin fackliga rörelse 
och till landsorganisationen (UGTT) är nu 11 landsom
fattande förbund anslutna. De regionala organisationerna 
består som storavdelningar i förbunden och dessa avdel
ningar ingår också i de regionala fackliga centralorganisa
tionerna. Medlemsavgifterna betalas genom löneavdrag på 
arbetsplatserna och inlevereras direkt till UGTT, som i sin 
tur fördelar pengarna för olika ändamål. UGTT behåller 
därvid ca 40 procent, varav en stor del investeras för olika 
sociala ändamål. 

Den nuvarande fackliga organisationsapparaten har i 
stort sett byggts upp på frivillig grund och genom egna 
initiativ och tunisierna "anser att ett legaliserat fackföre
ningsmonopol är en allvarlig fara för den demokratiska ut
vecklingen och för fackföreningsrörelsens effektivitet" .15 

Samarbetet mellan UGTT och det regerande Neo-Destour
partiet har hittills löpt utan större utåt synliga friktioner. 
Detta beror kanske på att de fackliga ledarna också är 
verksamma inom partiet. Representanter för fackförening
arna deltar aktivt i det politiska arbetet och i de administ-

37 



rativa institutionerna i samhället "för att därigenom bidra 
till framgång för den sociala framstegspolitik som förs av 
Bourguibas regering'' .15 

Lönesättningen baserar sig på lagstadgade minimilöner 
med en uppåt glidande skala för de yrkeskunniga. UGTT 
och dess medlemsorganisationer har i fullt samförstånd 
med regeringen ålagt sig stor restriktivitet ifråga om löne
förbättringar. Stor aktivitet utvecklas emellertid för att 
bevaka prisutvecklingen och beräkningsgrunderna för lev
nadskostnadsindex. 

Det mest framträdande draget i den tunisiska fackföre
ningsrörelsens aktivitet är emellertid insatserna på det koope
rativa området. Kooperativt organiserade produktionsföre
tag har startats inom byggnadsbranschen samt inom kon
fektion, jordbruk, skogsbruk, fiske och i bageribranschen. 
Inom servicenäringarna drivs transportföretag och trycke
rier i kooperativa former. Flera större partihandelsföretag 
samt ett par mindre detaljhandelsbutiker har också öppnats. 
Tillsammans torde fackföreningsrörelsens i kooperativa for
mer bedrivna företagsverksamhet sysselsätta cirka 4000 
personer. Man avser också att starta egen försäkringsrö
relse och en egen bank, vars uppgift skulle bli att finansiera 
nya kooperativer. UGTT:s framgångar på det kooperativa 
området får tillskrivas god planering med en central eko
nomiavdelning och en utredningsavdelning, som kan till
frågas efter behov. UGTT planerar nu en större insats 
på bostadsbyggnadsområdet och senare också i deltaljhan
delsledet.16 

Inom fackföreningsrörelen i Kenya var man tidigt med
veten om att självständigheten skulle innebära ett nytt an
svar och nya uppgifter för fackföreningarnas del. Dess le
dande man under många år, Tom Mboya, yttrade redan 
1960, då "Solidarity House" invigdes: 

"I de flesta av de nya länderna måste regeringspartierna, 



när de fått makten, allmänt sträva efter att höja folkets 
levnadsstandard och tonvikten måste rätteligen ligga på 
ekonomisk utveckling. De flesta av dem har en socialistisk 
syn på ekonomisk utveckling och eftersom arbetarna och 
den vanliga människan har spelat en betydelsefull roll un
der självständighetskampen, har de anledning förvänta att 
regeringspartiet kommer att identifiera sig med deras in
tressen. Fackföreningsrörelsen måste därför visa förståelse 
för sådana nationella ekonomiska program, som är nöd
vändiga i ansträngningarna att bygga upp landet och att 
åstadkomma ekonomisk s j älvständighet efter den politiska 
självständigheten. Men fackföreningsrörelsens självstän
dighet och frihet måste betonas. Det får inte bli någon kon
flikt mellan självstyrelsen och principen om en fri och obe
roende fackföreningsrörelse, eftersom grunden för båda är 
den omedelbara önskan hos det afrikanska folket att uppnå 
sina aspirationer på värdighet och medborgarrätt, respekt 
och rättigheter för individen. Det afrikanska folket önskar 
också att självstyrelsen skall användas till att befordra och 
öka takten i den ekonomiska och sociala utvecklingen till 
fromma för det arbetande folket och de vanliga människor
na. Därför finns det ingen anledning till konflikt mellan 
regeringspartiet och en fri och oberoende fackföreningsrö
relse, såvida inte den ena eller den andra parten ändrar sin 
inställning och driver en politik som står i motsättning 
till den politik, som motiverade och var den drivande kraf
ten bakom kampen för självstyrelse och frihet." 

Arbetsmarknadssituationen i Kenya åren före självstän
digheten har präglats av stor oro beroende på tilltagande 
arbetslöshet, djup misstro från europeernas sida och poli
tisk splittring bland afrikanerna. Så länge Kenyas lands
organisation (KFL) leddes av den av alla parter erkänt 
skicklige Tom Mboya var det ändock möjligt att någor
lunda hyggligt överbrygga motsättningarna. När han 1962 

39 



blev arbetsminister tog han initiativet till överläggningar 
mellan KFL och Kenyas arbetsgivarförening. I juli samma 
år resulterade dessa överläggningar i ett slags kenyanskt 
saltsjöbadsavtal på trepartsbasis, dvs med arbetsgivarföre
ningen, landsorganisationen och arbetsministern som un
dertecknare. 17 

I stort innebär denna överenskommelse att parterna på 
arbetsmarknaden förklarar sig beredda att erkänna och 
respektera varandra, att de förklarar sig vara ense om den 
betydelse goda partsrelationer har för den ekonomiska 
effektiviteten i företagen och utvecklingen i landet, att de 
bekänner sig till demokratiska principer och att de avser 
att lösa alla intressemotsättningar i framtiden genom 
förhandlingar, förlikning eller frivillig skiljedom och -
som en sista utväg- genom strejk eller lockout. Detta är 
på ett sätt en förtroendeförklaring till den procedur som 
byggts upp under den koloniala regimen. Å andra sidan 
avslöjar innehållet i de många detaljbestämmelserna i över
enskommelsen att partema hittills i alltför stor utsträck
ning misslyckats med att åstadkomrna den anda av för
troende och den respekt för givna regler som skulle få 
systemet att arbeta. Det är dit överenskommelsen syftar. 
I medvetande om att dåliga relationer på de enskilda ar
betsplatserna ofta resulterat i vilda och landsomfattande 
strejker innehåller överenskommelsen detaljerade förhåll
ningsregler adresserade till fö"reträdarna för såväl arbets
givare som anställda. 

I syfte att snabbt kunna möjliggöra behandling av en 
tvist och kanske därigenom kunna undvika stridsåtgär
der och att det statliga förlikningsmaskineriet dras in, har 
parterna överenskommit om att upprätta "Joint Disputes 
Comrnissions", som närmast kan järnföras med arbetsmark
nadsnämnden i huvudavtalet mellan LO och SAF i Sve
rige. Det ankommer på parterna själva om de vill använda 



dessa kommissioner eller inte. Gör de det, skall båda par
terna förklara sig beredda att acceptera kommissionens re
kommendation innan den kan tillämpas. 

Av stort intresse i överenskommelsen är också den dekla
ration om likabehandling oavsett ras, hudfärg, kön och stam
tillhörighet som avges. Likabehandlingen avser bl a tillträde 
till arbete, arbetsvillkor och befordran, utbildningsmöjlig
heter, välfärdsanordningar, och arbetsdisciplin. 

Överenskommelsen har ännu inte fått tillfälle att verka 
tillräckligt länge för att man skall våga avge något omdöme 
om dess effektivitet. Som experiment är den emellertid 
intressant, då framgång för den också innebär framgång 
för försök att på frivillig väg lösa de svåra samarbetspro
blem och balansproblem arbetsmarknadsparterna står inför 
i alla dessa nya länder. 

Det är uppenbart att en välorganiserad, disciplinerad och 
ansvarskännande fackföreningsrörelse i väsentliga stycken 
kan bidra till och underlätta den ekonomiska planeringen 
och utvecklingen i Afrikas nya stater. En hög ekonomisk 
utvecklingstakt är ett primärt mål för regeringarna i dessa 
länder. Förverkligandet av denna målsättning förutsätter 
att arbetskraftförsörjningens såväl kvantitativa som kva
litativa sida uppmärksammas. Nya sysselsättningsmöjlig
heter måste skapas i industri, hantverk och handel sam
tidigt som produktionsmetoderna förbättras och produk
tiviteten ökas i jordbrukssektorn. Den kvalitativa sidan 
måste lösas med en intensifierad yrkesutbildning, under
byggd av ordentliga prognoser. Särskilt viktig är utbild
ningen av yrkesarbetare, förmän och arbetsledare. Fack
föreningarna kan stimulera myndigheter, skolor och ar
betsgivare att satsa hårdare på yrkesutbildning. De kan 
även påverka sina medlemmar till att inse värdet av bättre 
utbildning. För den helt oskolade arbetskraften, och denna 



utgör majoriteten, måste kanske fackföreningarna medverka 
direkt i själva utbildningsarbetet. 

Så länge det förekommer en stor undersysselsättning och 
en likaledes stor arbetslöshet och så länge jordbrukssektorn 
inte förmår att ge de där sysselsatta en standard som till
närmelsevis svarar mot vad de som har någon u t bildning 
kan erhålla i industrin, måste fackföreningarna driva en 
restriktiv lönepolitik. Det ligger också i fackföreningarnas 
intresse att spararrdet i olika former ökar så att investering
arna i utbildning, i förbättrade kommunikationer och i 
nya industrier kan öka i snabbast möjliga takt. Att fack
föreningarna måste föra en restriktiv lönepolitik behöver 
inte betyda passivitet på detta område. Det ligger i hela 
samhällets intresse att den allmänna inkomstnivån stadigt 
ökar så att tillräckligt köpkraftsunderlag skapas för en 
expansion av hemmamarknadsindustrin och bättre priser 
kan erhållas i jordbrukssektorn. Vidare måste en mera 
rationell lönestruktur med större hänsynstagande till pres
tation och produktivitet eftersträvas, varigenom det torde 
vara möjligt att småningom minska de orättfärdigt stora 
löneskillnaderna mellan t ex okvalificerat kroppsarbete och 
allt slags kontorsarbete.· Som tidigare framhållits är det 
mesta ännu ogjort när det gäller sociala förmåner i an
ställningen. En inriktning på konstruktiva program i det 
avseendet kunde verka stabiliserande på arbetskraften. 

F ör att bättre tillvarata de stora arbetskraftreserverna 
kan fackföreningarna aktivt medverka i olika slag av com
munity-development-program som myndigheterna söker 
stimulera. Det ligger vidare såväl i fackföreningarnas som 
arbetsgivarnas intresse att den offentliga arbetsförmedling
en fungerar tillfredsställande och verkligen spelar den cen
trala roll den kan göra för att informera och dirigera den 
lediga arbetskraften dit där den efterfrågas. 

Listan på betydelsefulla uppgifter för fackföreningarna i 



de nya länderna skulle kunna göras mycket längre. Här 
skall slutligen bara erinras om den tunisiska landsorganisa
tionens insatser på det kooperativa området. Genom så
dana insatser kan fackföreningarna bidraga till att skapa 
nya arbetstillfällen såväl som att ge medlemmarna värde
full service, det senare inte minst betydelsefullt, då detta 
dels kan skapa en bättre samhörighet med den fackliga 
rörelsen och dels ge ledning och medlemmar en chans att 
direkt vara med i konstruktivt samhällsbyggande. Lyckade 
insatser på detta område torde dock kräva omsorgsfull pla
nering, ett gott administrativt handlag och inte minst ka
pitalinsatser av den omfattning som få fackföreningsrörel
ser i Afrika kan prestera. I den mån medlemsrekryteringen 
kan förbättras, större fackliga enheter kan formas och av
giftsindrivningen kan effektiviseras med hjälp av löneav
drag hos arbetsgivaren, kan en bättre grund skapas för 
kapitalkrävande insatser. 

Av tabellen på sid. 46 framgår att andelen löntagare av 
hela befolkningen i praktiskt taget alla länder i Afrika är 
ytterst liten. Långtifrån alla löntagare är fackligt organise
rade. Vare sig beträffande antal eller ekonomisk styrka kan 
man på allvar räkna med att fackföreningarna i Afrika kan 
driva en i förhållande till sina regeringar kontroversiell 
politik. Detta torde de flesta fackliga ledare vara klara 
över. Problemet är närmast om regeringarna är beredda att 
låta representanter för fackföreningarna vara med i alla 
de sammanhang där samråd och konsultation kunde bli 
till nytta för alla parter, det må gälla sysselsättningspoli
tiken, fördelningen mellan investering och konsumtion, 
skol- och utbildningsfrågor, skatte- och socialpolitik eller 
arbetslagstifning. Det andra problemet är huruvida det 
finns ett tillräckligt antal insiktsfulla och ansvarskännande 
fackliga representanter som verkligen kan spela en roll i 
dessa med nödvändighet komplicerade sammanhang. Man 
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får komma ihåg att fackföreningsrörelsen i Afrika endast 
haft ett drygt decennium på sig att gå igenom den utveck
lingsfas som dess motsvarighet i Europa kunde använda 
75 a 100 år till. 

Varken regeringar eller fackföreningar torde ha råd till 
att spilla för ekonomiska framsteg dyrbar tid på att be
kämpa varandra. Samråd och samarbete snarare än kon
kurrens blir sålunda både nödvändigt och önskvärt. Be
träffande regeringarna kan man hoppas att de ger fack
föreningarna tid på sig att växa in i denna nya och ansvars
fulla roll. För fackföreningsrörelsens del gäller det att på 
allvar ta itu med det inre konsolideringsarbetet samtidigt 
som den genom ett klokt och kunnigt uppträdande utåt 
söker tillvinna sig den respekt för sin politik som är en 
förutsättning för verkligt inflytande. 
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1
) Se tabell över antalet löntagare i olika afrikanska länder sid. 46. 

2
) Apartheidpolitiken i Sydafrika har också drabbat fackförenings

rörelsen. De blandade fackföreningarna har beordrats att segregera. 
De afrikanska fackföreningarna förvägras laglig förhandlingsrätt 
och de är förbjudna att strejka. Många fackliga ledare har fängs
lats för påstådd omstörtningsverksamhet. Fem fackliga centralorga
nisationer finns i Sydafrika, varav the Federation of Free African 
Trade Unions of South Africa (FOFATUSA), som är helt afri
kansk, är ansluten till Fria fackföreningsinternationalen. 
3

) Yearbook of the International Free Trade Union Movement, 
London 1961-1962. 

~) African Labour Survey, New Series, No. 48, ILO, Geneva 1958. 
5

) V. L. Allen: The East African Worker in Transition, The Lis
tener, March 22, 1962. 
8

) African Labour Survey, a. a. 
7

) Bengt Nordell: Dagens Nyheter 1 dec. 1963. 
8

) African Labour Survey, a. a. 
9

) Colin Legum: Panafrikanismen, Verdandi-Debatt, 1963. 
10

) FFI är en sammanslutning av de nationella fackliga central
organisationerna i Europa, Nordamerika och flertalet underutveck
lade länder. Dessa har 56 milj. medlemmar i över hundratalet 
länder. 
11

) De internationella yrkessekretariaten är fristående sammanslut
ningar av fackförbund inom samma yrkesgrupp eller industri i olika 
länder. De är associerade med FFI. Se skriften International Trade 
Secretariats, utgiven av FFI 1962. 
12

) FFI:s internationella solidaritetsfond grundades 1957. Dess 
främsta uppgift är att finansiera tekniskt bistånd till fackföreningar 
under uppbyggnad i utvecklingsländerna. Fondens pengar kommer 
från bland medlemmarna insamlade medel och extra anslag ur 
medlemsorganisationernas kassor. 
13

) George C. Lodge: Spearheads of Democracy, Labor in Deve
loping Countries, New York, 1962. 
14

) Kurt Muller: The Soviet Bloc and the Developing Countries, 
Forschungsstelle der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1962. Se även Muller 
i The Soviet Bloc, China and Africa, edited by Sven Hamrell & 
Carl Gösta Widstrand, Uppsala, 1964, s. 121 ff. 

l
5

) Ahmed Tlili, UGTT:s förre generalsekreterare, i ett anförande 
1960. 
16

) Free Labour World, 161, Nov. 1963. 

n) Industrial Relations Charter; ICFTU Economic and Social Bul
letin, No. 1, 1963. 
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Befolkning, antal löntagare, antal fackligt organiserade och deras internationella anslutning.1
) 

Antal Internationell anslutning Utan inter-
Land Befolkning Antal fackligt nationell 

löntagare organ1- FFP) KFP) FVF2
) anslutning 

sera de 

Algeriet 10 400 000 1 300 000 365 000 175 000 35 000 - 155 000 
Angola 4 830 000 340 000 16 000 - - - 16 000 
Basutoland 800 000 - 230 - - - 230 
Bechuanaland 4 100 000 114 000 28 550 21 050 3 500 - 4 000 
Centralafrikanska 

republiken 1 200 000 50 000 4 200 - 2 000 1 200 1 000 
Dahomey 2 000 000 17 700 - - .- - -
Egypten 26 000 000 - 39 962 - - - -
Elfenbenskusten 3 400 000 171 000 85 000 - 17 000 - 68 500 
Etiopien med 

Eritrea 19 100 000 20 000 4 000 - - - 4 000 
G a bon 440 000 40 000 8 900 - 4000 4400 500 
Gambia 289 000 - 4500 500 - - 4 000 
Ghana 7 000 000 - 507 131 - - - 507 131 
Guinea 3 000 000 109 000 100 000 - - - 100 000 
Kamerun 304 000 - 100 - - - 100 
Kenya 6 551 000 581 600 129 417 109 103 - - 20 314 
Kongo (Brazzav) 800 000 48 700 13 500 4 000 5 000 4 000 -
Kongo (Leopold v) 13 700 000 1 100 000 74 500 14 000 60 000 - -
Liberia 920 000 74 000 7 000 7 000 - - -
Libyen 1 200 000 100 000 58 196 35 000 - - 23 196 
Malagasy 5 500 000 238 000 117 445 15 000 43 000 30 000 29445 

-------- ---- ~ "~---· ----~ - -~---
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Mali 
Marocko 
Mauretanien 
Mauritius 
Mocambique 
Niger 
Nigeria 
Nordrhodesia 
Nyasaland 
Port. Guinea 
Ruanda-Burundi 
Senegal 
Seychellerna 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Sydafrika 
Sydrhodesia 
Tanganyika 
Togo 
T sa d 
Tunisien 
Uganda 
Zanzibar 
Övre Volta 

4 200 000 
12 000 000 

790 000 
614 000 

6 300 000 
3 100 000 

35 800 000 
2 500 000 
2 900 000 

570 000 
4 700 000 
3 200 000 

41400 
2 500 000 
l 400 000 

11 900 000 
260 000 

15 800 000 
3 200 000 
9 400 000 
1 500 000 
2 700 000 
4 300 000 
6 500 000 

304 000 
4 000 000 

41 400 
l 600 000 

12 000 
89 350 

14 000 
500 000 
236 440 
135 390 

10 000 
127 000 
105 000 

5 800 
50 000 
35 000 

l 900 000 
612 570 
450 000 

14 300 
32 000 

333 000 

25 000 

30 000 
750 000 

10 000 
32 571 
31 455 
22 515 

164 534 

780 

100 000 
l 350 

31 032 
27 050 
22 510 

500 
406 929 
144 410 
204 553 

10 339 
2 500 

100 000 
1 250 000 

18 224 
5 250 

650 000 
10 000 
15 918 

70 000 

30 000 
6 000 

17 283 
131 233 
200 000 

200 
100 000 
33 000 
15 000 

300 

1 000 

2 000 
l 300 

300 

12 420 

1 000 

----1 
30 000 

100 000 

4 233 
31455 
22 515 
94534 

780 

100 000 
350 

1 032 
21 050 
22 510 

500 
389 646 

13 177 
4553 
8 339 

6 962 
3 224 
4650 

:1) Uppgifterna har hämtats från Directory of Labor Organizations (Africa), United States Department of Labor, 1962. 
2 ) FFI = Fria fackföreningsinternationalen; KFI = Kristna fackföreningsinternationalen; FVF = Fackliga världsfederatio
nen, dvs den av kommunisterna dominerade fackliga internationalen. 



Nordiska Afrikainstitutet 
arbetar sedan 1962 i Uppsala som ett skandinaviskt informations
och dokumentationsorgan för afrikanska frlgor. Institutet förfogar 
över ett bibliotek med en stor samling statstryck, tidningar och tid
skrifter från Afrika, bedriver en omfattande nordisk kurs- och föreläs· 
Dingsverksamhet samt organiserar årligen ett internationellt semina
rium kring nlgot aktuellt afrikanskt problem. Institutet utger även 

ett antal publikationer av olika slag. 

Afrikan fackför 1 rorels 
- som inleder Afrikainstitutets skriftserie - är den första samlade 
redogörelsen för den afrikanska fackföreningsrörelsens problem pl 
svenska. Sven Fockstedt, som författat skriften, är chef för TCO:s in
formationsavdelning och har tidigare under många lr varit verksam 
inom folkbildningsarbetet. 1958 utslgs han till rektor för Fria fack
föreningsinternationalens arbetarhögskola i Kampala i Uganda, där 

han verkade till 1961. 
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