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TUNISIEN 

Den historiska bakgrunden 

Enligt gammal tradition grundades staden Kartage år 814 f. Kr. av 

feniciska nrunigranter, som korn seglande till Nordafrika under drottning 

Elissas (eller Didos) ledning. Det är inte säkert att alla detaljer i 

denna berättelse är sanna. Men det tycks vara ett historiskt faktum 

att en fenicisk handelsstation upprättades vid denna tid på samma plats 

där staden Kartage senare utv-ecklades till ett viktigt centrum för poli

tisk och ekonomisk makt. Det är också ett faktum att något slags orga

niserad stat har existerat oavbrutet inom det nuvarande Tunisiens grän

ser ända sedan stadsstaten Kartage så småningom konsoliderades under 

600-talet f. Kr. 
Denna stat har tagit sig många olika uttryck. Före den slutgiltiga 

arabiska erövringen omkring 800 e. Kr. hade landet varit en självstän

dig och mäktig republik (Kartago), en romersk koloni, ett territorium 

behärskat av vandalerna och en koloni under det byzantinska kejsardömet. 

Under kortare perioder hade det också styrts av inhemska ledare (berber) 

och det hade blivit nästan hundraprocentigt omvänt till kristendomen. 

Dess betydelse hade grundats på jordbruk och handel, den senare inrik

tad både på Medelhavet och Afrika söder om Sahara. Dessa livliga kon

takter åt alla håll ledde också till att landet blev betydligt mindre 

kulturellt isolerat än de områden som nu kallas Algeriet och Marocko. 

Den arabiska erövringen var den stora vändpunkten i Nordafrikas 

historia. Av geografiska skäl korn Mohammeds armeer till Libyen och 

Tunisien, de östligaste delarna av Maghreb (den arabiska Fjärran Västern), 

innan de nådde Algeriet och Marocko. Redan år 670 e. Kr. grundades 

Kairouan, Tunisiens och 1\Tordafrikas hel i<>a stad, av en arabisk general 

som sänts ut av den egyptiske kalifen. Men det visade sig snabbt att 

Nordafrika snarare hade erövrats av Mbhammeds religion än av hans folk. 

Ty Maghreb-länderna behöll sin egen särart också i fortsättningen, och 

även om berberna tog upp det arabiska språket och den arabiska religion

en var det jämförelsevis få araber som verkligen bosatte sig i 1\Tordafri

ka. 

Vad Tunisien beträffar, blev landet under medeltiden en ganska 



självständig men instabil mohammedansk nation, som från 1160 och fram

åt styrdes av härskare installerade i den nya huvudstaden Tunis, nära 

det gamla Kartago. Mbt slutet av 1500-talet blev Tunisien formellt en 

turkisk provins (1581), men dess styresmän behöll och vidareutvecklade 

ett avsevärt oberoende, som så småningom i praktiken nästan blev lik

tydigt med full självständighet. Denna höga grad av oberoende i för

hållande till Turkiet uppnådde Tunisien under den husseinitiska kunga

dynastin. Den förste bejen (kungen) av denna släkt fick makten 1705, 

och när Tw1isien 1881 blev ett franskt protektorat, förlorade landet 

varken sin kungafamilj eller den statsrättsliga egenskapen att vara 

"stat". I själva verket avsattes inte den siste bejen av den husseini

tiska dynastin förrän 1957, då det självständiga Tw1isien utropade re

publiken. 

När landet till slut övertogs uv fransmännen hade Tunisien allt

så en lång tradition av självstyre bakom sig. Särskilt under de tre 

århundradena före den turkiska erövringen hade Tilllis varit ett betydan

de kulturellt centrum och Tw1isien hade fortsatt att spela en viktig 

men gradvis minskande roll i handeln på Medelhavet. Men detta betyder 

inte att fransmännen erövrade en livskraftig och modern stat. Tunisiens 

nuvarande president, Habib Bourguiba, har själv påpekat att hans land 

blev koloniserat, därför att det var "kolonisabel t". I själva verket 

tycks Tunisien på 1800-talet ha varit mer medeltida än modernt i många 

avseenden, trots vissa tendenser i moderniserande riktning. Bejen var 

en absolut monark, samhället var statiskt, och känslan av nationell so

lidaritet och samhörighet var föga utvecklad. Den höga grad av funk

tionell samverkan mellan olika grupper och klasser som karakteriserar 

det moderna samhället fanns ännu inte i Tunisien. Även om detta tra

ditionella, mohammedanska samhälle skulle ha kunnat moderniseras av 

egeh kTaft, fick det aldrig något tillfälle att visa det. Problemets 

grw1dförutsättningar förändrades radikal t, då fransmännen övertog mak

ten. 

Det franska protektoratet grundade sig po~itiskt på Tw1isiens 

svaghet och på det faktum att de andra europeiska stormakterna hade er

känt Frankrikes "legitima" intressen i Nordafrika. Juridiskt grundade 

det sig p5 en traktat·, som den 12 maj 1881 undertecknades i palatset i 

Bardo av den tunisiske bejen och en representant för den franska rege-
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r1ngen. Denna traktat gav Frankrike ansvaret för Tunisiens försvar och 

utrikes förbindelser. Men lagtexten tolkades aldrig ordagrant. Tuni

siens inrikes autonomi var bara formell, och i verkligheten styrdes 

landet av en fransk resident general, som använde bejen som sitt red

skap då denne var samarbetsvillig men struntade i honom, om han undan

tagsvis försökte hävda en egen uppfattning. Ett stort antal europeiska 

kolonister slog sig ner i Tunisien och förvaltningen på de högre nivå

erna blev helt och hållet fransk (1956 bodde 180.000 fransmän, 66.000 

italienare och 11.000 andra europeer i Tunisien järnfört med 39.000 icke

mohammedanska utlänningar 1965). Det är svårt att bilda sig en uppfatt

ning om nettoeffekten på det tunisiska samhället av denna koloniala er

farenhet. Det skulle innebära att väga psykologiska och emotionella 

faktorer mot sådana påtagliga ting som lands- och järnvägar. Den tuni

siska nationen förödmjukades, förtrycktes och exploaterades ekonomiskt 

till utlänningars fördel. Men samtidigt skakades det gamla statiska 

samhället i sina grundvalar och en modern ekonomis infrastruktur upp

rättades åtminstone delvis. Så småningom skapades också förutsättning

ar för den nationaliströrelse som skulle kornrna att forrna den moderna 

tunisiska nationen under en lång och utdragen kamp för nationell själv

ständighet. 

Nationaliströrelsen 

Den 20mars 1956, sjuttiofem år efter det franska herraväldets 

upprättande, blev Tunisien åter en självständig nation. Redan den 3 

juni 1955 hade fransmännen tillerkänt landet "intern autonomi", och det 

är närmast en smaksak vilken av de två dagarna man bör betrakta som det 

moderna Tunisiens födelsedag. Full självständighet var i varje fall 

det logiska slutet på den kamp tunisierna fört under ledning av Habib 

Bourguiba ända sedan början av 1930-talet. 

Bourguibas viktigaste instrument under denna självständighetskamp 

var samrna politiska parti som numera är det enda partiet i Tunisien. 

Seclan 1964 heter det Parti Socialiste Destourien, men det är mera känt 

w1der sitt gamla namn, Neo-Destour ("destour" är ett arabiskt ord för 

konstitution), som det fick redan då det bildades 1934. Detta gick till 

så att Bourguiba tillsammans med ett sextiotal andra yngre och opposi-



tionella medlemmar av det redan existerande Vieux-Destour (gamla 

destour-partiet) bröt sig ut och bildade ett eget parti. Det nya par

tiet valde Bourguiba till generalsekreterare den 2 mars 1934. Vid den

na tidpunkt var Bourguiba en advokat i trettioårsåldern. Han hade fått 

sin utbildning i Frankrike och sedan givit sig in i politiken hemma i 

Tunisien. Han var ung, modern, rationalistiskt instälJd, fast besluten 

att handla och otålig inför de gamla ledarnas frasrika men ineffektiva 

nationalism. Dessa gamla ledare i sin tur tyckte att Bourguibas ideer 
var "o betänksamma" och "ungdomligt övermodiga". 

I det tal han höll då Neo-Destour bildades, pekade Bourguiba på 

den faktor som mer än någvn annanskulle kornrna att skilja det nya parti

et från det gamla: en brett baserad massorganisation. 

Vad är orsaken till denm konflikt (med det gamla partiet)? 
Orsaken är att vi inte har samma grunduppfattning, samma 
sätt att se på handlingsmöjligheterna. 

Jag behöver bara påminna er om den gamla gruppens sakro
sankta metod: att misstro alla kontakter med folket och 
att fjäska för regeringen ... 

. . . Vi har beslutat att som grundval för all vår verksam
het arbeta på att väcka folkets medvetande och återskänka 
till detta folk dess lust att leva ett liv i värdighet .•. 

"Kontakt med folket" blev det nya partiets slagord. Dess konkre

ta mål var ungefär detsamma som det gamla partiets, dvs att befria Tu

nisien från utländskt herravälde. skillnaden mellan de två partierna 

var huvudsakligen en generationsskillnad, en skillnad i fråga om metod 

och temperament. Men i praktiken skulle det visa sig att den var av 

avgörande betydelse. 

Neo-Destour fick snabbt en välutvecklad partiorganisation och ett 

växande medlemsantal. Ivbderpartiet, Vieux-Destour, reducerades till en 

obetydlig konkurrent i periferin. 1937 r lde det nya partiet över 400 

lokalavdelningar ("celler"), medan uppgifterna om antalet medlemmar 

viu denna tid är mera osäkra. De varierar mellan 30.000 och 100.000 

medlemmar. Oberoende av det exHkta medlemsantalet tycks det vara ett 

faktum, att Neo-Destour hade en fast förankrad massorganisation redan 

några år efter sin tillkomst. Men under hela perioden från 1934 till 

1955 fungerade partiets formella organ bara med långa mellanrum, efter

som fransmännen betraktade partiet som illegalt efter 1938 och tolere-
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rade dess verksamhet ibland men långt ifrån alltid. Denna nyckfullhet 

hos kolonialmakten tvingade partiet att basera sin verksamhet på ett 

nätverk av lojala partiaktivister och en centraliserad men rörlig le

dargrupp snarare än på den formella partistruktur som också existerade. 

På detta sätt fungerade Neo-Destour som ett instrument för nationell 

mobilisering och integrering i ett tidigare splittrat och lamslaget 

samhälle. Genom partiets verksamhet, både i öppna och i hemliga for

mer, väcktes nya förväntningar och skapades en ny känsla av nationell 

solidaritet. Till slut nådde man också fram till en situation, där 

det politiska, ekonomiska och moraliska priset för att stanna som här

skare i Tunisien blev alltför högt för Frankrike. 

När Tunisien uppnådde självständighet efter denna långa och huvud

sakligen politiska kamp, ställdes landet abrupt inför uppgiften att 

bygga upp en tunisisk stat och eL tunisisk förvaltning. Uppgiften var 

lättare än motsvarande i många andra nyligen självständiga länder, som 

hade styrts ännu mera direkt av kolonialmakten än Tunisien. Därmed är 

det emellertid inte sagt att uppgiften var lätt. Den kunde framför 

allt genomföras på partiets bekostnad. De bästa ledarkrafterna togs 

i anspråk i förvaltningen och partiet fick gå på sparlåga. Medan stat~ 

maskineriet började fungera allt bättre, försvagades partimaskineriet. 

Bourguiba, partichefen, som i tjugotvå år lett kampen mot kolonialmak

ten, blev allt mer och mer Bourguiba, statschefen och landsfadern i en 

konsoliderad stat. 

Under dessa självständighetens första år gjordes en del elementä

ra men svåra röjningsarbeten för att öppna vägen till ett mera modernt 

samhälle. Gn1nden lades till Tunisiensenorma ansträngningar på ut

bildningsområdet, rättsväsendet stöptes om, kvinnorna fick medborger

liga rättigheter, det gamla kungadömet avskaffades, en ny författning 

skrevs och antogs. Men Lien ekonomiska till växttakten var mycket låg 

och kriget i Algeriet ställde Tunisien inför svåra problem med frans

männen. Det var kritiska år för den unga staten, och partiet fick le

va på Bourguibas auktoritet och kapitalet från självständighetskampen. 

Nationens krafter räckte inte till för omedelbar förnyelse också på 

partiets område. Det var först under 1960-talet som tunisierna på all

var grep sig an med detta problem. Men innan Vi konmer in på denna 

utveckling, skall jag helt kort beskriva de formella politiska institu

tioner som utgör ramen för det självständiga Tunisiens samhällsliv. 



Den formella politiska strukturen 

Den 25 juli 1957 avsattes den gamle bejen, monarkin avskaffades 

och den konstituerande församling som valts året innan utropade repub

liken och utsåg Habib Bourguiba till dess förste president. Den för

fattning man så småningom antog 1959 är en tämligen konventionell, de

mokratisk och republikansk författning. Följaktligen säger den oss 

nästan ingenting om hur det tunisiska enpartisystemet verkligen funge

rar. Litet tillspetsat kan man säga att författningen egentligen bara 

är realistisk i de avsnitt där presidentens maktbefogenheter definieras. 

Dessa befogenheter är nämligen exceptionellt omfattande. Presidenten, 

som väljs för en femårsperiod med tre möjligheter till omval, "leder 

regeringens politik, övervakar dess verkställande och informerar Na

tionalförsamlingen om dess utveckling. r~n utser regeringens medlem

mar, som är ansvariga inför honom". Vidare har han en vetorätt gente

mot nationalförsamlingens beslut, som församlingen bara kan bryta med 

två tredjedels majoritet, hans lagförslag har förtursrätt vid behand

lingen i församlingen och han har också en vidsträckt rätt att utfärda 

dekretlagar själv. Dessutom har pr.esidenten stora möjligheter att i 

nödsituationer överta makten själv. Både 1957, när den konstituerande 

församlingen utsåg presidenten, och 1959 och 1964, när han valdes med 

allmän rösträtt, var Habib Bourguiba den ende kandidaten. 

Nationalförsamlingen väljs samtidigt som presidenten och för sam

ma period. Den har nittio medlemmar, genom vilka folket, enligt för

fattningens ord, ''utövar den lagstiftande makten" .. I själva verket 

spelar nationalförs~illingen en mycket begränsad roll i det politiska 

systemet. Begränsningarna följer logiskt av det grundläggande faktum 

att Tunisien är en enpartistat (kommunistpartiet förbjöds i januari 

1963) med en dominerande och politiskt inflytelserik president. Vid 

valet till nationalförsamlingen 1959 ställde några enstaka kommunistis

ka kandidater upp, men utan framgång. Nästa gång, 1964, tillhörde al

la kandidater regeringspartiet, som inte presenterade mer än ett namn 

i varje valkrets. Sådana val blir naturligtvis inte någonting annat 

än solidaritetsmanifestationer för regUnen. Men som vi snart skall se, 

har den enskilde tunisiske medborgaren i stället vissa möjligheter att 

påverka deta~jutformningen av politiken genom att delta i partiets in

terna verksamhet. 
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Också på de lägre nivåerna dominerar partiet både i förvaltning 
och politik. Men gränserna är ofta mycket svåra att urskilja. Parti

organ sköter förvaltningsfunktioner och förvaltningsorgan sköter rent 

politiska funktioner. På den regionala nivån, där Tunisien är indelat 

i tretton "län" (guvernorat), har denna sanunansmäl tning av stat och 

parti t.o.m. institutionaliserats på två olika sätt sedan sommaren 1963. 

Dels ingår nämligen den regionala partikommitten i en större regional 

församling (det regionala rådet), som sammanträder två gånger om året. 

Men dessutom är den regeringsutnämnde länschefen, guvernören, ordföran

de både i partikommitten och i regeringens förvaltningsorgan, dvs det 

regionala rådet. 

På den lokala nivån är Tunisien i princip indelat i kommuner (mu

nicipalitet) med valda fullmäktigeförsamlingar. Men i praktiken har 

man'ännu inte lyckats upprätta kommuner i hela landet, och i stora 

landsbygdsområden i de centrala och södra delarna av landet sköts kom

munens uppgifter av de regionala förvaltningsorganen. Däremot finns 

partiorganen utbredda över hela landets territorium. Följaktligen be

traktas ofta partiets lokalavdelningar som ett slags representativa or

gan på den lokala nivån. Men också på de platser där man valt munici

pala församlingar har dessa mycket litet självständigt inflytande, med 

undantag av Tunis och några andra större städer. Municipalvalen kon

trolleras helt och hållet av partiet och alla viktigare kommunala be

slut måste godkännas av en regeringsmedlem. Sedan 1966 finns det 136 

kommuner 1 Till1isien. 

Men den verkliga motsvarigheten på förvaltningssidan till partiets 

lokalavdelning är inte kommunen utan ett litet administrativt område 

som kallas cheikhat. Chefen för ett cheikhat utnämns av guvernören 

och har titeln cheikh. Han har ansvaret för ordningens upprätthållande 

och skö:.er enklare förvaltningsuppgifter inom sitt område. Det finns 

ungefär lika många cheikhats i Tunisien som det finns lokalavdelningar 

av partiet, dvs. drygt ettusen. 

Mellan guvernören och cheikhen finns det ytterligare en förvalt

ningsnivå. Länen är nämligen alla indelade i ett antal delegations, 

vanligen mellan sex och tio. I varje sådant område finns det en utnämnd 

tjänsteman, som kallas guvernörens delegat (delegue). Denne har vikti

ga samordnande uppgifter under guvernören. På senare år har man gjort 

stora ansträngningar för att rekrytera unga, välutbildade och politiskt 

medvetna guvernörsdelegater. 



~a signaler efter 1960 

Efter omkring fem års självständighet tycktes Tunisien ha hamnat 

1 en återvändsgränd. Den nya staten hade konsoliderats, Bourguiba och 

hans regering kontrollerade makten effektivt och den ofta använda fra

sen "nationell enighet" saknade inte täckning i verkligheten. Men lan

dets ekonomiska läge var allvarligt. Som redan nämnts hade kriget i 

Algeriet försvårat samarbetet med Frankrike och de sociala och institu

tionella reformer som genomförts kunde inte väntas ge omedelbar utdel

ning i form av stigande ekonomisk tillväxttakt. Bruttonationalproduk

ten 1961 var inte mer än fjorton procent större än den hade varit 1954, 

före självständigheten. Räknat per capita innebar detta kanske t.o.m. 

en viss minskning. Det var uppenbart att Tunisien nu måste angripa de 

svåra problem som en underutvecklad ekonomi innebär, om de positiva 

resultaten av självständigheten skulle kunna befästas och vidareutveck

las. 

Ekonomisk planering var inte någon ny ide i Tunisien omkring 1960. 

Redan 1955 hade partikongressen vagt uttalat sig för någon form av med

veten hushållning med nationens knappa tillgångar. 1956 hade tunisiska 

LO, Union Generale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), krävt långtgåen

de ekonomisk planering. 1958 hade ett nationellt ''planeringsråd" in

rättats. Men Bourguibas och hans närmaste medarbetares intresse för 

saken hade varit begränsat. Den tunisiska ekonomin hade förblivit li

beral och dess koloniala struktur hade knappast förändrats. Under de 

tre åren 1957, 1958 och 1959 hade goda skördar räddat situationen hjälp

ligt, men 1960-61 kunde man inte längre blunda för de grundläggande 

problemen med hjälp av detta svepskäl. Vad som hände var att den posi

tiva handelsbalansen från "de tre goda åren" försvann, medan ekonomin 

fortsatte att stagnera. Under hela perioien hade franskt kapital läm

nat landet och varken andra utlänningar eller förmögna tunisier hade 

haft lust att investera i stället. När regeringens konservativa ekono

miska politik inte ens uppnådde syftet att hålla valutan stabil och ba

lansera budgeten, blev situationen kritisk. Den snabbt växande finan

siella hjälpen från USA tjänade inget annat syfte än att hålla ekonomin 

vid liv utan att bota dess grundläggande fel och brister. 

Man kan peka på flera olika förklaringar till att tanken på ekono

misk planering inte slog igenom omedelbart i Tunisien. En anledning 
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var säkert att andra problem bedörndes som mer akuta. Men den praktis

ka politiken påverkades också av ett slags reformistisk ideologi, före

trädd av Bourguiba, som hävdade att 'psykologisk revolution" var nöd

vändig, iru1an man satte igång med alltför radikala reformer på ekono

mins område. Detta i sin tur hade delvis med politisk taktik att gö

ra. Regeringen ville inte riskera den unga nationens enighet genom 

att stöta sig med sådana inflytelserika grupper som affärsmän och jord

ägare. Man kan inte heller bortse ifrån att Bourguiba själv aldrig 

gjort sig känd som ideologiskt intresserad sociålist. 

Men mot slutet av 1960 och början av 1961 hade tunisierna knappast 

något val längre. Läget föreföll ohållbart och Bourguiba utnämnde 

Ahmed Ben Salah till planeringsminister och chef för ett nyinrättat 

planeringsministeri~. Personvalet hade en klar politisk innebörd i 

detta fall, eftersom Ben Salah 1956 hade varit generalsekreterare i 

UGTT och upphovsmannen till organisationens högljudda krav på ekonomisk 

planering. Den gången hade hans djärvhet lett till att han manövrera

des bort från allt politiskt inflytande. Men nu fördes han alltså in 

i det politiska rampljuset igen av Bourguiba själv, som förklarade den

na viktiga åtgärd i två stora anföranden. Bl.a. betonade han att det 

är 

•.. väsentligt att kunna se framåt och betrakta nya för
slag inom ramen för landets behov och rimliga möjlighe
ter •.• 

Planering innebär alltså att vi låter förnuftet bestämma 
över våra handlingar •.• 

Under våren 1961 höll Bourguiba flera liknande tai och i juni 1961 

införde han för första gången begreppet "destourisk socialism", som han 

definierade som nödvändiga statsingripanden i det allmännas intresse. 

Enligt derum socialistisk! variant förkastas klasskampsiden, det finns 

bara "kategorier" i Tunisien. I stället betonas fostran till solidari

tet, människans förkovran ("la promotion de 1-"hornrne") och en planerad 

rationell samordning av "kategoriernas" insatser till "allas bästa". 

Sedan juni 1961 har "socialism" varit en accepterad och viktig ln

grediens i den officiella vokabulären i Tunisien. Denna utveckling be

kräftades symboliskt 1964, när partiet samlades till sin sjunde kongress 

och bl.a. fattade beslut om namnbyte till Parti Socialiste Destourien. 

Men den nya politiken tog sig också mer konkreta uttryck. Ahmed 



Ben Salah var ivrig att omsätta s1na ideer i handling. Hela 1961 gick 

åt till att utarbeta och grundligt diskutera igenom en allmän tioårs

plan, som kallades Perspectives Decennales. Efter ett flertal revide

ringar korn dessa ''perspektiv" att läggas till grund för en detaljerad 

treårsplan omfattande åren 1962-64. På basis av en "rullande" anpass

ning till nya fakta avlöstes treårsplanen 1965 av en fyraårsplan för 

perioden 1965-68. Den strama dirigering och systematiska utvecklings

politik som tunisierna strävat efter att bedriva inom ramen för dessa 

planer innebär en radikal förändring, om man järnf0r med politiken un

der självständighetens första år. 

Den politiska utvecklingen under 1960-talet 

Den nya och mer "socialistiska" inriktningen av Thnisiens ekono

miska politik påverkade i sin tur regeringspartiets struktur och verk

samhet på ett avgörande sätt. Vid partikongressen i Bizerte 1964, sarn

rna kongress där namnbytet skedde, sanktionerades slutgiltigt en del 

mycket viktiga organisatoriska reformer, som hade beslutats och delvis 

redan börjat tillämpas mer än ett år tidigare. Dessa förändringar är 

så betydelsefulla och omfattande, att det inte är utan skäl som parti

ets PR-män döpt kongressen 1964 till "öd.ets kongress". Reformerna syf

tar till en effektivare och mer strömlinjeformad partiorganisation, som 

skiljer sig från den tidigare främst på två punkter: (l) Den är bätt

re samordnad och integrerad med den statliga förvaltningen. (2) Den 

är mera ägnad att underlätta ett aktivt och kontrollerat deltagande av 

''massorna" i det politiska livet. 

Visserligen hade man redan i oktober 1958 genomfört en reform av 

partistrukturen, vars viktigaste innebör.i var att en utnämnd partikommi

ssarie blev högste partichef i vart och ett av de tretton länen. Tidi

gare hade man haft en vald kommitte. Denna reform, som syftade till 

att stärka ledningens grepp om partiet, blev aldrig populär. Dess ef

fektivitet minskades också avsevärt genom ständiga kompetenstvister 

mellan partikommissarierna och guvernörerna. Det erkänns allmänt nu 

att reformen var tämligen misslyckad och inte ledde till den avsedda 

förstärkningen av partiet. Men samtidigt lades åtminstone grunden till 

en effektiv samordning mellan parti och stat på den lokala nivån, genom 



13 

att antalet lokalavdelningar av partiet minskades till omkring tusen. 

På så sätt fick man, som redan nämnts, ungefär en territoriellt avgrän

sad lokalavdelning per cheikhat, den minsta administrativa enheten. 

Partiets svaghet under perioden 1956-61 bör inte överdrivas. På 

det lokala planet fortsatte partiavdelningarna 1 många fall att domine

ra det politiska livet. De flesta medlemmarna fanns kvar och med jäm

na mellanrum mobiliserades "massorna" genom pe~rtiet, vid val, vid ut

rikespolitiska kriser, etc. Då tiden ansågs vara 1nne att börja bygga 

upp en planerad ekonomi, fanns partiet också där, redo att mobil iser::1.s. 

Ahmed Ben Salahs ekonomiska planer skickades t. ex. ''på remiss" till 

medborgarna genom partiets kanaler. De diskuterades igenom på alla nl

våer och förändrades i detaljer, innan de antogs slutgiltigt. Men be

hovet av förnyelse, föryngring och aktivering inom partiet gjorde sig 

ändå starkt gällande just i samband med det planerade samhällets och 

den "destouriska socialismens" proklamerande. 

I början av mars 196:5 samlades partiets "nationella råd" under tre 

dagar. Detta råd är ett slags liten, indirekt vald partikongress, som 

vid behov kan sammankallas mellan de ordinarie kongresserna. Den lliir 

gången gällde det att studera och uttala sig om en noggrant förberedd 

och långtgående omorganisering av partiet. Resultatet av de tre dagar

nas diskussioner blev bl.a. en "rekommendation" till partiets högsta 

e2ekutiva organ, den Politiska B)~ån, vars ledande medlemmar naturligt

vis själva inspirerat rekommendationen. Några av de viktigaste punkter

na citeras här: 

l. Att inom Partiet utföra strukturella reformer syftande 
till att •.. förstärka banden och gemenskapen mellan 
Partiets olika organ ... i deras relationer med sta
tens institutioner på alla nivåer. 

2. Att grunda regeringens verksailll~et på principen om 
maktutövning genom Partiet. 

3. Att förstärka banden mellan Partiet och de nationella 
organisationerna ... 

I en tryckt redogörelse för "rekommendationens" innebörd konkreti

serades sedan dessa vaga formuleringar på ett sätt som rättframt demon

strerar det mest typiska för ett renodlat och konsekvent enpartisystem, 

nämligen den totala samordningen av parti och stat. Presidenten är 

partichef. De främsta regeringsmedlemmarna ar medlemmar av den politis-



ka byrån. Samtliga regeringsmedlemmar och guvernörer är medlenmar av 

partiets centralkommitte tillsammans med ett mindre antal (18) kongress

valda personer. Men den stora nyheten med den reformerade partistruk

turen kom på det regionala planet. Som redan nämnts, är nämligen hä

danefter de regeringsutnämnda guvernörerna inte bara regionala för

valtningschefer utan också högsta partichefer i sina län, dvs ordföran

de i partiets regionala koordir.ttionskommitteer, som enligt ett nytt 

system skall väljas av delegater från lokalavdelningarna i hemliga list

val. Vid sidan av guvernören ställs på partisidan en vald regional 

partisekreterare (secretaire general) och på förvaltningssidan ett an

tal tjänstemän, som förutom sin tekniska sakkunskap också bör ha poli

tiska meriter. 

Redan sommaren 1963 började man omsätta det nya systemet i prak

tiken genom att låta partiavdelningarna utse delegater, som i sin tur 

skulle välja regionala partikommitteer i varje län. Dessa val, som 

gällde en period på två år och därför upprepades sommaren 1965, är in

tressanta exempel på "styrd partidemokrati". De går till så att lokal

avdelningarnas representanter i hemliga val får utse ett 10-15-tal per

soner från en lista som i allmänhet har ungefär dubbelt så många namn. 

Listan är resultatet av en gallringsprocedur, som börjar på 1okalni

vån, där vilken medlem som helst i princip kan anmäla sig som kandidat. 

Kandidaternas namn skickas med den lokala partistyrelsens kommentarer 

till de regionala partimyndigheterna, som i sin tur gör observationer 

i marginalen och skickar namnen vidare till den Politiska Byrån i Tunis, 

där vissa olämpliga namn ibland gallras ut och listans utseende blir 

definitivt. Efter allt detta kan man alltså kosta på sig att erbjuda 

delegaterna valfrihet bland kandidaterna. De sålunda valda medlemmar

na av den regionala partikommitten utser sedan bland sig till partisek

reterare den som man vet, att partiledningen önskar se på platsen. 

Sommaren 1964 kompletterades reformen genom att Bourguiba utnämn

de en rad unga (flera under och omkring 35 år) och välutbildade guver

nörer, som både praktiskt och ideologiskt var bättre meriterade att om

sätta de nya politiska ideerna i praktiken än de gamla partikämpar de 
avlöste. 

Punkten (3) i "rekommendationen" om strukturförändringar talar om 

att förstärka banden mellan partiet och de "nationella organisationer

na", ett uttryck som på 1\.misiens politiska språk betyder intresseorga-
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nisationerna. Den viktigaste av dessa, UGTT, har redan nämnts. UGTT 

är en organisation vars inflytande i politiken nådde sin höjdpunkt un

der åren före 1955-56, då fackföreningarna samarbetade aktivt och effek

tivt med partiet i självständighetskampen. I den alltmer konsolidera

de enpartistaten har fackföreningsrörelsens självständiga betydelse 

ständigt avtagit. Parallellt med denna utveckling har medlemsantalet 

minskat, tills man 1965 inte ansåg sig ha mer än omkring 50.000 medlem

mar. De övriga "nationella organisationerna" är ett kvinnoförbund, 

Union Nationale des Fernmes Tunisiermes (UNFT), med omkring 40.000 med

lemmar, en sammanslutning av företagare, Union Tunisienne de l~Industri~, 

du Commerce et de rArtisarrat (UTICA), med 10-15.000 medlemmar, samt 

en jordbrukarorganisation, Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens 

(UNAT), som anses representera alla jordbrukare i Tunisien. Dessutom 

finns en ganska aktiv studentunion med 6-7.000 medlemmar, Union Generale 

des Etudiants Tunisiens (UGET), och en rad andra ungdomsorganisationer, 

som sedan 1965 är samordnade i ett enda partianslutet förbund, Union 

Tunisienne de la Jeunesse (UTJ). 

Eftersom banden länge har varit mycket starka mellan staten-parti

et och alla dessa organisationer, är det svårt att se hur kravet på 

att ytterligare förstärka dem skall kunna innebära några genomgripande 

förändringar utöver den betydelsefulla samordningen av ungdornsorganisa

tionerna i UTJ. Den konflikt som uppstod hösten 1964 mellan Tunisiens 

politiska ledning och den dåvarande generalsekreteraren i UGTT, Habib 

Achour, och som inte löstes definitivt förrän sommaren 1965 genom att 

UGTT utsåg en ny generalsekreterare, illustrerar visserligen intresse

organisationernas begränsade rörelsefrihet i ett sådant samhälle som 

det tunisiska. Men den utlösande faktorn hade ingenting direkt med ny

ordningen av partiet och dess relationer med organisationerna att göra. 

sakligt gällde konflikten att Habib Achour inte ville gå med på löne

stopp, då planeringsminister Ben Salah drev igenom den tunisiska d j na

rens devalvering 1964. Men enligt en utbredd icke-officiell uppfatt

ning hade konflikten också mer personliga orsaker i gamla motsättning

ar mellan Achour och Ben Salah. 

Även om alltså Habib Achours fall inte skulle vara mer än en be

lysande episod i tunisisk politik, kan UGTT: s ställning på längre sikt 

knappast undgå att ytterligare undergrävas av de "professionella parti

celler" som grundas i stort antal sedan några år till baka. Dessa "cel-



ler" är lokalavdelningar av partiet precis som andra lokalavdelningar. 

Men de har inte territoriell bas, utan består av samtliga intresserade 

på en viss arbetsplats. Partiets ideologer väntar sig mycket av dessa 

nyaavdelningar, som har till uppgift att svara för arbetarnas och tjän

stemännens politiska och medborgerliga skolning, medan fackföreningar

na också i fortsättningen skall ha hand om den rena intresserepresen

tationen. De professionella lokalavdelningarnas aktivitet är betydan

de och deras antal ökade snabbt från några få i början av 1960-talet 

till över 250 mot slutet av 1965. På de ställen jag kornmit i kontakt 

med dem är deras aktivitet definitivt större än fackföreningarnas, 

även om den officiella inställningen är att det finns en självklar ar

betsfördelning, som är lätt att upprätthålla. 

Det finns ett tydligt samband mellan de reformer av det tunisiska 

enpartisystemets karaktär jag beskrivit här och de två tidigare nämnda 

huvud~ftena-att smidigt samordna stat och parti på alla nivåer och 

attunderlätta en organiserad mobilisering av 'massorna". I denna strä

van mot effektivare institutionalisering av enpartipolitiken kan man 

också urskilja det viktiga men sällan uttalade bisyftet att så småning

om göra det möjligt för Tunisien att fungera utan Ledaren, Bourguiba. 

Det finns inte många tunisier som på allvar ifrågasätter landsfaderns 

starka ledarställning, men man är givetvis ändå medveten.om att ingen 

är odödlig. Det är just detta Bourguiba syftar på i följande citat ur 

ett kongresstal, som vi också kan låta illustrera betydelsen av enig

hetsmotivet i största allmänhet i ett land som genomgår snabba och om

välvande samhällsförändringar: 

Folket är i själva verket aldrig så delat och splittrat, 
som när deras ledare och styresmän är delade och splitt
rade. Då de ledande är delade sinsemellan, det är då 
som alla onda andar finner stöd för sina katastrofala 
anslag. Se noga upp, det är ett tungt ansvar som vilar 
på Partiets ledare och i synnerhet på dess högre ledare 
och på den Politiska Byråns medlemmar. 

Beträffande det nya systemets sätt att fungera kan man redan kon

statera vissa tendenser och fakta, särskilt på regionalplanet, där det 

hela knyts samman. I vart och ett av de tretton länen sitter alltså 

som högste chef över både partiet och förvaltningen en utnämnd guver

nör. Han är vanligen en kompetent, ung och reforminriktad politiker, 

som har den centrala ledningens förtroende och ständigt är i kontakt 
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med den. Partisekreteraren vid hans sida svarar för partiarbetet i 

regwnen. Också han hör till den politiska eliten, men är i allmänhet 

något yngre, även om det finns undantag. Denne partisekreterare är en 

nyckelperson i kanske lika hög grad som guvernören. Han står i daglig 

kontakt med de lokala partiledarna i guvcrnoratet. Han övervakar ock

så att lokalavdelningarna sammanträder enligt partistadgan, minst två 

gånger i månaden. Denna övervakning går vanligen till så att proto

kollet från sammanträdet obligatorisk~ skickas in till det regionala 

partihögkvarteret. Men det händer också att partisekreteraren helt o

väntat dyker upp i sammanträdeslokalen. 

Innehållet i det lokala och regionala politiska arbetet, som spän

ner över hela sarnhälls!.ivet, utformas vid den regionala partikornmittens 

regelbundna sammanträden minst två gånger i månaden. Där kan man säga, 

att detaljtillämpningen av partiets och regeringens allmänna politik 

utformas i tämligen realistisk konfrontation med lokala förhållanden. 

På den verkligt lokala nivån har naturligtvis politiken en annan 

karaktär. Tunisien är ännu ett land där drygt 70 procent av männen 

och omkring 95 procent av kvinnorna över fernton år är analfabeter, även 

om drygt 80 procent av de barn som nådde skolåldern 1965 också fick 

börja i någon av de få gamla eller många nyaskolorna. Men det är åt

minstone ett faktum att det på varje plats av någon betydelse i landet 

finns en lokalavdelning av partiet, som håller möten någorlunda regel

bundet och som står i direkt kontakt med personer, som i sin tur sarn

arbetar direkt med landets högsta politiska ledning. Sammanlagt finns 

det något mindre än 1.300 sådana lokalavdelningar och av dessa är gan

ska exakt 1.020 av det gamla, territoriella slaget. Tillsammans har 

de drygt 380.000 medlemmar, vilket motsvarar ungefär 8 procent av hela 

befolkningen eller omkring 33 procent av de vuxna männen. Det senare 

sättet att kalkylera är nog det mest realistiska, eftersom politiskt 

aktiva ungdornar är organiserade i UTJ och kvinnorna, med få undantag, 

i allmänhet i UNFT. Men det bör betonas, att siffran för antalet par

tirnedlemmar är mindre intressant än antalet lokalavdelningar. Särskilt 

på landsbygden och i små samhällen, där den överväldigande majoriteten 

av Tunis i ens befollming ännu bor, kan gränsen ofta vara svår att dra 

mellan medlem och icke-medlem eller mellan parti och samhälle. Tunis i

erna säger ofta om sig själva, att de alla är "destourianer", även om 

dc inte löst medlemskort i partiet. 



I var och en av de cirka 1.300 lokalavdelningarna finns det VI

dare en vald styrelse på normalt 6 - 10 personer, en aktiv grupp, som 

arrangerar möten, som håller kooperativ i gång och som tar initiativ 

till skol- eller moskebyggen, etc. Detta nät av mer eller ·mindre ak

tiva lokalavdelningar fungerar med mycket stor sannolikhet så gott söm 

helt utan organiserad oppos1t1on. Däremot kan den interna dis~ssion

en i praktiska frågor ibland vara mycket livlig även på den lokala ni

vån. Genom de väl etablerade kanaler som denna organisationsstruktur 

har, försöker Tunisiens politiska ledning sedan 1960-talets första år 

styra ett centralt planetat, men regionalt diskuterat, politiskt, so

cialt och ekonomiskt uppbyggnadsarbete av ambitiös karaktär. Genom 

dessa kanaler sprids också till en stor del av Tunisiensomkring 4,6 

millioner invånare den "destouriska sociaJismens" oideologiska "ideolo

gi", som i koncentrat går ut på att alla, under Bourguibas, Partiets 

och regeringens ledning, skall hjälpas åt att få den ekonomiska planen 

att fungera. 

Men det är antagligen naturligt att inte ens denna praktiska och 

1 sin tillämpning måttfulla "socialism" kan omfattas av alla. Det finns 

religiösa och kulturella traditionalister, som inte tycker att flickor 

skall gå i skolan eller att kvinnor skall ha rättigheter av något slag. 

Det finns privatföretagare och jordägare, som Y2nner sig dödligt hotade 

av den ekonomiska planeringen. Denna omfattar nämligen både den priva

ta och den offentliga sektorn. Det finns också unga intellektuella, 

som inte skulle ha något emot litet mer klasskamp och litet mindre per

sonkult. Dessutom finns det många arbetslösa och lågavlönade med mo

derna förväntningar på detta livets goda men med traditionella resur

ser. Men ingen av dessa grupper lär ha någon möjlighet att hävda sig 

mot partiets välorganiserade och elastiska politik, särskilt som de 

sinsemellan har mycket litet som förena1 dem. Disk~ssionen man och man 

emellan är fri i Tunisien och oliktänkande får vara ifred, så länge de 

inte på allvar försöker gå emot ledningens syften. Blir oppositionen 

för högljudd eller konkret, kan den tystas med en tillfällig kraftåt

gärd, vars konsekvenser snart mildras. 

Trots denna smidighet har det självständiga Tunisiens politiska 

stabilitet varit allvarligt hotad vid åtminstone två tillfällen. Under 

våren 1956 stod landet under en kort period vid inbördeskrigets rand, 

sedan en av Bourguibas medarbetare, Salah Ben Youssef, vägrat acceptera 
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överenskorrnnelsen med fransmännen om nintern autonomi 11 och därför blivit 

utstött ur partiet. Ben Youssef flydde till slut ur landet, seelan han 

misslyckats i sina försök att mobilisera majoriteten kring ett slags 

panarabisk nationalism, som var kritisk mot Bourguibas mera "västliga" 

variant. Den sammansvärjning mot Bourguiba som avslöjades i december 

1962 hade en mycket smalare bas än Ben Youssefs rörelse, men om den ha

de lyckats, skulle Tunisien antagligen ha kastats in i en period av 

våldsarrnna inre kriser. Bakom komplotten stod en heterogen grupp av mi

litärer, "youssefister" och personer som motsatte sig planeringspoliti

ken av privatekonomiska skäl. Däremot är det knappast troligt att kom

munisterna var inblandade, även om sammansvärjningen togs som förevänd

nlng för att förbjuda kommunistpartiet i januari 1963. 

Även vid andra tillfällen har den harmoniska fasaden tillfälligt 

brutits i Tunisien, men aldrig med potentiellt så ödesdigra konsekven

ser som 1956 och 1962. Den redan nämnda konflikten med fackförenings

rörelsen är ett exempel. Historien med olivlundsägarna 1 distriktet 

M'Saken är ett annat, som dessutom illustrerar Bourguibas typiska me

tod att kombinera fasthet med smidighet när han handskas med oppositio

nella grupper. Dessa olivlundsägare hade vägrat att gå med i en organi

sation för kooperativ olivodling, som reger1ngen tagit initiativet till. 

I stället anordnade de i december 1964 en stor demonstration, som sluta

de med att omkring tvåhundra personer arresterades. Några dagar senare 

nationaliserades 147 olivlundar i distriktet och Bourguiba höll ett 

strafftal, där han påpekade att "en minoritets blinda egoism" inte skul

le få stå i vägen för socialismen. Men efter några veckor öppnades 

fängelseporten för den förste arresterade och i april hade de alla be

nådats av presidenten. I september 1965 besökte Bourguiba personligen 

M'Saken och meddelade i ett stort förmanings- och försoningstal, att 

alla olivlundsägarna skulle få sin egendom tillbaka - på villkor att de 

lät den ingå i kooperativet. Återlämnandet hade föregåtts av flera må

naders övertalningsarbete under ledning av en lovande partiaktivist, 

som därmed kvalificerat sig för posten som Tunisiens yngste regionale 

partisekreterare. 

En liknande spontan missnöjesyttring väckte i december 1966 viss 

internationell uppmärksamhet, när polis inkallades för att slå ner de

monstrationer och bråk på universitetsområdet i Tunis. Några hundra stu

denter var inblandade och av dessa arresterades n1o. De fördes mycket 

snabbt inför rätta, varvid tre frikändes helt och sex fick vill-



korliga fängelsedomar varierande mellan två och arton månader. Dess

utom upphävdes deras anstånd med militärtjänsten, vilket hade till re

sultat att de genast kallades in "under fanorna". Den officiella tolk

ningen av dessa händelser gick ut på att några få "bråkmakare" hade ut

nyttjat ett gräl mellan en busskonduktör och ett par studenter, som 

slutat med att polisen ingripit till konduktörens förmån. "Bråkmakar

nas" syfte skulle har varit att väcka politiskt missnöje. Veckotid

skriften Jeune Afrique (som ges ut i Paris men i huvudsak redigeras av 

tunisier) gav en mindre ensidig kommentar. Tidningen ställde frågan 

"Varför detta drama?" (nr 312/67) och svarade genom att citera den off i

ciella ståndpunkten och medge att denna delvis hade fog för sig. Men 

man kunde inte bortse ifrån, fortsatte Jeune Afrique, att oroligheter

na också varit ett uttryck för unga och uppriktiga intellektuellas "o

tålighet och passion" inför den bristande politiska friheten i Tunisien, 

vilket dock var något helt annat än revolt. 

Denna tolkning verkar realistisk och stämmer bra med uppfattningen 

att det visserligen finns en del missnöje bland olika grupper i Tunisi

en men att det inte finns någon grundval för utbredd opposition mot 

Bourguibas och partiets välorganiserade och flexibla politik. Än så 

länge har alltså Tunisien en nästan unik position i Afrika som ett land 

där genomgripande samhällsmodernisering kombineras med politisk stabili

tet. Men på längre sikt är det möjligt att denna position kan kornrna i 

fara, om det av olika ut- och inrikespolitiska skäl skulle visa sig 

svårt att angripa landsbygdens problem med tillräcldigt radikala meto

der. 

Några grundläggande sociala och ekonomiska fakta 

Tunisien är fortfarande till övervägande del ett jordbruksland, 

trots att den ekonomiska tillväxttakten är högre i andra sektorer av 

ekonomin. Det finns ingen exakt statistik om hur stor andel av befolk

ningen som bor på landsbygden, men tre fjärdedelar är säkert en minimi

siffra. 1964 beräknade man att 55 procent av den yrkesverksamma be

folkningen sysslade med jordbruk, medan siffran för 1957 var 73 procent 

av den vuxna manliga befolkningen. Men trots denna dominans bland ar

betskraften svarar jordbruket inte för mer än omkring en femtedel av 
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Tunisiens bruttonationalprodukt. Exportstatistiken ger en mer skiftan

de bild, eftersom jordbruket åstadkom över två femtedelar av export

inkomsterna 1964, men inte mer än drygt en femtedel 1965. Orsaken till 

denna förändring var att fosfatproduktionen ökade,samtidigt som frans

männen slutade köpa tunisiska viner - det senare en repressalieåtgärd 

mot nationalisering av franskägd jord. Men oberoende av vilken ekono

misk statistik vi använder, får vi fram bilden av en ekonomi där jord

bruket dominerar utan att kunna försörja den hJ.-.,tigt växande befolk

ningen. Ändå är detta just vad jordbruket måste göra, tills industria

lisering och annan modern verksamhet lmr hunnit skapa tillräckligt 

många nya och inkomstbringande sysselsättningsmöjligheter. Detta är 1 

själva verket underutvecklingens generella problem och de flesta andra 

problem som möter i Tunisien kan härledas ur detta grundläggande för

hållande. 

Ar 1966 bodde omkring 4,6 millioner människor på de 125.000 kvad

ratkilometer som Tunisiens territorium omfattar. En stor del av denna 

befolkning är koncentrerad till de norra och östra kustområdena, som 

också är landets bördigaste delar. Tunisien har en bred och snabbt av

smalnande ålderspyramid i likhet med de flesta fattiga länder. Något 

över hälften av befolkningen är under 20 år, vilket lägger en tung bör

da både på familjerna, skolväsendet och på hela samhällsekonomin. Dess

utom finns det en vidsträckt arbetslöshet. Enligt officiella siffror 

omfattade den 1964 omkring 200.000 vuxna personer i arbetsför ålder. 

Men två tredjedelar av alla kvinnor och nästan hälften av åldersgrup

pen 15 - 19 ~r är inte inräknade i denna siffra, som möjligen ändå är 

optimist is k. 

Som redan beskrivits lllir tunisierna sedan 1960-talets början sys

tematiskt försökt gripa sig an med de gundläggande och kritiska problem 

som fakta av det nämnda slaget illustrerar. Man kan skilja på fyra o

lika frontlinjer, som alla hänger samman med varandra, i dessa försök 

att gå till attack mot underutvecklingen. (l) Ända sedan självständig

heten har Tunisien gjort mycket stora insatser för att bygga ut skol

väsendet på alla nivåer. Man har också nått imponerande resultat. 

skolåret 1954-55 gick 14,5 procent av alla 6 - 14-åringar i skolan, me

dan motsvarande siffra var 65 procent tio år senare. 1965 fick också 

drygt 80 procent av sexåringarna börja skolan och det är inte omöjligt 

att målet, 100 procent, uppnås under början av 1970-talet. Gymnasie-



och universitetsnivåerna har expanderat på lilmande sätt. (2) Efter

som den tunisiska befallmingen förökar sig så hastigt som med 2,3 pro

cent per år, har regeringen inlett ett program för familjeplanering på 

bred bas för att så småningom kunna minska trycket på samhällsekonomin. 

Med undantag av Egypten är Tunisien det enda mohammedanska land som på 

allvar givit sig i kast med denna ömtåliga men väsentliga fråga. Det 

tunisiska barnbegränsningsprogrammet, som enbart vänder sig till gifta 

kvinnor, inleddes experimentellt och i begränsad skala 1964. 1965 fat

tades beslutet att gradvis bygga ut det till att omfatta hela landet. 

Även om det ännu är för tidigt att bedöma resultatet av denna genom

gripande reform, kan vi tryggt anta att den kommer att få vittgående 

politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser på litet längre sikt. 

Men utbildning och barnbegränsning räcker likväl inte till för att lö

sa en underutvecklad ekonomis problem. Det är också nödvändigt att 

gå till frontalattack mot (3) jordbrukets och (4) industrins grundläg

gande problem. 

Det betonades ovan att överbefolkning på landsbygden i kombina

tion med otillräckliga sysselsättningsmöjligheter inom industrin och 

andra moderna verksamhetsgrenar karakteriserar läget i Tunisien. Om

kring 1955 kunde landsbygdsbefolkningen delas in i tre tydligt urskilj

bara kategorier. Den minsta kategorin bestod av ungefär 4.000 franska 

familjer (colons), som alla ägde gårdar av en genomsnittlig storlek på 

200 hektar. Den andra kategorin omfattade ungefär 5.000 tunisiska fa

miljer, vars egendomar i genomsnitt var på 70 hektar. Tillsammans ägde 

dessa två minoriteter över en million hektar av Tunisiens bördigaste 

landområden, som de utnyttjade och odlade med moderna metoder. Den 

återstående delen av de cirka 4,5 millioner hektar brukbar jord som 

finns i Tunisien ägdes av den tredje kategorin, som omfattade ungefär 

450.000 familjer, den stora majoriteten av landsbygdens befolkning. I 

genomsnitt räckte inte detta till mer än sju hektar per familj i majo

ritetsgruppen och en försörjning, som nätt och jämnt nådde upp till 

existensminimum. Problemet förvärrades av·traditionella och improduk

tiva brulmingsmetoder och mycket stora svårigheter att fiima andra ar

beten för alla de människor som inte kunde sysselsättas på de små famil

jejordbruken. Under självständighetens första fyra eller fem år för

ändrades denna situation lmappast alls. Men i samband med den allmänna 

omläggningen av den ekonomiska politiken i början av 1960-talet beslöts 



det att moderna och rationella brukningsmetoder skulle införas På all 

brukbar jord i rDunisien. Enligt planen skulle detta åstadkomma~ genom 

att staten gradvis köpte in de franska kolonisternas egendomar. Dessa 

skulle sedan organiseras som kooperativa mönstergårdar, från vilka mo

derna metoder och samarbetsideer skulle spridas till de11 stora ~assan 

av traditionella småbrukare. Ett avgörande steg framåt på vägen mot 

förverkligandet av dessa planer togs 1964, när all tunisisk jord ägd 

av utlänningar nationaliserades och gradvis överläts till medlemmar av 

nyupprättade jordbrukskooperativ. Men de 5.000 större egendomarna i 

tunisisk ägo rördes inte, och fastän man beräknar att ha lagt ungefär 

2350.000 hektar under kooperativ administration vid slutet av 1968, 

har reformen ännu inte visat sig vara tillräckligt radikal för att kun

na lösa det pressande problemet med arbetslöshet och undersysselsätt

ning på landsbygden. Även om existensen av ett stort landsbygdsprole

tariat var en viktig utlösande faktor, när det ekonomiska reformarbet

et kom igång på allvar, förefaller det uppenbart att Tunisiens arbets

lösa inte förfogar över tillräckligt kraftiga politiska och ekonomiska 

maktmedel för att snabbt kunna tvinga fram lösningar på sina problem. 

För partiet och regeringen innebär situationen ett dilemma, som klart 

illustrerar hur svårt det är att kombinera politisk stabilitet med snab

ba samhällsförändringar, när de materiellå resurserna är så knappa som 

de är i Tunisien. För att kunna tillgodose de egendomslösa böndernas 

intressen på ett adekvat sätt, skulle den politiska ledningen vara 

tvungen att stöta sig med inflytelserika grupper av tunisiska jordägare, 

som tjänar·på en tämligen moderat agrarreform. A andra sidan kan inte 

sådanasv~gt artikulerade men mycket konkreta intressen som småbrukare 

och egendomslösa bönder representerar ignoreras i längden, utan att 

spänningen i det politiska systemet ökar och till slut hotar stabilite

ten. Det är mycket möjligt att detta politiska dilemma så småningom 

utvecklar sig till att bli det allra allvarligaste av alla de problem 

som måste lösas i Tunisien. Det faktum att ungdomsbrottsligheten är 

större på landsbygden än i städerna ger en påtaglig illustration till 

attproblemet verkligen existerar. 

Kronisk undersysselsättning och låg produktivitet tillsammans med 

otillräcklig industrialisering både orsakas av och orsakar en starkt be

gränsad köpkraft hos befolkningen. De nämnda faktorerna blir alltså bå

de orsak och veri_~n i en cirkelrörelse som är svår att bryta. Man har 



beräknat att ungefär tre fjärdedelar av tunisierna 1959 förtjänade 

mindre än 50 dinarer om året (l tunisisk dinar är värd 10 svenska lao

nor och indelas i 1.000 millirnes). I utvecklingsplanerna har man för

utsett en ökning till en miniroiinkomst på 50 dinarer för alla tunisier 

år 1971. Det är väl knappast troligt att detta mål kornmer att nås re~ 

dan 1971. Det skulle förutsätta att man lyckas hundraprocentigt med 

planförfattarnas ambitiösa industrialiseringsprograrn. Oavsett om det

ta är möjligt eller inte, är det likväl ett faktum att bruttonational

produkten ökade med 6 procent per år under de första planeringsåren. 

1964 var tillväxttakten t.o.m. så hög som 7 procent, medan den minska

de till 5 procent 1965, jämfört med den genomsnittliga tillväxttakt på 

6,5 procent om året som förutsatts för perioden 1964-68. Från politisk 

synpunkt kan vi lägga märke till, att industrialiseringen av Tunisien 

betraktas som en uppgift både för offentligt och privat kapital. Tan

ken är att både inhemska och utländska kapitalägare skall lockas att 

investera i 'utvecklingsplanens många olika projekt, medan staten för

behåller sig full kontroll över vissa nyckelsektorer i ekonomin, främst 

energiproduktionen, transportväsendet och vissa grundläggande industri

er. I övrigt följer man den vagt formulerade principen att staten skall 

gripa in, när det allmänna bästa kräver det. Just därför att denna 

princip är så vag, är det nästan omöjligt att avgöra om den tillämpas 

konsekvent. Bildandet av samhällskontrollerade regionala import- och 

exportbolag, som i rationaliseringssyfte monopoliserar större delen av 

grosshandeln i sina respektive regioner, illustrerar i varje fall ett 

möjligt sätt att tillämpa principen. 

Kooperativa tankar spelar en viktig roll i de tunisiska utveck

lingsplanerna. Det har redan nämnts att agrarreformen är baserad på 

utbyggnaden av en dominerande kooperativ sektor inom jordbruket. Både 

vad handel, hantverk och småindustri beträffar, kan vi notera en liknan

de inr.iktning. På alla dessa områden går partiet och regeringen syste

matiskt in för att uppmuntra och stödja både konsument- och producent

kooperativ. Följaktligen ökar kooperativens antal stadigt, vilket ock

så bidrar till att förstärka det organisatoriska nätverk där partiet 

har en dominerande position på alla nivåer. 1964, medan denna utveck

ling fortfarande var i sin linda, fanns det 62 konsumentkooperativa för

eningar med sammanlagt ungefär 13.000 medlemmar. Samma år hade olika 

producentkooperativ, vid sidan om jordbruket, över 40.000 medlemmar. 
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Av de tunisiska hantverkarna var t.ex. drygt 10 procent organiserade i 

sådana kooperativ. I fyraårsplanen för perioden 1965-68 anges två skäl 

för denna mycket markanta inriktning på olika former av kooperation. 

De förtjänar att citeras på grund av sin politiskt och ideologiskt om

välvande innebörd för det traditionella mohammedanska samhället. (l) 

Det kooperativa systemet accelererar landets utveckling genom att leda 

till en nödvändig koncentration 1V tillgängliga resurser och också ge

nom att införa moderna produktionmetoder. (2) Det kooperativa syste

met blir en socialt progressiv faktor genom att införa en kollektiv 

livsstil, genom att dämpa överdriven individualism och genom att sti

mulera medlemmarnas sociala medvetande. 

Tunisien och omvärlden 

Tunisien kan placeras in i många olika geografiska och utrikespo

litiska sammanhang. Först och främst tillhör landet Maghreb, dvs Nord

afrika. Förutom Marocko, Algeriet och Tunisien, brukar man numera ock

så räkna Tunisiens grannland i öster, det oljerika Libyen, till Maghreb

länderna. Dessa fyra mohammedanska "broderländer" är alla inriktade 

på långtgående samarbete sinsemellan. På mycket lång sikt tänker man 

sig t.o.m. något slags federation, men än så länge är samarbetet tre

vande och förekommer huvudsakligen i den officiella vältaligheten. 

Trots språk- och kulturgemenskapen finns det betydande politiska skill

nader mellan den halvkonstitutionella monarkin i Marocko, den revolu

tionära algeriska republiken, den åtminstone i ord mindre revolutionära 

republiken i Tunisien och det kungliga enväldet i ökenlandet Libyen. 

Tunisiens andra utrikespolitiska lojalitet är också arabisk. Ända 

sedan 800-talet har landet nämligen tillhört den större kulturella ge

menskap som omfattar alla länder med arabiskt språk och mohammedansk 

religion. Sedan 1958 har detta tagit sig uttryck i form av medlemskap 

i "arabligan" (Arab League) , även om motsättningar mellan Egypten och 

Tunisien gjort att Tunisien ofta bojkottat arbetet inom detta förbund. 

Men Tunisien är inte bara ett arabiskt land utan också en modern 

afrikansk natlon med vissa anspråk på att företräda en egen linje i 

afrikansk politik. Detta yttrar sig i livliga diplomatiska och delvis 

också politisl:a förbindelser med de flesta självständiga afrikanska 



länderna och i aktivt deltagande i det ännu stapplande samarbetet inom 

OAU (Organization for African Unity) . 

Dessutom har Tunisien en fjärde identitet som ett av länderna 

kring Medelhavet, med gamla och beprövade kontakter åt alla väderstreck 

ända sedan det självständiga Kartagas dagar. I modern tid har dessa 

förbindelser präglats av den franska kolonisationen, som medförde en 

ensidig ekonomisk inriktning på Frankrike och ett starkt kulturellt in

flytande inom de utbildade samhällsskikten. ~lllu 1966 hade t.ex. den 

franskspråkiga dagspressen i TUnisien en något större sammanlagd upp

laga än den arabiska, och inom undervisningen är det bara i grundsko

lan som arabiskan dominerar. I gymnasiet använder man båda språken un

gefär lika mycket och på universitetsnivån dominerar franskan helt. 

Däremot använder man ganska konsekvent arabiskan inom förvaltningen. 

Utöver sina särskilda relationer med Maghreb, arabvärlden, Afrika 

och Medelhavsländerna, deltar Tunisien också i det världsomspännande 

internationella samarbetet. Landet är en aktiv medlemsstat i Förenta 

Nationerna och det har fått omfattande ekonomisk hjälp från först 

Frankrike och senare USA. Men många östeuropeiska länder har också bi

dragit till utvecklingsplanernas förverkligande med både kapital och 

personal och ett visst utvecklingsbistånd kommer även från Finland, 

Norge 0...:h Sverige. Trots en ovanligt förståelsefull syn på USA: s po

litik i Vietnam, kanske främst hos Bourguiba personligen, har Tunisien 

också diplomatiska förbindelser med Kina, även om det knappast finns 

några kontakter med detta land utöver de rent diplomatiska. 

När Tunisien till slut fick sin självständighet 1956, var det un

derförstått att relationerna med Frankrike skulle förbli intima också 

i fortsättningen. Främst på grund av kriget i Algeriet gick det inte 

riktigt som man hade tänkt sig i det avseendet. Tunisierna varken kun
de eller ville underlåta att bidra till algeriernas frihetskamp, och 

deras främsta bidrag var att låta algerierna utnyttja tunisiskt terri

torium i gränsområdena. Detta störde naturligtvis relationerna med 

fransmännen, som vid flera tillfällen trängde in i Tunisien för att 

förfölja algeriska styrkor. I februari 1958 bombades den tunisiska 

gränsstaden Sakkiet Sidi Youssef med ett stort antal civila dödsoffer 

som följd. sedan denna akuta kris dämpats, återstod likväl problemet 

att Frankrike, även efter de Gaulles maktövertagande, inte ville släppa 

sin flottbas i den tunisiska hamnstaden Bizerte. Alla krav på evakue-
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ring av basen avvisades. Under so~naren 1961 nådde spänningen sin 

höjdpunkt, då Bourguiba genom massdemonstrationer och landblockad av 

basen försökte förmå fransmännen att ge sig av. Under några dagar i 

slutet av juli 1961 kom det till våldsamma sammanstötningar mellan tuni

sierna och franska trupper. över 1.300 tunisier dödades, medan antalet 

dödsoffer bland fransmännen inslTänkte sig till 21. Dessa händelser 

skapade naturligtvis bitterhet i Tunisien, men de väckte också en del 

kritik inom landet mot Bourguiba, som i vissa kretsar ansågs ha hand

lat ansvarslöst. Krisen fick ingen omedelbar konsekvens för Bizertes 

ställning som flottbas, utan det dröjde ända till den 15 oktober 1963, 

innan den siste franske soldaten lämnade Bizl"rte och därmed Tunisien. 

:tvten trots att fullt ekonomiskt och kulturellt samarbete återupptogs 1 

samband med evakueringen efter ett avbrott sedan juli 1961, kom det 

till en ny kris i maj 1964, då Tunisien hastigt nationaliserade all 

jord i utländsk ägo. De franska repressalierna blev mycket kännbara 

för Tunisien. ft~l förmånsbehandling av tunisiska varor, främst vin, 

på den franska marknaden upphörde och all t finansiell t bistånd inställ

des med omedelbar verkan. Det tekniska och kulturella biståndet blev 

också lidande, men i mindre utsträckning. Den franska bojkotten var 

emellertid enbart statlig. Både på det ekonomiska och det kulturella 

området fortsatte ett livligt utbyte av kontakter mellan företag, orga

nisationer och enskilda. Det är t.o.m. möjligt att chocken på längre 

sikt fick en hälsosam inverkan på den tunisiska ekonomin genom att min

ska det ensidiga beroendet av Frankrike. Tunisierna själva har hela 

tiden visat stor beredvillighet att återknyta förbindelserna i full 

skala och under 1966 kom det hoppfulla tecken på att de Gaulles vrede 

var på väg att dämpas. 

Svårigheterna mellan Tunisien och Frankrike fick utrikespolitiska 

konsekvenser både på kort och på lång sikt. På lång sikt har de lett 

till att USA övertagit rollen som Tunisiens främste partner bland stor

makterna, vilket givetvis skapat ett ekonomiskt beroende för Tunisiens 

del. Det är svårt att avgöra i hur hög grad detta beroende bidragit 

till den för afrikanska förhållanden ovanligt USA-vänliga inriktningen 

av Tunisiens utrikespolitik. Antagligen har det ekonomiska beroendet 

samverkat med Bourguibas personliga misstro mot Kinas utrikespolitik. 

Det ligger dock en viss paradox i att det amerikanska stödet kraftigt 

bidragit till att göra det möjligt för tunisierna att genomföra sin 



strama ekonomiska planering under den "destouriska socialismens" parol

ler. Men det bör också betonas att Tunisien på senare år vidgat sina 

ekonomiska och politiska kontakter avsevärt, inte minst med Sovjetunion

en och flera andra östeuropeiska stater. Dessutom önskar Tunisien, i 

likhet med Marocko och i mindre utsträckning Algeriet, som redan åtnju

ter vidsträckta tullpreferenser i Frankrike, att bli associerat till 

EEC. Själva räknar tunisierna med att en sådan associering skulle öka 

deras exportinkomster och därigenom också deras möjligheter till själv

försörjning på den internationella kapitalmarknaden. Problemet är na

turligtvis att EEC-länderna är tämligen ointresserade av att tullfritt 

släppa in tunisiska jordbruksprodukter på den skyddade och välförsedda 

högprismarknaden i Europa. 

På kort sikt påverkades också Tunisiens förhållande till Egypten 

och övriga arabländer av de fransk-tunisiska konflikterna. Det var sär

skilt Bizerte-krisen som fick en sådan effekt. Den ledde nämligen till 

att Eg)~ten erbjöd Tunisien sitt bistånd och att de avbrutna dlpioma

tiska relationerna mellan de två länderna återupprättades. ~~isien 

återtog också sin plats i 11arabligans" olika organ. Nasser besökte 

Tunis 1963 och Bourguiba besökte Kairo både 1964 och 1965. Men under 

våren 1965 försämrades relationerna igen, då Bourguiba kritiserade den 

officiella arabiska inställningen till Israel som hycklande och orea

listisk. Han menade att smidiga och förnuftiga metoder skulle kunna 

påverka läget i Mellersta östern mer effektivt till arabernas fördel 

än tomt vapenhot. I samma veva vägrade Tunisien att på Egyptens initi

ativ bryta de diplomatiska förbindelserna med Västtyskland, sedan Jetta 

land upprättat en ambassad l Israel. Nasser tycks del vis ha betraktat 

Bourguibas deklarationer som en personlig utmaning och den officiella 

tonen mellan de två länderna blev snabbt mycket bitter och fientlig. 

I början av oktober 1966 avbröt ninisien på nytt de diplomatiska rela

tionerna med Förenade Arabrepubliken. 

Tunisiens och Egyptens svårigheter att dra jämnt kan förefalla 

paradoxala, eftersom dessa två har mer gemensamt än de flesta andra 

arabländer, åtminstone vad inrikespolitiken beträffar. Båda länderna 

bedriver nämligen statsdirigerad moderniseringspolitik i en anda av 

retionalism och gradvis sekularisering, även om man i båda länderna ock

sil betonar religionens roll som enande faktor och förbindelselänk med 

ett ärorikt förflutet. Egypten har däremot mer vittsyftande utrikespo-
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litiska ambitioner än Tunisien och framför allt har Bourguiba ingen 

större lust att acceptera Nassers och Egyptens ledarskap inom arab

världen. Till detta kommer temperaments- och generationsskillnader 

mellan de två ledarna, och det faktum att Bourguibas inflytande begrän

sas av att Tunisien är så litet jämfört med Egypten. Faktorer av det

ta slag har förmodligen mycket större betydelse än de ganska små kon

kreta meningsskiljaktigheter som konflikterna byggs upp kring. 

Trots att Tunisiens "broderland" Algeriet har goda förbindelser 

med Egypten, har grälen mellan Nasser och Bourguiba knappast påverkat 

grannsämjan mellan Tunisien och Algeriet. En gränskonflikt om ett li

tet ökenområde har visserligen försämrat stämningen då och då, men det 

finns ingen anledning anta att denna fråga någonsin skall få sådana 

proportioner som gränskonflikten mellan Marocko och Algeriet. Tvärtom 

verkar det som om den speciella Magbreb-ideologin fungerade i detta 

fali genom att ålägga både tunisier och algerier starka moraliska häm
ningar inför ett hot om konflikt bröder emellan. I stället strävar 

man mödosamt efter att gradvis bygga ut sitt inbördes samarbete. Men 

det tar lång tid att bryta ner mönstret från kolonialtiden, då de eko

nomiska förbindelserna nästan uteslutande gick mellan ''moderlandet" 

och vart och ett av de behärskade länderna i stället för mellan dessa 

länder själva. 

"Mars 1967 
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