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FöRORD 

De två inlägg med olika· aspekter på kooperativ verksamhet som 

Nordiska Afrikainstitutet nu ger ut presenterades vid två olika 

konferenser under hösten 1969. Göran Hydens artikel är en dis

kussionsinledning vid en konferens, African Regional Conference 

on the Integrated Approach to Rural Development, som anordnades 

i Moshi, Tanzania den 13-24 oktober 1969 av Eecnornie Commission 

for Africa under medverkan av bl.a. Dag Hammarskjölds Minnes

fond. 

John Sauls artikel presenterades ursprungligen vid en konfe

rens, Social prerequisites of Agricultural Cooperation, som 

hölls vid University of Sussex i mars 1969. Denna artikel har 

sedan omarbetats och den här presenterades vid den årliga sam

hällsvetarkonferensen vid University of East Africa i Nairobi 

i december 1969. Den publiceras även i en bok om kooperativer 

som utges av Peter Worsley. 

Uppsala i mars 1970 

Carl Gösta Widstrand 
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Vilken insats kan man vänta sig från kooperativa organisationer 

för att främja landsbygdens utveckling i nya afrikanska stater? 

Denna fråga står i centrum för denna uppsats. Frågan kommer 

att behandlas i fyra skilda avdelningar: l. Den ömsesidiga 

påverkan mellan kooperativen och deras sociala och ekonomiska 

bakgrund; 2. Uppbyggnaden av kooperativens ledning och dennas 

verkningar på ett effektivt främjande av ekonomisk och social 

utveckling; 3. Relationer mellan statsmakterna och koopera

tionen; 4. Tekniskt bistånd för utveckling av kooperationen. 

Jag är medveten om att det finns påtagliga skillnader i koope

rationens roll i olika afrikanska stater. Den generaliserande 

tendensen i uppsatsen kan dock anses berättigad, eftersom för

hållandena på landsbygden är likartade nästan överallt i Afrika 

och eftersom de kooperativa modeller som hittills har tilläm

pats på denna kontinent företer gradskillnader snarare än art

skillnader. 

DEN SOCIALA OCH EKONOMISKA BAKGRUNDEN TILL KOOPERATIONEN 

Kooperativen, liksom varje annan formellt uppbyggd organisation 

av mänskliga varelser, verkar i en miljö där de enskilda med

lemmarnas kulturella värderingar, ekonomiska status etc. direkt 

påverkar formerna för dessa organisationers uppträdande. En 
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kooperativ förening är inte bara en organisation med syfte att 

främja jordbrukets produktivitet och uppnå en rättvisare för

delning av inkomsterna. Den utgör också ett system av infor

mella sociala relationer som avspeglar den allmänna karaktären 

på samhällets sociala struktur. så t. ex. finns det ett in

vecklat nät av släktskapsband som torde påverka ett landsbygds

kooperativs agerande; religiösa grupper kan konkurrera om den 

lokala ledningen och detta förhållande har också omedelbara 

verkningar för kooperativen. Vi kan alltså konstatera att ko

operativet i ett jordbruksdistrikt endast är en av de olika 

formellt eller informellt organiserade former för mänskliga re

lationer som tävlar om individens intresse med en mångfald 

andra likartade organisationer. 

Vare sig vi betraktar en lokal partiorganisation eller en ko

operativ förening kan ingen av dessa vänta sig att medlemmarna 

skall ägna sig uteslutande åt just den aktuella organisationens 

intressen. Detta påstående gäller inte bara för människor i 

ett komplicerat industrialiserat samhälle utan också för män

niskor som bor i de alltjämt föga differentierade landsbygds

områdena i Afrika. 

Som vi har sett i det föregående tävlar varje organisation, 

vare sig den är formell - en kooperativ förening, partiavdel

ning o. dyl. -eller informell - familj, en vänkrets o.s.v. -

om varje individs intresse. Eftersom varje människas tid är 

begränsad innebär detta att han måste välja mellan dessa kon

kurrerande organisationer. Om han beslutar att ägna sig åt 

arbete inom familjen, t. ex. på familjens 'shamba', får detta 

engagemang återverkningar på hans möjligheter att ta del i 

andra organisationers verksamhet. Han kan inte gå på förenings

möten, han kan inte delta i val till den lokala partiavdelning

en, han kan inte övervara gudstjänsterna i kyrkan o.s.v. 

Nu kan någon protestera och påstå att det som jag just sagt är 

överdrifter eller t.o.m. nonsens. Ett av de mest iögonenfal

lande dragen i ett agrart samhälle är den förhållandevis be

gränsade tid som används för ekonomiskt produktiva verksamhe-
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ter. Varför skulle alla dessa övriga engagemang nödvändigtvis 

behöva stå i strid med ett aktivt medlemsskap i den kooperativa 

föreningen? 

Denna invändning torde bortse från det grundläggande draget i 

ett agrart samhälle. Medlemmarna i ett sådant samhälle gör 

inte samma åtskillnad som vi mellan formella och informella 

organisationer, mellan p~oduktiva och improduktiva verksamheter 

o.s.v. Om en föreningssekreterare begår ett lagbrott när han 

sköter föreningsmedlemmarnas affärer, är det viktigaste inte 

överträdelsen som sådan utan vem som gjort sig skyldig till 

den. Om han har släktingar i det aktuella området kommer de 

att försvara honom i motsats till dem som inte är släkt med 

vederbörande. Om en bonde ägnar en stor del av dagen åt att 

dricka och prata är vi utomstående benägna att kalla detta för 

slöseri med tid, men för honom själv är detta inte mer slöseri 

med tid än en föreläsning vid universitetet eller arbete i ett 

regeringskansli. 

Naturligtvis är det sant att vi som ett led i landsbygdens ut

veckling vill åstadkomma en förändring av de grundläggande dra

gen i det agrara samhället. Vi vill att bonden skall förstå 

att det ligger något direkt värde i att sluta dricka och slösa 

och i stället ta aktiv del i exempelvis kooperativ verksamhet 

för att åstadkomma ekonomisk utveckling. Vad jag vill fram

hålla är att denna förändring inte kan komma till stånd såvida 

man inte förstår att valet mellan att dricka och att ägna sig 

åt ekonomiskt produktiv verksamhet, mellan hederlighet och o

hederlighet - så som vi definierar dessa begrepp - mellan ef

fektivitet och ineffektivitet o.s.v. inte är lika entydigt för 

bonden som det kan te sig för oss. 

Jag instämmer med dem som hävdar att ovanstående påpekande är 

en självklarhet. Vi har hört det flera gånger tidigare. Men 

jag vill ändå upprepa det här, ty en sak som vi inte har lärt 

oss i vårt arbete för landsbygdens utveckling är hur vi på ett 

effektivare sätt skall handskas med människor. Det sätt på 

vilket många funktionärer inom kooperationen tar itu med in-



12 

effektiva eller ohederliga anställda eller styrelseledarnöter i 

kooperativa föreningar visar att man verkligen har mycket kvar 

att lära~ Det är fortfarande vanligt att se unga assistenter 

som försöker att rätta till en situation genom att med sträng 

röst säga till personalen i kooperativet att de har handlat i 

strid med paragraf si och så, moment det och det i Cooperative 

Societies Act. Som tur är intar idag de flesta regeringsfunk

tionärer som sysslar med utveckling av kooperativen en mer kon

struktiv hållning. De försöker lära föreningarnas personal och 

styrelsernedlemmar hur man skall undvika att begå samrna fel på 

nytt. 

Denna mer undervisande attityd behöver dock inte nädvändigtvis 

innebära en lösning på problemet. Mänskliga varelser ändrar 

inte utan vidare sitt beteende bara för att man säger till dem 

att göra det. Om man lyckas ändra mänskligt beteende beror till 

stor del på om de berörda individerna kan se några fördelar i 

att ändra sina uppfattningar. När det gäller kooperativen är 

det mycket sannolikt att en ekonomisk framgång för organisa

tionerna kan bidra till att åstadkornrna sociala förändringar, 

liksom också förändringar i människors norrner och värderingar. 

Men inte ens inom ekonomiskt framgångsrika kooperativ sker 

någon automatisk eller genomgripande förändring av medlemmar

nas beteende. Det är alltjämt mycket stor skillnad mellan vår 

uppfattning av ekonomisk effektivitet, budgetering, bokföring 

o.s.v. och uppfattningen bland föreningens personal och för

troendevalda - för att inte tala om de enskilda medlemmarna. 

Skälet till att traditionella kulturella värderingar är så seg

livade har jag redan givit i det föregående. Jag vill också 

framhålla att varje organisation i landbygdsområden måste på

verkas starkt av gängse värderingar bland befolkningen, något 

som i särskilt hög grad gäller de kooperativa föreningarna som 

möter större svårigheter än de flesta andra organisationer just 

därför att de förvän'tas åstadkornrna mycket större förändringar 

av människornas beteende än andra organisationer. Det är för

visso ingen lätt uppgift att bibringa lantliga bönder en före

ställning om ekonomisk effektivitet, särskilt inte om man sam-
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tidigt menar att bönderna själva skall få driva dessa koopera

tiva föreningar. Den kooperativa strukturen, sådan den till

lämpasi Afrika, för in värderingar och uppfattningar i förvalt

ningen, vilka står i motsats till vad vi anser vara "sunt eko

nomiskt tänkande". Detta resonemang leder fram till två slut

satser: för det första att kooperativen har en svårare uppgift 

än de flesta institutioner som är engagerade i landsbygdens ut

veckling, för det andra att kooperativen ur ekonomisk synpunkt 

inte kan förväntas vara det effektivaste medlet för att åstad

komma förändring. 

Svårigheterna att använda kooperativen i syfte att åstadkomma 

snabbare ekonomisk och social omvälvning förstärkas vidare av 

förhållandet att de måste arbeta i samhällen där de spontana 

förändringarna har varit mycket ringa. När kooperativen börja

de få betydelse i Europa hade bönderna en högre grad av indi

viduell självständighet som möjliggjorde uppkomsten av nya so

ciala band på landsbygden. (Detta får inte missförstås. Den 

ekonomiska och sociala exploateringen i Europa var större än i 

dagens Afrika. "Självständighet" hänför sig i detta sammanhang 

endast till förhållandet att den enskilde i mindre utsträckning 

än bonden i dagens Afrika var beroende av och underkastad na

turens krafter.) Det kan också tilläggas att kooperativen i 

Europa var ett resultat av frivilliga åtaganden från en påtag

ligt missgynnad social klass för att åstadkomma sociala föränd

ringar, under det att kooperativen i Afrika i stor utsträckning 

har tillkommit utan ett sådant element av frivilligt åtagande. 

Förhållandet att det endast i ganska liten omfattning har fun

nits förutsättningar för uppkomsten av ett subjektivt klassmed

vetande (insikt om den exploatering som den enskilde bonden ut

sätts för) har fått två direkta följder: för det första har 

kooperativen blivit ett medel till framsteg för ett fåtal - lä

rare, köpmän, politiker och administratörer - de som ofta kallas 

landsbygdens borgarklass. För det andra har den kooperativa 

rörelsen inte vuxit fram som en nationell rörelse som på ett 

verksamt sätt kan skära tvärs över olika "traditionella" band, 

t. ex. stamlojaliteter. 
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I fråga om att åstadkomma en mer rättvis fördelning av välstånd 

och nya sociala värderingar har de kooperativer som nu finns i 

Afrika haft begränsad framgång. Kooperativen har haft relativt 

ringa framgång när det gällt att bryta ned det symbiosförhållan

de som finns mellan rikare och fattigare delar av landsbygdens 

befolkning. Med tanke på den låga sociala engagemangsnivån 

bland huvuddelen av bönderna är detta förhållande inte alls 

förvånande. 

Bönderna betraktar i allmänhet kooperativen som institutioner 

för fördelning av välstånd snarare än för skapande av välstånd. 

Man tror att den kaka som skall fördelas har oföränderlig stor

lek. Det viktigaste för medlemmen i kooperativet är att se till 

att han själv eller den grupp han tillhör får en rättmätig an

del. Eftersom de som tillhör styrelsen vanligen tenderar att 

få en större andel finns det i många föreningar en tendens att 

vid varje val utse nya styrelsemedlemmar för att förmånerna 

skall cirkulera så mycket som möjligt. Först när en viss grupp 

under en längre period får kontroll över förmånerna som följer 

med medlemsskap i kooperativen, blir det risk för en kris inom 

organisationen. De fördelar som kan vinnas av att ha personer 

som fungerar en längre tid och sålunda får större administrativ 

erfarenhet kan motverkas av de nackdelar som uppstår genom att 

systemet med att låta förmånerna cirkulera inte kan tillämpas 

så lätt. 

Ett av skälen till att kooperativen har betraktats som i första 

hand organ för att fördela välstånd hänger samman med att de

ras främsta uppgift har varit att marknadsföra produkter. Ko

operativen har endast i liten utsträckning ägnat sig åt att öka 

jordbruksproduktionen. Ansvaret för detta har, åtminstone i 

engelsktalande länder, legat hos jordbruksministern. Använd

ningen av kooperativa organisationsformer i den gemensamma pro

duktionen i ujamaa-byarna i Tanzania innebär en ny tendens i 

Afrikas kooperativa utveckling, som i största möjliga utsträck

ning borde uppmärksammas av forskare. De första två årens er

farenheter visar både positiva och negativa drag. Ujamaa

experimenten kan i viss mån belysa den grundläggande frågan hu

ruvida det är möjligt för ett afrikanskt land med låg ekonomisk 
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utvecklingsnivå att gå över från ett t~llstånd av traditionell 

kommunalism till ett stadium av modern kooperativ produktion 

utan att gå via ett skede av "individuellt ägande". Kommer 

socialistiska produktionsformer i de nya byarna att leda till 

en ökad produktion jämfört med produktionen inom traditionella 

småbruk eller extensiva statliga jordbruk? Kommer ujamaa

byarna att skapa en ny typ av socialistiska värderingar som 

står i överensstämmelse med modern ekonomisk produktion? Des

sa frågor försöker kanske andra afrikanska länder få ett svar 

på från Tanzania. 

VERKNINGAR AV DEN KOOPERATIVA FöRVALTNINGssTRUKTUREN 

Den enskilde styrelseledamoten i en kooperativ förening har en 

benägenhet att betrakta sig själv i första hand som represen

tant för en lokal grupp av människor - det kan vara en släkt, 

en by eller någon annan lokalt förankrad enhet. Hans handlings

frihet är effektivt kringskuren av följande skäl: för det 

första är han bara en av många enskilda i styrelsen, och varje 

försök att frigöra sig från det traditionella sättet att se på 

saker och ting är en lång och plågsam process. För det andra: 

eftersom han saknar en administrativ apparat som kan genomdriva 

hans beslut, blir han i hög grad beroende av de åsikter som 

dominerar bland medlemmarna i den lokala gruppen. styrelsele

damoten måste "vara traditionell". Han måste ansluta sig till 

allmänt vedertagna åsikter och krav. 

En av de förändringar som de enskilda medlemmarna har är att 

"deras" styrelseledamot skall kunna tillförsäkra dem samma för

måner som ges åt andra bönder som representeras av en annan 

person. Detta är förklaringen till att många primärföreningar 

reagerar mot skapandet av sekundärföreningar, eftersom detta 

medför att avståndet mellan den lokala gruppen och det väl

ståndsspridande organet ökar och att det blir svårare att kon

trollera fördelningsprocessen. Detta förklarar också varför 

många kooperativa organisationer reagerar mot att man minskar 

antalet styrelseledamöter och varför styrelseval tenderar att 
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bli en så väsentlig fråga inom kooperativen. Slutligen förkla

rar det också oppositionen mot sammanslagningar av föreningar. 

Sådana aktioner stör balansen i fördelningsapparaten. Erfaren

heten visar att det tar lång tid innan sådana förändringar ac

cepteras. Föreningar och förbund som har gått samman - särskilt 

om detta har skett utan godkännande från alla berörda parter -

har en benägenhet att förbli svaga under en lång tid. 

styrelseledamöterna betraktar den kooperativa organisationen 

som sin egendom; för det mesta gör de ingen åtskillnad på vad 

som är deras, i form av rättmätiga personliga arvoden och för

måner och vad som tillhör andra medlemmar. Traktorer och annan 

utrustning t. ex., som i teorin tillhör alla medlemmar, används 

ofta enbart av styrelseledamöter och hyrs ofta ut till icke

medlemmar i privat regi. styrelsemandatet är något som är knu

tet till personen; man gör ingen åtskillnad mellan enskilda 

intressen och. mandatet såsom något som regleras av formella be

stämmelser. 

Gentemot den avlönade personalen har styrelseledamöterna samma 

inställning. Organisationen tillhör dem själva. De har rätt 

att fatta alla beslut, vare sig dessa är ekonomiskt försvarbara 

eller inte. Den bäste anställde är i många styrelseledamöters 

ögon den som är släkt med vederbörande. Honom kan man lita på 

och han är lätt att kontrollera. Det är inte förvånande att 

nepotism och bristandeeffektivitet utmärker kooperativa orga

nisationer där de anställda är släkt med inflytelserika lokala 

ledare. Men bristande effektivitet är framträdande även i fö

reningar där personalrekryteringen tar mer hänsyn till meriter 

än till personliga förbindelser. Skälet är att varje framåt

strävande och yrkesutbildad chef eller sekreterare ger upphov 

till en kraftig reaktion bland styrelseledamöterna till följd 

av sina avvikande värderingar. Ett flertal kooperativa organi

sationer som jag besökt har gett belägg för hypotesen att ju 

självständigare chefen är, desto vanligare är inblandningarna 

i den dagliga skötseln från styrelsens sida, antingen från en

skilda ledamöter eller från styrelsen som helhet. 

---------------------------------------------------------------------------------------~~ 
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Den anställda personalen, särskilt de som har någon fackutbild

ning, har en oklar ställning inom kooperativet. Flertalet av 

dem har god yrkesmoral. De är stolta över sina kunskaper. De 

är övertygade om att de kan vissa saker och att de har till upp

gift att få saker uträttade på ett effektivt sätt. Men samti

digt lever och arbetar de med styrelsen som utövar påtryckning

ar i annan riktning. Ju mindre den grupp är, inom vilken dessa 

yrkesmän arbetar, desto starkare är trycket på dem och desto 

svårare är det att stå emot detta tryck. Mycket få kooperativa 

chefer eller sekreterare har varit tillräckligt starka för att 

kunna agera självständigt gentemot styrelsen, även om de har 

varit övertygade om att deras egen uppfattning varit riktig. 

Ett betydande antal i och för sig goda administratörer har 

lämnat kooperativen, trötta på styrelsens inblandning. I län

der där den privata sektorn har behov av administrativa förmå

gor har många tagit anställning i privata bolag. Man kan göra 

gällande att den kooperativa administrationsformen för med sig 

slöseri med en av de resurser som det är ont om i Afrika - folk 

som kan få saker uträttade. 

styrelseledamöternas inblandning i den administrativa skötseln 

tycks bli större genom ett speciellt drag i de kooperativ av 

Rochdale-typ som dominerar i forna brittiska kolonier. Jag av

ser de hedersposter som tillerkänns vissa styrelseledamöter -

hedersskattmästare, hederssekreterare o.s.v. Dessa poster kan 

vara viktiga under uppbyggnadsskedet i en kooperativ organisa

tion, som belöning för de frivilliga insatser som görs för att 

få igång föreningen. Men när organisationen vunnit en större 

stadga tenderar dessa hedersposter att förändra karaktär. I 

stället för att i första hand vara belöningar blir de platt

formar från vilka enskilda styrelsemedlemmar kan utöva ett 

starkt och ofta otillbörligt inflytande på den kooperativa or

ganisationens förvaltning. Det finns exempel på kooperativ där 

styrelsemedlemmar med hedersposter hävdar att de, allteftersom 

rörelsen expanderar, har rätt till ökat inflytande på skötseln, 

vilket går ut över den utbildade och mer kvalificerade anställ

da personalen. Vi har redan visat att bristen på ideologiska 
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lojaliteter, som kan skära tvärs över släkter och andra lokala 

band, kan vara ett av skälen till den bristande effektiviteten 

hos kooperativen. Men kan då inte den kooperativa organisation

en själv utöva något inflytande för att åstadkomma ökad effekti

vitet? Blir inte, när den kooperativa,organisationen blir stör

re och mer komplicerad, en position i gruppen som grundval för 

inflytande ersatt av avtalsbundna överenskommelser och av ett 

system där belöningar är beroende av prestationer? Man har i 

andra sammanhang gjort gällande att avtalsbundna relationer er

sätter status inom en grupp som grundval för anställning, när 

uppgifterna i en organisation börjar bli specialiserade. sp,e

cialisering skulle sålunda vara en förutsättning för en ny in

ställning till arbete och ledning. Om man betraktar de afri

kanska kooperativen tycks dock denna uppfattning inte bli be

kräftad. skälet till detta kan vara att varje form av speciali

sering som kommit till stånd i stor utsträckning har utformats 

av beslutsfattarna på toppnivå och inte av enskilda funktionär

er som har utvecklat sin arbetsuppgift till en specialverksam

het som blir oundgänglig för organisationen. Denna speciali

seringsprocess som styrs från toppen tycks inte utgöra någon 

garanti för att tjänster tillsätts på grundval av kvalifikation

er och inte av härkomst. Det,ta tycks endast kunna ske i orga

nisationer där specialiseringsprocessen är ett resultat av ini

tiativ och hårt arbete från tjänstemännen själva. 

STATSMAKTERNA OCH KOOPERATIONEN 

På grund av de många svårigheter som har drabbat kooperativen i 

Afrika efter självständigheten har statsmakterna varit måna om 

att ha ett beskyddande och övervakande förhållande till dem. 

Man har ansett detta nödvändigt för att göra slut på vanskötsel 

och för att skydda medlemmarna från exploatering. Detta pro

blem har skapat ett behov av ett mycket starkt och kvalificerat 

departement, ansvarigt för kooperationens utveckling. De 

flesta afrikanska stater har lagt ned avsevärda belopp på att 

bygga upp en apparat parallell med de från staten fristående 

kooperativa organisationerna. 
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Dessa regeringar har också arbetat för att främja de koopera..,· 

tiva föreningarnas expansion. Detta har lett till att man å..., 

lagts att bilda kooperativ i områden där sådana organisationer 

saknades före självständigheten. Skälen till dessa strävanden 

har ofta varit välmenta; utan kooperativa organ står de flesta 

bönder utan lämpliga kanaler för marknadsföring av sina pro

dukter, och de tvingas stå utanför penningekonomi.n. 

Men ur administrativ synpunkt har denna expansionspolitik, i 

förening med en utveckling mot ökad kontroll över kooperativen, 

skapat många problem. Personalökningen har inte skett i takt 

med de nya behoven och de statliga kooperationsdepartementens 

effektivitet har ofta varit mycket låg. 

Jag hyser inga tvivel om att många av de mest påtagliga exemp

len på vanskötsel av kooperativen omedelbart efter självständig

heten har eliminerats genom ett ökat statligt inflytande över 

kooperativen. Men ändå finner man fortfarande exempel på för

skingring, nepotism och liknande företeelser inom kooperativa 

organisationer i hela Afrika. Den nya lagstiftningen och kon

trollåtgärderna har inte skapat helt nya förhållanden. Dessa 

åtgärder har gett ett litet antal funktionärer ute på fältet 

möjlighet att utöva kontroll över kooperativen. Men dessa äm

betsmän är inte helt upåverkade av lokala påtryckningar. I 

många afrikanska stater finns det talrika exempel på att stat

liga ämbetsmän och lokala funktionärer samarbetar för att vinna 

personliga fördelar. 

En annan negativ följd av den nya lagstiftningen är undertryck

ande av lokala initiativ. Den kontrollerande makten har ofta 

utövats utan inskränkningar, vilket fått till följd att statliga 

funktionärer, måna om att följa de nya bestämmelserna, har gjort 

alltför stora ingripanden även i områden där kooperativen vuxit 

sig starka av egen kraft och där medlemmarna är stolta över vad 

deras organisation har åstadkommit. Följden har ofta blivit 

att utvecklingstakten inom kooperativen har dämpats i stället 

för att stimuleras. 
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Rene Dumont har vid ett flertal tillfällen gett uttryck för 

tvivel om att man med framgång kan använda en statlig byrå

kratisk apparat för att åstadkomma förändringar i de afrikans

ka agrara ekonomierna. Jag delar hans tvivel. Dessa två ting 

harmonierar inte. De ger upphov till motstridiga behov som 

skapar en situation där varje form av utveckling tenderar att 

bli en besvikelse för bönderna. statens roll i landsbygdens 

utveckling påminner i många avseenden om historien om elefan

ten som erbjuder myran skjuts, men som finner att myran före

drar att gå på egna ben. Myran har lärt sig att elefanten med 

sina stora fötter är den som dödar de flesta av hans släkte. 

Elefantens erbjudande är välment, och myran kan både ta sig 

fram fortare och vara tryggare på elefantens rygg. Men ändå 

avböjer han elefantens erbjudande. Erfarenheten har lärt ho

nom att elefanten med sin stora kropp inte är anpassad till 

kraven i myrornas land. 

När man betraktar alla aspekter på landsbygdens utveckling kan 

det vara berättigat att fråga vilket som är att föredra: att 

låta kooperativen bli den huvudinstitution som skall kanalise

ra försök till nyheter inom jordbruket, eller att låta dem bli 

en bland många institutioner som är engagerade i landsbygdens 

och jordbrukets utveckling. 

I debatten om huruvida kooperativen skall ha en eller flera 

målsättningar hävdas ofta att det senare snarare är att före

dra i afrikanska länder, eftersom kooperativen då kan underlät

ta böndernas kontakter med ekonomin och det övriga samhället. 

Om bönderna är med i flera föreningar med var sin begränsade 

målsättning kan de lätt bli förvirrade. Dessutom borde de ad

ministrativa kostnaderna kunna bli lägre om alla ekonomiska 

aktiviteter är samlade inom en enda organisation. slutligen 

kan man göra gällande att det är effektivare att koncentrera 

sig till en enda organisation när det gäller att väcka den en

skilde bondens intresse. Man kan dock göra vissa invändningar 

mot detta resonemang. I många agrara samhällen är den koope

rativa föreningen den enda mer varaktiga ekonomiska institu

tionen. Detta är huvudskälet till att bönderna förblir med

lemmar i kooperativen, trots att dessa organisationer har en 
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ganska torftig meritlista. Men detta är också skälet till att 

det finns en så stark benägenhet för maktkamp i föreningarna. 

Eftersom de är de enda institutioner som ger den enskilde eko

nomiska fördelar och social status, försvåras de lokala koope

rativens verksamhet av olika påtryckningar. Genom att rikta 

sig till bonden genom en enda kanal, t. ex. en kooperativ före

ning, kan man lättare nå honom. Men å andra sidan, om det 

agrara samhället endast i mycket ringa grad är socialt med

vetet, kan svårigheter i skötseln av kooperativen uppstå genom 

en ökad kamp om förmåner och belöningar. 

Vid diskussionen om en samlad syn på landsbygdens utveckling 

bör man ta upp en annan fråga, nämligen hur många nya initia

tiv en vanlig bonde kan ge ett gensvar på. Man kan kanske me

na att man genom att undervisa honom i modern jordbruksteknik, 

skötseln av en kooperativ förening etc. kan göra bonden bättre 

skickad att samordna sin egen verksamhet på "shamban" med ett 

större antal nya initiativ än tidigare. Men jag är inte så 

säker på att detta resonemang är hållbart. En invändning är 

att man i detta resonemang tar för givet att bonden blir för

ändrad helt enkelt genom att delta i kurser. så länge vi bara 

har begränsad kunskap om effekten av exempelvis undervisning i 

jordbruksteknik och kooperation är det svårt att bedöma giltig

heten av resonemanget. En annan invändning är att eftersom 

statsförvaltningen har ansvaret för att åstadkomrna förändring, 

blir bonden tvingad att ta ställning till ett stort antal mål

sättningar som för honom utgör en del av "världen utanför". 

Vad jag vill ha fram är att vi alltför ofta glömmer betydelsen 

av andra faktorer än statsförvaltningen för att främja för

ändringar. Bönderna påverkas inte bara av initiativ från sta

ten. De formas också av element i deras naturliga sociala 

miljö, vare sig det är bristande ekonomisk jämlikhet, magi el

ler något annat. Det vore mycket intressant att undersöka i 

vilken utsträckning förändringar i det agrara Afrika är en 

följd av statliga initiativ och i vilken utsträckning de är ett 

resultat av att bönderna tar vara på nya möjligheter som ska

pas i deras egen miljö utan hjälp från statliga institutioner. 

Det skulle inte förvåna mig om en sådan undersökning - förut-
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satt att den kunde genomföras på ett tillfredsställande sätt -

skulle ge vid handen att förändringar i agrara samhällen i stor 

utstr_ä.ckning kommit till stånd trots staten och i varje fall 

utan att bistånd från staten varit huvudorsaken. 

TEKNISKT BISTAND INOM KOOPERATIONEN 

Detflesta metoder att angripa landsbygdsutvecklingens problem 

bygger på den grundläggande förutsättningen att bonden saknar 

tekniskt kunnande och att man genom att förbättra hans kunska

per om jordbruksteknik, bokföring och andra sidor av kooperativ 

teknik automatiskt gör honom positivt inställd till utveckling. 

Även jag menar att undervisning är en viktig faktor, men jag 

tror inte att den nödvändigtvis är så viktig som många aukto

riteter på landsbygdsutveckling anser. Skälen till min upp

fattning på denna punkt torde ha framgått av mitt tidigare re

sonemang. Jag tror inte att statliga organisationer kan räkna 

med att ensamma förfoga över bondens tid i syfte att åstadkom

ma utveckling. Jag tror inte heller att detta vore en nyttig 

politik även om staten kunde öka böndernas intresse för lands

bygdens utveckling. Utvecklingsprocessen påverkas inte bara 

av initiativ från statens sida utan kanske ännu mer av andra 

faktorer som påverkar böndernas närmaste miljö. 

På grund av denna uppfattning är min inställning till tekniskt 

bistånd på kooperationens område påverkad av vissa betänklig

heter även om jag inte vill hävda att denna typ av bistånd är 

bortkastad. Vad jag menar är att arbetet för en utländsk ko

operativ funktionär är fyllt av svårigheter. Huvudorsaken är 

att varje försök att förändra böndernas ekonomiska beteende i 

politiskt och ekonomiskt omedvetna samhällen är en mycket svår 

uppgift där även den minsta förändring skall ses som ett vik

tigt framsteg i ansträngningarna. 

En fråga som har diskuterats i samband med tekniskt bistånd 

inom den kooperativa sektorn är huruvida den utländske funk

tionären skall ha verkställande funktion eller vara "enbart" 



23 

rådgivande. Bortsett från den politiska sidan av problemet -. 

är det nödvändigt för en effektiv arbetsinsats att den utländs-. 

ke funktionären har verkställande funktion? Svaret blir be

roende av i vilket sammanhang den utomstående ingår i organisa

tionen. Expertställning som underlag för en maktposition är 

ofta tillräcklig i alla sammanhang som ännu inte är helt byrå

kratiserande, d.v.s. där starkt specialiserade organisationer 

ännu inte har vuxit fram. Expertstatus är ofta mindre bety

delsefull när den är förenad med formellt inflytande än när den 

är ett alternativ till sådant inflytande. Eftersom de flesta 

kooperativa organisationer inte i särskilt hög grad har special

iserade uppgifter, borde den sakkunskap som den utländske funk

tionären besitter, vara tillräcklig för att ge honom en infly

telserik ställning. Verkställande funktion kan vara nödvändig 

i mer byråkratiserade kooperativa organisationer, där den ut

ländske experten helt enkelt är en bland flera specialiserade 

funktionärer. I sådana lägen kan han inte enbart lita till sin 

specialkunskap och samtidigt räkna med att ha inflytande. Han 

behöver samma formella auktoritet som andra funktionärer i or

ganisationen. 

Ett problem som kan möta den utländske expert som arbetar inom 

mindre kooperativa organisationer eller som rådgivare på fältet 

är att hans inflytande tenderar att minska ju större framgång 

han har. När de afrikanska kooperatörerna har fått ett bättre 

grepp om exempelvis förvaltningsproblem, försvinner den osäker

het som ursprungligen utgjorde grundvalen för expertens infly

tande. Hans särställning inom ett specialområde blir mindre, 

och därmed också den makt som sammanhänger med denna särställ

ning. Hans möjligheter att verka effektivt blir gradvis mindre. 

I detta läge kan den utländske experten behålla sitt inflytande 

genom att flytta till ett nytt område, där han är ensam om sitt 

kunnande. 

För att.den utländske funktionären skall behålla sitt inflytan

de som expert måste han alltid "ligga en hästlängd före" sina 

afrikanska kollegor. Han måste alltid kunna erbjuda dem något 

nytt. Men detta läge skapar dock vissa svårigheter. Ett av de 
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största problemen är att man ofta saknar den administrativa ap

parat som behövs för att genomföra de ideer och program som den 

utländske experten själv tar initiativ till för sin arbetsgi

vares räkning. Kooperationsdepartementet eller de kooperativa 

organisationerna på landsbygden saknar förmåga att omsätta 

ideerna i praktisk handling. 

Bristen på kvalificerad personal inom de kooperativa organisa

tionerna ställer den utländske experten inför ett annat pro

blem: skall han anpassa sin arbetstakt till resurserna hos den 

organisation inom vilken han arbetar eller skall han låta bli 

att ta hänsyn till de administrativa bristerna i sin närmaste 

omgivning och vara lojal mot sin egen arbetsmoral som kräver 

hårt arbete och påtagliga framsteg? 

De flesta utländska experter torde föredra det senare alterna

tivet. De är framför allt intresserade av att nå vissa resul

tat oberoende av metoderna. Men detta medför att de kan ägna 

mindre tid åt att lära sina afrikanska kollegor att tillägna 

sig det administrativa kunnande som ger dem möjlighet att hålla 

jämna steg med experten och dra nytta av hans närvaro. Genom 

att öka sin egen arbetstakt och sin effektivitet skapar exper

ten en allt större klyfta mellan sig själv och sina afrikanska 

kollegor. I stället för att göra sig själv mindre oumbärlig 

åstadkommer han att den kooperativa organisationen blir ännu 

mer beroende av hans närvaro. Detta är en brist som vidlåter 

många utländska experter som arbetar i statlig tjänst i Afrika. 

De har inte i tillräckligt hög grad analyserat effekten av sitt 

arbete på den administrativa miljön där de verkar. 

Den fara som ligger i att utländska experter gör för mycket i 

stället för för litet är särskilt påtaglig inom den kooperativa 

sektorn där den afrikanska personalen oftast saknar en likartad 

bakgrund av utbildning och kunskaper. Vissa experter ägnar 

alltför stor uppmärksamhet åt tekniska nyheter och glömmer att 

man saknar resurser för att genomföra dem. Andra tar själva 

på sig en alltför stor arbetsbörda i sin strävan att freda sitt 

eget samvete och motsvara sina arbetsgivares förväntningar. 
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Oberoende av vilket alternativ de väljer löper de risken att 

följderna blir negativa i stället för positiva. Ingen arbetar 

i ett tomrum. Han utgör en del av ett större nätverk av rela

tioner. Man måste vara medveten om detta och den organisation, 

där den utländske experten verkar, skall kunna dra fördel av 

hans närvaro. 

SAMMANFATTNING 

Det dilemma som möter kooperativen i Afrika är följande: ah

tingen är den kooperativa självstyrelsen ineffektiv och leder 

till ingen eller obetydlig ekonomisk utveckling, eller också 

är självstyrelsen endast skenbar eftersom statsmakterna finner 

det nödvändigt att utöva noggrann övervakning och kontroll. 

Med hänsyn till under vilka förhållanden kooperativen arbetar, 

har vi i allmänhet haft alltför stora förväntningar på dem. 

Man har mätt de afrikanska kooperativen med europeiska mått; 

kanske har de utländska experternas närvaro bidragit till det-

ta. 

Denna uppsats har givit en översikt öveJ; de problem som möter 

kooperativen i Afrika. Den har inte presenterat några konstruk

tiva förslag til: reformer. Jag anser inte att jag har möjlig

het att göra det, med tanke på att värdet av olika förslag mås

te variera från land till land. Men nedanstående frågor som 

grundas på innehållet i min uppsats, kan ändå utgöra en grund

v~l för en mer allmän diskussion. 

1. Vad kan man göra för att kooperativen med större framgång 

skall kunna väcka intresse bland bönderna? Vilka kvalitativa 

problem är förknippade med en sådan strävan (innehållet i mål

sättningen etc.)? Vilka kvantitativa problem finns? (Bör ko

operativen få en mer framträdande roll i jämförelse med andra 

organisationer i landsbygdsområdena? Bör staten utnyttja en 

eller flera organisationer för att stimulera landsbygdens ut

veckling? Hur stort ansvar förmår kooperativen bära på sin 

nuvarande utvecklingsnivå, med tanke på bristen på administra-
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tiv kapacitet?) 

2. Är det realistiskt att tro att ·staten skall ha framgång i 

sin strävan att åstadkomma en planmässig förändring på lands

bygden? Är den statliga byråkratin lämpad att åstadkomma vitt

gående förändringar i en agrar ekonomi? I vilken utsträckning 

sker utvecklingen på landsbygden oberoende av statsmakternas 

stöd? (Hur viktig är denna typ av förändring för samhällsut

vecklingen i dess helhet?) 

3. Hur ändamålsenlig är den nuvarande administrativa struktu

ren hos kooperativen i Afrika, med hänsyn till landsbygdens ut

veckling? Bör den fackutbildade personalen få större handlings

frihet? (Hur kan detta åstadkommas utan att avskaffa den för

troendevalda styrelsen?) Hur'effektiv är utbildningen av an

ställda och förtroendevalda? (Åstadkommer den en grundläggande 

attitydförändring? Vilka metoder för utbildning ger de bästa 

resultaten?) 

4. Hur skall det tekniska biståndet på det kooperativa området 

bäst gagna landsbygdens utveckling? Var gör utländska experter 

den största nyttan - i den centrala ledningen eller på fältet, 

i statliga organ eller i kooperativa förbund eller föreningar? 

Hur skall experten bäst utnyttjas? Vilka eftergifter måste de 

utländska experterna göra? Vad krävs av de afrikanska funktio

närer som han skall samarbeta med? 
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Det finns inget land i det tropiska Afrika där försäljnings

kooperativ har kommit att spela en lika viktig roll i det eko

nomiska livet som i Tanzania. Härtill kornmer att den koopera

tiva rörelsen där, trots viktiga framgångar, också råkat ut för 

en hel del svårigheter och bakslag. Tanzania ger därför ett 

gott material för studiet av hur en speciell social struktur 

påverkar de kooperativa institutionernas arbetssätt. Ett stu

dium av Tanzania kan också ge värdefulla bidrag till varje mer 

allmänt försök att fastställa de "sociala förutsättningarnas" 

betydelse för en framgångsrik jordbrukskooperation. 

I denna uppsats har jag valt att först och främst koncentrera 

mig på de kooperativ som sysslar med försäljning av jordbruks

produkter; dels har de haft en enorm ekonomisk betydelse, dels 

har de tills helt nyligen varit det viktigaste exemplet på 

Tanzanias strävan att använda kooperationen som ett medel att 

förverkliga landets utvecklingsmål. Jag har valt en makro

sociologisk, nationell aspekt, eftersom denna ger mig möjlig

het att framhålla vissa förhållanden som är av grundläggande 

betydelse för det ämne jag behandlar, förhållanden som vid en 

mikroskopisk analys alltför lätt låter sig hänföras till "yttre 

variabler" och beklagligtvis förbigås utan analys. Det är 

uppenbart att min egen metod kan leda till en alltför stark 

förenkling och att jag måste behandla mitt ämne i ganska grova 

drag, men kanske kan åtminstone några av de viktigaste frågorna 

bli bättre klarlagda genom ett litet inslag av "avsiktlig nai

vitet". 
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För den skull får man dock inte göra avkall på en rättvis be

dömning. Tan4anias regering har under de senaste åren visat en 

anmärkningsvärd beredvillighet att ge offentlighet åt brister

na hos landets institutioner, för att dessa snabbare och lätta

re skall kunna reformeras. När jag koncentrerar mig på proble

men inom Tanzanias kooperativa rörelse och försöker se dem i 

ett nyktert sociologiskt perspektiv, följer jag sålunda rege

ringens eget exempel. Det vore dock olyckligt om denna betoning 

av problemen skulle fördunkla de stora framsteg som rörelsen 

har gjort, eller undervärdera det hängivna arbete som har lagts 

ned av många som har varit knutna till rörelsen. Endast på 

grundval av fortsatt ingående forskning kan vi så småningom ge 

ett mer nyanserat omdöme om Tanzanias kooperativa rörelse. 

BAKGRUNDEN 

I en kort uppsats som denna är det omöjligt att utreda alla de 

sidor av Tanzanias sociala struktur som har betydelse för den 

kooperativa rörelsens verksamhet i landet, men vissa faktorer 

av särskilt stor betydelse bör tas upp till behandling. Det som 

ger dessa faktorer deras betydelse är förhållandet att Tanzania 

av i dag är ett "efterblivet" samhälle, som genom den väster

ländska imperialismens inverkan har kommit i kontakt med världs

handelssystemet - utan att helt ha omformats av denna kontakt -

och att det specifika historiska arvet från landets koloniala 

förflutna alltjämt är den viktigaste av de faktorer som bestäm

mer dess nuvarande situation. Sålunda spelar de socialt be

tingade rasgrupperingarna alltjämt en mycket stor roll och 

detta är, som Balandier har påpekat, ett grundläggande drag i 

den "koloniala situationen". 1 Rasmedvetenhet blandad med en 

framväxande nationalism gav styrka åt strävan mot oberoende. 

Denna strävan riktade sig inte bara mot den europeiska kolo

niala hierarkin utan i minst lika hög grad mot den asiatiska 

minoriteten, som hade kommit att spela en särskilt viktig roll 

som mellanhänder inom handeln - och därigenom hade en mer direkt 

kontakt med den afrikanska befolkningen. Det torde inte heller 

råda något tvivel om att dessa "främmande" mellanhänders exploa

tering i många delar av landet utgjorde en viktig källa till 
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missnöje och bidrog till en "spontan" framväxt av den koopera

tiva rörelsen. Så skedde exempelvis i bomullsdistriktet East 

Lake, där den avgjort viktigaste kooperativa sammanslutningen 

i landet växte fram med häpnadsväckande snabbhet i början av 

50-talet. 2 Rörelsen började bland självständiga afrikanska våg

mästare vid olika invägningsplatser och tillväxte snabbt, till 

en början utan nämnvärt stöd utifrån, så att den i dag utgör 

den väl utvecklade organisationen Nyanza Cooperative Union 

(tidigare Victoria Federation of Cooperative Unions), den störs-

ta kooperativa organisationen på kontinenten. Ekonomisk utsug

ning som kunde kopplas samman med rastillhörighet kom sålunda 

att bidra till att göra bönderna medvetna. 

Detta förhållande har fortfarande nationell betydelse, t o m 

i så hög grad att president Nyerere, som vill driva fram en 

utveckling med socialistiska medel, vid upprepade tillfällen 

har påpekat att "socialism är inte rasism", och att en strävan 

som endast har till mål att i högre grad afrikanisera ekonomin 

kan leda till en ganska dubiös form av radikalism. Man kan 

också påpeka att medvetandet om exploatering i det koloniala 

och efterkoloniala Afrika sannolikt blir en mer verksam faktor 

i de fall där denna exploatering har sin motsvarighet i ras

motsättningar. Betydelsen av rasmotsättningar i det koloniala 

tillståndet hjälper oss dessutom att förstå uppkomsten av den 

kooperativa rörelsen i Tanzania och framväxten av dess ledare 

och ger oss möjlighet att förstå rörelsens nuvarande karaktär. 

För att förstå dessa förlopp krävs dock en betydligt mer djup

gående analys av de intra-afrikanska rasgrupperingarnas karak

tär än hittills vanligen har gjorts när man har diskuterat de 
/ 

sociala förutsättningarna för jordbrukskooperationer. sådana 

diskussioner har alltför ofta uteslutande sysslat med olika 

drag i det "traditionella" samhället och dessas betydelse för 

moderna kooperativa/kollektiva organisationers framgångar eller 

misslyckanden. 4 I sin extrema form kan dessa resonemang i 

huvudsak gå ut på att få fakta att passa in i Webers och Parsons 

stelbenta sociologiska motsatskategorier - motsättningen mellan 

traditionellt och modernt och därmed förenade "mönstervariabler"; 

följden blir att man förbigår mer nyanserade historiska förlopp. 
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Man måste noggrant ta ställning till i vilken mån det är rim

ligt att använda begreppet "traditionellt samhälle" för allvar

ligt syftande undersökningar av förhållandena i Tanzania, ty 

varje förklaring, som alltför ensidigt lägger vikt vid "tradi

tionell bakgrund" och vid den "slutna" karaktären hos Tanzanias 

sociala system, ger oss föga hjälp för att förstå det efter

koloniala Tanzania; 5 den som tror något annat måste underlåta 

att ta hänsyn till det koloniala inflytandet på det tanzaniska 

samhället. Kilson har sagt att grundfaktorn i det koloniala 

tillståndet är uppkomsten av det som han kallar "penning

komplexet", 'cash nexus' inom det imperialistiska marknads

systemet. På liknande sätt har Balandier efterlyst en analys

metod som kan "få grepp om den dubbla effekten av utländska 

ekonomiska krafter på traditionella samhällen: destruktiva 

verkningar som leder till ett sönderfall, och positiva verk

ningar som leder till nya former av organisationer och integre

ring" 6 

Trots att Tanzania ekonomiskt är förhållandevis oförändrat, har 

sociala och ekonomiska förändringar av "modern" typ sedan länge 

varit märkbara, särskilt i de områden där kooperativa organisa

tioner har kommit att få sin största sociala och ekonomiska be

tydelse. Dore har understrukit de drag av bristande jämlikhet 

som finns i vissa traditionella samhällen och har gjort gällan

de att den ekonomiska utvecklingen i Europa från "det feodala 

bysamhället över privat ägande till modern kvasi-kollektivism" 

förutsatte ett "skede av individualisering'': "Utan en tendens 

till utjämning - och en gradvis framväxt av demokratiska konsti

tutionella former som ger möjlighet åt grupper av likställda 

att tillförsäkra sig själva effektiv och accepterad ledarställ

ning skulle moderna kooperativa former vara omöjliga". 7 Men för 

Europa är ett sådant formalistiskt synsätt säkerligen alltför 

snävt; de nya former för ekonomisk och social differentiering 

som växte fram genom den "borgerliga revolutionen" skapade inte 

bara nya former av jämlikhet utan också nya former av bristande 

jämlikhet. Liknande besläktade förlopp är redan verksamma i 

Afrika, t o m i olika typer av "traditionella miljöer", och 

sätter spärrar för "moderna former av samarbete". 
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I Tanzania har det utan tvekan funnits en utveckling bort från 

traditionellt betingade auktoriteter (auktoriteter som redan i 

viss utsträckning hade urholkats genom kolonialförvaltningens 

systern med 11 indirect rule"), men om sådana tendenser med säker

het får en utjämnande effekt är mer tvivelaktigt. John Iliffe, 

som skrev om Tanganyika på 20- och 30-talen, påpekar för det 

första att .. sammanslutningar av jordbrukare blev naturliga sam

lande organ för oppositionen mot hövdingarnas privilegier''. 
11 Denna konflikt .. , konstaterar han vidare, "var skarpast i de 

två mest utvecklade delarna av landet, Kilirnanjaro och Buhaya. 

Det var inte en konflikt mellan rika och fattiga utan mellan 

två välbärgade grupper av vilka den ena hade en officlell status 

som den andra saknade". 8 I Kilirnanjaro, där den första större 

kooperativa organisationen i landet utvecklades, nämligen Kili

rnanjaro Native Coffee Union (KNCU), utgjorde den kooperativa 

rörelsen en särskilt viktig plattform för denna konflikt. Och 

beträffande det tredje område av betydelse där kooperativa 

organisationer blev en viktig maktfaktor säger Naguire: "för 

Sukurnas (den dominerande stammen i East Lake, centrum för den 

mäktiga VFCU/NCU, som nämnts i det föregående), som aldrig hade 

hyst särskilt varrna känslor för sina hövdingar måste ko-

operativen ha framstått som attraktiva även av det skälet att 

hävdingar, äldste och andra med traditionell särställning inte 

tilläts att tillskansa sig förmåner utöver dem som ett medlems

skap medförde, såvida de inte speciellt ombads att göra det. 

Järnlikhetssträvandena bland Sukurnas har uppmärksammats både av 

administratörer och antropologer." 9 Men även här hade järnlik

heten vissa inskränkningar. 

Maguires redogörelse för uppkornsten av VFCU är särskilt upp

lysande på denna punkt, eftersom han kartlägger hur organisa

tionen växte fram ur en grupp afrikanska köpmän i staden Mwanza, 

som var organiserade i Mwanza African Traders Cooperative 

Society. Denna grupp var utsatt för hård konkurrens från de 

asiatiska köpmännen, och en del av deras ekonomiska initiativ 

misslyckades. Men efter det att Paul Bornani år 1949 hade blivit 

organisationens ledare, "utvidgade organisationen sin verksarn

het till försäljning av inhemska produkter. slutligen koncentre

rade Bornani sitt intresse till bornullsförsäljningen, det område 
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där man ansåg att de afrikanska odlarna mest påtagligt exploa

terades av asiatiska mellanhänder." 10 Distriktschefen som skrev 

till sin överordnade i Mwanza hävdade att "det är ytterst miss

tänkt att tidigare medlemmar av ett aktivt köpmannakooperativ 

plötsligt ... grundar en kooperativ organisation för bomulls

odlare ... "och påpekade vidare att "de tre initiativtagarna i 

Bukumbi är afrikanska köpmän, inte bomullsodlare". Han ifråga

satte "om Mwanza African Traders Cooperative Society var lämpat 

för uppgiften att organisera odlarna (och) huruvida pengar som 

samlats in för kooperativets räkning bland bönderna borde sätt~s 

in på köpmannaorganisationens konto" 11 Som vi har antytt fanns 

det ett allmänt pyrande missnöje som bara väntade på en sådan 

gnista för att flamma upp. Men det vore fel att förbise i vilken 

utsträckning de nya ledarna inom ramen för den kooperativa 

rörelsen - som i sig själv stöddes av de styrande - fann nya 

möjligheter till egna avancemang i en social situation där möj

ligheterna till egen företagsamhet stäcktes av rastillhörig

heten. Maguire anmärker vidare att Bomani, när han arbetade på 

att utbreda rörelsen, "samarbetade med lokala kolonialmyndig

heter, men oftare med köpmän och framåtsträvande bomullsodlare 

och ibland också med de traditionella ledarna i byarna" och han 

säger att ett av de områden som ihärdigast gjorde motstånd mot 

VFCU:s utbredning var "fyllt av misstänksamhet mot något som 

framstod som ekonomisk imperialism, ledd av Bomani och med 

centrum i Mwanza". 12 Lika avslöjande är Migots karakteristik av 

de tre personer som dominerade den kooperativa rörelsen i Maswa 

under en 15-årsperiod, och som alla hade omfattande och expan

derande företagsverksamhet inom olika ekonomiska områden. 13 Den 

kooperativa rörelsen gav sålunda möjligheter till rörlighet 

uppåt, något som påverkade den typ av verksamhet som koopera

tiven bedrev. Det bör sålunda stå klart att man inte kan be

skriva den kooperativa utvecklingen enbart som ett resultat av 

"solidaritet" inom "det traditionella samhället". 

Dock är det lika uppenbart att Tanzania inte har inträtt i ett 

fullt utvecklat kapitalistiskt skede; landets struktur är allt

jämt påtagligt statt i förändring. Som Balandier påpekar i ett 

liknande sammanhang: "svårigheterna vid en analys och det omöj

liga i att uteslutande använda begreppen ekonomisk individua-
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lism och social klasstillhörighet för att förklara den nya 

situationen beror på den omständigheten att de två systemen 

(eller snarare vissa element från dem) existerar sida vid sida 

och ömsesidigt påverkar varandra". 14 I vilken utsträckning den 

tanzaniska landsbygdsbefolkningen har kontakt med, är medveten 

om eller beroende av den yttre ekonomiska världen och de 

"moderna" organisationer som påverkar livsföringen varierar i 

själva verket starkt från individ till individ, t o m på samma 

plats. Den ena ytterligheten utgörs av dem, för vilka natura

hushållning och familjeband är det centrala; att odla grödor 

till avsalu är en på det hela taget mer mariginell företeelse, 

och att enbart sörja för de nödvändiga behoven är alltjämt ett 

reellt alternativ; att apatiskt dra sig undan från aktivt del

tagande i samhällslivet är en möjlighet som alltid står till 

buds. Att sådana alternativ är möjliga kan delvis förklaras av 

att många områden i ett land som Tanzania saknar det verkliga 

befolkningstryck som skulle kunna tvinga fler människor att 

släppa ifrån sig greppet om den lilla jordlott som behövs för 

att producera deras uppehälle. 

I den andra änden av skalan finns de som är fullfjädrade "akti

vister" i penningekonomin; för dem har det enskilda ägandet 

blivit en livsform. Jag har i annat sammanhang omnämnt detta 

slags differentiering som en olikformig expansion av verksam

hetens omfattning för olika människor, 15 och detta är ett socio

logiskt fenomen av central betydelse i dagens Tanzania. Ty det 

är i denna klyfta mellan de ekonomiska "aktivisterna" och de 

mindre "fria" bönderna som exploateringen av landsbygden har 

sitt ursprung, och denna kommer till uttryck inte bara i privat 

företagsverksamhet utan även inom den kooperativa rörelsen. I 

dagens Tanzania är en sådan "klassuppdelning" för närvarande 

inom jordbrukssektorn kanske viktigare än någon klyfta mellan 

jordägande kapitalister och lantarbetarproletariat, även om 

detta senare mönster också börjar växa fram. 16 

Balandiers "ömsesidiga påverkan mellan olika system" kan på

verka både "aktivister" och "inskränkta" även i ett annat av

seende, eftersom även för aktivisterna vissa traditionella band 

alltjämt har en viss betydelse. I Tanzania, liksom på de flesta 
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ställen i Afrika, är släktskapsbanden särskilt viktiga. 17 I 

vissa situationer kan en framgång för en enskild medlem av en 

släkt eller begränsad grupp fortfarande uppfattas som en till

gång för hela gruppen, även om den berörda individen kan ha 

börjat att med en viss framgång frigöra sig från alltför stora 

anspråk på andel i hans framgång från gruppens sida. De exakta 

gränserna för den grupp, inom vilken moraliska krav kan ställas 

på personer verksamma inom exempelvis en kooperativ organisa

tion, kan fortfarande påverkas av traditionella mönster och 

medför att man kan räkna med vissa följdverkningar, t ex i form 

av nepotism. Tyvärr vet vi för litet för att exakt kunna fast

ställa i vilken utsträckning släktskapsband i olika områden har 

gått över i ett "klientförhållande'', eller för att kunna utreda 

i vilken grad "aktivisternas" motivation för att arbeta inom 

den kooperativa rörelsen är en blandning mellan hänsyn till 

traditionella lojaliteter och en strävan att skapa underlag för 

en ökning av det egna välståndet. Men det är påtagligt att vi i 

dagens Tanzania, statt i omvandling, har ett blandat mönster 

där den olikartade tillämpningen av individualistiska mönster 

utgör ett grundläggande element, vars verkningar kräver ett 

mycket grundligare studium. 

Vissa andra framträdande drag i Tanzanias sociala struktur som 

påverkar den kooperativa utvecklingen måste också behandlas. 

Den låga allmänna utvecklingsnivån som är utmärkande för Tan

zanias tillstånd av "historiskt betingade efterblivenhet" re

sulterar i en mycket låg utbildningsnivå. Detta påverkar till

gången på yrkeskunnig och utbildad personal och, till följd av 

detta, kvaliteten på arbetet i organisationer som de koopera

tiva. Men den låga utbildningsnivån innebär också att den stora 

massan av bondebefolkningen är illitterat och därför kanske 

visar sig ur stånd att underifrån utöva någon verklig kontroll 

över en "modern" organisation. Sålunda förstärker utbildnings

situationen den brist på jämlikhet som skapas genom utvecklingen 

mot olikartad "utvidgning av verksamhetsfältet", och dessa fak

torer i förening hindrar huvuddelen av landsbygdsbefolkningen 

från att bli verkligt medveten om de sociala krafter som direkt 

påverkar deras liv. I det förgångna var rasmedvetenheten ibland 

tillräckligt stark för att förmå folk att bryta igenom sådana 
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spärrar, och denna medvetenhet har sålunda, som vi har påpekat, 

varit en nödvändig faktor för att åstadkomma ett verksamt mot

stånd mot exploatering. Men under den efterkoloniala tiden har 

rastillhörigheten visat sig vara ett mindre entydigt känne

tecken på exploatering. Följden är att en befolkning, som inte 

i tillräcklig grad har gjorts mer medveten, antingen genom 

trycket av sociala omvälvningar eller, politiskt, genom ett 

medvetet bruk av ideologier och organisationer, finner det 

svårt att nå den grad av medvetenhet som fordras för att förstå 

sin egen situation. En fortsatt vilja till motstånd mot exploa

tering, som skulle kunna ge nytt liv åt kooperativen, utvecklas 

därför endast långsamt. 

slutligen finns ytterligare en faktor av viss betydelse, näm

ligen att utvecklingen sker med olika hastighet i olika delar 

av Tanzania. De ekonomiska, sociala och politiska verkningarna 

av kolonialsystemet var mycket växlande och i vissa områden 

upplöstes de·n ursprungliga strukturen mer än i andra. Som tidi

gare nämnts hörde Kilimanjaro, Bukoba och East Lake till dessa 

områden. Det var också i dessa områden som den kooperativa 

rörelsen tidigast och mest spontant växte fram. I andra delar 

av landet, där förändringarna var mindre, började den koopera

tiva rörelsen först efter självständigheten, när den nya rege

ringen, bildad av Tanganyika African Natiönal Union - TANU -

kraftfullt tog initiativet till den, och underlaget för rörel

sen var ofta skäligen svagt: "de politiska påtryckningarna 

(efter 1961) var betydande. Kooperativa föreningar organisera

des på initiativ "uppifrån", utan att det fanns något verkligt 

behov, eller ens någon förståelse, för dem, men i den första 

vågen av entusiasm efter självständigheten gick folk med i dem.lli 

I sådana områden kan man finna att det sociala differentierings

mönstret, som har behandlats ovan, är mindre påtagligt, utan 

att för den skull i allmänhet saknas; så till exempel var det 

i det relativt outvecklade Ulanga-distriktet som en inspektör 

klargjorde för mig varför den kooperativa föreningen där hade 

överlåtits (och varför det var nödvändigt att regeringen tog 

över den lokala rörelsen) med orden: "det var som en guldrush, 

Bwana." Men prägeln på de olika kooperativa föreningarna, liksom 

på många andra institutioner, måste med nödvändighet variera 
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starkt på grund av denna starkt varierande bakgrund. Dessa olik

heter betyder också att de som fattar beslut på det nationella 

planet måste utforma flexibla målsättningar där man kan ta hän

syn till de olika behoven i varje enskilt område. Men det är 

inte alltid lätt att uppnå en sådan nyansering när man utformar 

de stora riktlinjerna. Viktigare är att den ojämna utvecklingen 

i olika områden har en tendens att stärka den lokala och regio

nala medvetenheten, en känsla som ofta även har ett starkt in

slag av stamkänslor. Även detta utgör en svårighet för dem som 

fattar de nationella besluten, ty det kan vara ännu mycket svå

rare än eljest att uppnå en idealisk fördelning av ekonomiska 

resurser, arbetskraft och dylikt om sådana "regionala" intres

sen gör sig hörda. Den sociologiska faktor som den ojämna ut

vecklingen utgör kan alltså bli av betydelse för huruvida mål

sättningen för den kooperativa sektorn får framgång eller inte. 

MALS/HTN INGEN 

Vi har alltmer kommit in på en diskussion om målsättningen, och 

detta är ingen tillfälliqhet, ty det är uppenbart att Tanzanias 

regering har ägnat stort intresse åt den kooperativa rörelsen; 

dessutom kräver den i allt högre grad att rörelsen skall spela 

en roll på en mångfald olika områden. Detta måste man ständigt 

hålla i minnet, eftersom de sociologiska variabler som vi har 

diskuterat får olika verkningar på kooperativens resultat be

roende på vilka specifika uppgifter man kräver att rörelsen 

pkall fylla. En alltför stor mångfald arbetsområden kan exempel

vis överanstränga rörelsens resurser, med hänsyn tagen till 

kunnandet hos de ledande kadrer som rörelsen kan mobilisera. 

Dessutom kan den ökade mångfald av uppgifter, som man begär att 

rörelsen skall fylla, skapa nya situationer som frestar till 

korruption - något som redan nu är en fara som ständigt är för 

handen. Vissa typer av målsättningar kan också antingen - åt

minstone på kort sikt - ställa krav på ökat statligt inflytande 

som kan vara svårt att genomföra eller kan få den negativa 

effekten att i förväg kväva nya initiativ från de enskilda med

lemmarna. Till detta kan fogas att program som genomförs inom 

andra sektorer i samhället har stor potentiell betydelse för 
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kooperationen, även om anknytningen inte alltid är påtaglig. 

Den allmänna utbildningspolitiken och program för politisk och 

ideologisk mobilisering av folket kan sålunda eventuellt bidra 

till att skapa de sociala förutsättningarna för en effektiv 

kooperation - till exempel genom att ge de nödvändiga kunskaper

na och attityderna - som annars saknas för närvarande. 

Självklart är dock att försäljningskooperativens viktigaste 

uppgift fortfarande är att sälja jordbruksprodukter. Skälen 

till detta har klart uttryckts i 'Report of the Presidential 

Commission on the Establishment of a Demoeratic One-Party 

state' 1 där kooperativens bidrag till utvecklingen säges ha 

varit "avgörande, eftersom den jämna utvecklingen av koopera

tiva institutioner har gett afrikanerna möjlighet att verka 

inom och få kontroll över vissa sektorer av ekonomin som eljest 

skulle ha förblivit i händerna på immigranter och utländska 

bolag". 19 Denna formulering ger inte någon klar anvisning om 

vilka afrikanska intressen som framför allt skulle tillgodoses, 

även om vi naturligtvis vet att även inom sektorer, där en mer 

spontan utveckling av koopera.tiv ägde rum före självständig

heten, en blandning av "aktivistintressen" och missnöje bland 

massorna fanns för handen. Ändå hade myndigheterna alltifrån 

rörelsens början under kolonialtiden haft som en av sina mål

sättningar att garantera full inre demokratisk kontroll, låt 

vara att det samtidigt fanns en tendens till kontroll utifrån 

genom en mångfald olika medel, som stadgats i 'Cooperative 

Ordinance'; denna kontroll skedde framför allt genom ett system 

av regeringsfunktionärer, "cooperative officers" och inspektö

rer. Syftet med denna övervakning var i första hand att se till 

att de kooperativa institutionernas försäljningsåtgärder var 

effektiva och hederliga. Kontrollfunktionen blev mer omstridd 

efter självständigheten, när man, som nämnts, "beslutade att ta 

itu med ett katastrofprogram för att organisera kooperativa 

institutioner i stora delar av landet som dittills i stor ut

sträckning inte hade berörts av rörelsen". 20 Sålunda ökade an

talet föreningar från 857 år 1961 till l 533 i april 1966, och 

volymen av produkter som gick genom dem ökade från 145 000 ton 

år 1960 till 496 000 ton år 1965. Härtill kom att allt fler 

jordbruksprodukter blev föremål för försäljningsregleringar som 
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innebar att kooperativen blev den enda försäljningskanalen, 

varigenom dessa fick en dominerande ställning. Utvecklings

takten, den skiftande sociala bakgrunden och den varierande 

strukturen på produktionen lade en tung - om också ofrånkomlig -

börda på den framväxande rörelsen. Dessa belastningar är störst 

i de fall där "vertikal integrering" och "livligare deltagande 

från odlarna i förädlingen av deras produkter•• 21 har gått 

längst - till exempel långtgående övertagande av bomullsrense

rier - och där regeringen uppmuntrar kooperativen att åta sig 

särskilda återförsäljningsuppgifter, vilket har varit fallet i 

Tanzania under den senaste tiden. 

Regeringen har efter självständigheten helt naturligt visat ett 

större intresse än kolonialmyndigheterna att öka utvecklings

takten i Tanzania. Detta har medfört att det efter 1961 har 

vuxit fram en ny typ av förväntningar på den kooperativa rörel

sen. Regeringen har ansett att kooperationen borde spela en 

betydligt aktivare roll i utvecklingsarbetet. Det finns två 

skäl till detta. För det första har vissa kooperativa före

ningar tidigare genom sina uppbörder samlat stora överskott, 

och de fortsätter att göra det. Eftersom det överskott, som 

produceras inom den samlade ekonomiska sektorn och som kan an

vändas till investeringar, måste bli begränsat i ett fattigt 

land, är det nästan ofrånkomligt att regeringen måste ägna 

stort intresse åt hur kooperativen använder sina medel. Dessutom 

utgör den kooperativa rörelsen för regeringen ett färdigt instru

ment som kan tas i anspråk för utvecklingsarbetet. Det finns få 

andra medel som så direkt berör bondebefolkningen, och dessutom 

har kooperativen en speciell ställning på kreditmarknaden, som 

gör att de kan gå i borgen för nya jordbruksinvesteringar. Ater

betalningen av dessa genom kooperativen kan bindas till avdrag 

på odlarnas avkastning på deras försålda produkter vid slutet 

av säsongen. (Denna avkastning fungerar alltså som säkerhet för 

lånen och ersätter de enskilda odlarnas nuvarande små spar

konton.) "Det finns ingen annan typ av organisation som ä:r så 

anpassad till begreppet landsbygdsutveckling och dess problem ... 

Det skulle vara omöjligt för regeringens administrativa apparat 

att behandla alla de enskilda önskemålen om stöd och bistånd 

från regeringen, krediter för ökning av produktion och produk-
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tivitet inbegripna. Om man inte använder kooperativen skulle 

mängden av individer, som vill ha hjälp från regeringen, göra 

fördelningen av denna hjälp ekonomiskt mycket dyrbar och admi

nistrativt nästan omöjlig". 22 Regeringen, som strävar efter att 

införa nya hjälpmedel -mekanisering, konstgödning, insekts

bekämpningsmedel och dylikt - befinner sig i en situation där 

den måste köpslå med de delvis självständiga kooperativen om 

hur stora bidrag dessa kan tänkas ge i form av finansiella 

bidrag till utvecklingen och i form av nya initiativ som måste 

tas. Detta förhållande kan till exempel i viss mån förklara den 

senaste tidens utveckling i Sukumaland, och regeringen har haft 

en viss framgång när det har gällt att fastställa riktlinjer 

för kooperativen. Men i detta sammanhang är det särskilt vik

tigt att hålla i minnet vår tidigare uttryckta tveksamhet hur 

stor andel av utvecklingsbördan dessa organisationer rimligen 

kan ta på sig, negativa verkningar genom ökade tillfällen till 

"frestelser" samt kostnader för och utbyte av ökad övervakning 

från regeringen. 

Bakom vissa av övervägandena om målsättning för den kooperativa 

sektorn har legat den strävan att skapa ett socialistiskt sam

hälle som har vuxit fram i Tanzania. Delvis har strävan att 

sprida den kooperativa rörelsen, för att citera president Nye

rere, "sitt ursprung i den socialistiska principen att undvika 

att en människa exploateras av en annan. När bönderna själva 

säljer sina egna produkter, utan inblandning av mellanhänder, 

som strävar efter att betala så litet som möjligt till bonden 

och få ut så mycket som möjligt av konsumenten, kan detta gagna 

såväl bönderna som det övriga samhället." .Hen även på detta om

råde har regeringen, sedan den börjat tillämpa en aggressivare 

socialistisk politik, börjat hysa farhågor för kooperativens 

inflytande, och dessa farhågor kan leda till en tredje form av 

allmän målsättning, som kan komma att få betydelse för rörel

sens arbete. Presidenten hävdar att" ... ehuru försäljnings

kooperativ är socialistiska i den meningen att de representerar 

en gemensam insats från producenterna, kan de i vissa fall bli 

socialistiska institutioner i kapitalismens tjänst, om nämligen 

den underliggande strukturen på jordbruksproduktionen är kapi

talistisk ... Ty en kooperativ försäljningsorganisation bland 
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bönder är en institution som tjänar bönderna; om dessa bönder 

är kapitalistiska, innebär den kooperativa försäljningsföre

ningen att en viss grupp - bönderna - värnar om sina intressen 

gentemot en annan grupp- mellanhänderna." Slutligen säger han: 

"endast om jordbruksproduktionen i sig själv är organiserad 

enligt ett socialistiskt mönster kan kooperativa försäljnings

organisationer tjäna socialismen". 

President Nyereres bild av klassförhållandena i Tanzania är 

kanske inte tillräckligt detaljerad. Han har i första hand 

oroats av den motsättning som han sett växa fram mellan kapi

talistiska bönder och "landsbygdsproletariat". De typer av 

dolda klasskillnader som har sin grund i olika stadier av ut

veckling bort från traditionalism och naturahushållning har han 

inte ägnat samma grad av uppmärksamhet. Ncär han talar om ko

operationens egen faktiska verksamhet kan han sålunda hävda att 

den har tenderat till att "enbart ersätta vissa människors 

exploatering av andra med exploatering genom ineffektivitet och 

byråkratisk ohederlighet" och att sådana "praktiska" problem 

kan rättas till genom "bättre och mer välutbildade ledare och 

bättre kommersiella hjälpmedel". 23 Jag menar däremot att dessa 

problem inte bara avspeglar vissa organisatoriska brister utan 

också det grundläggande sociologiska förhållande, som har dis

kuterats i första kapitlet och vars vidare verkningar skall 

klarläggas ytterligare i nästa kapitel, nämligen uppkomsten av 

nya former av bristande jämlikhet i det tanzaniska samhället. 

Men vad som redan nu måste påpekas är att kooperativen nu kommer 

att bedömas av regeringen utifrån en mer konsekvent socialis

tisk utgångspunkt. Denna bedömning kommer att återverka på hur 

omfattande krav i framtiden kan komma att ställas på dem; redan 

nu kan man märka att vissa sådana frågor har varit aktuella 

exempelvis vid utarbetandet av den nya femårsplanen. 
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PROBLEMEN 

Det har framförts tillräckligt många skäl för påståendet att 

två av de viktigaste hindren för att genomföra en helt igenom 

effektiv kooperativ rörelse är bristande effektivitet och 

korruption. Till och med mitt under skedet av snabb utveckling 

av rörelsen hade regeringen dessa problem fullt klara för sig; 

den dåvarande ministern för handel och kooperation, J.S. Kasam

bala, anmärkte i nationalförsamlingen i juni 1964 att "trots 

att vår kooperativa rörelse har undergått en snabb utveckling 

sedan självständigheten, är det inte mer än rätt att upplysa 

församlingen om att mindre än hälften av sekreterarna i våra 

primärföreningar har fått någon som helst kooperativ skolning 

och att ett ansenligt antal av dem har undergått fängelsestraff 

eller fortfarande sitter i fängslade och dämpar sina högt

flygande ambitioner". 24 situationen hade inte undergått några 

mer påtagliga förändringar år 1966, när en 'Presidential 

Committee of Enquiry into Cooperative Movement and Marketing 

Boards' i sin rapport skrev att "en andra grundläggande svag

het är bristen på lämplig personal inom kooperativen ... Denna 

brist på lämplig personal har två aspekter, som har samband 

sinsemellan: dels får man ohederlig personal, dels får man per

sonal med bristfällig utbildning." 25 Såväl bristande effektivi

tet som korruption var alltså det pris man måste betala för 

landets historiskt betingade efterblivenhet, och det är troligt 

att strävan att höja den allmänna bildningsnivån hos befolk

ningen och att ge specialiserad utbildning åt vissa grupper så 

småningom kommer att påverka effektivitetsnivån. På kort sikt 

är man hänvisad till övervakning från regeringen som den vik

tigaste garantin för effektivitet. Men även på regeringssidan 

är personalläget ansträngt. Det idealiska vore, som en under

sökningskommission skrev, "att den maximala expansionsgraden 

bestämdes av hur snabbt föreningen kan utvidga sin interna 

revision och övervakning", men det förefaller ~ppenbart, både 

genom egna iakttagelser och av de slutsatser man kan dra av de 

ännu hemligstämplade resultaten av en färsk undersökning av 

rörelsen, att regeringens 'Cooperative Division' inte har kunnat 

förfoga över alla de medel som den behövt för att fylla sin 

uppgift. 
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Det är naturligtvis alltid svårt att skilja mellan vanlig enkel 

brist på effektivitet och verklig korruption. Bristande effek

tivitet, till exempel i form av otillfredsställande skötsel av 

räkenskaperna, ger korruptionen möjlighet att utvecklas. Men 

korruption kan också leda till vad som kan te sig som bristande 

effektivitet; i Sukumaland förefaller det uppenbart att den 

dåliga bokföring som utmärkte ett traktorprogram organiserat 

genom den kooperativa rörelsen, delvis var avsiktlig och gav 

vissa priviligierade möjlighet att använda traktorerna utan att 

själva behöva betala ersättning. Följden blev att förlusterna 

fördelades mellan alla medlemmar i föreningen och täcktes genom 

en allmän avgift. Olika slag av korruption inom kooperativen 

har blivit påtalade så ofta att man måste betrakta den som ett 

viktigt drag i Tanzanias kooperativa rörelse och som ett av 

dess huvudproblem. Det är ett problem som kommer till uttryck 

både bland de anställda inom kooperativen, som är tjänstemän 

med ämbetsansvar, och bland de förtroendevalda kommitterade, 

som formellt är odlarnas valda representanter i de kooperativa 

styrelserna. 

1966 års 'Special Committee of Enquiry' konstaterade: "Vi måste 

med beklagande rapportera att föreningssekreterarna i många 

fall bedriver förskingring i liten skala, ofta i samarbete med 

någon köpt styrelsemedlem; ibland är oegentligheterna ganska 

omfattande." 26 År 1958 hävdades i en 'Annual Report of the Ca

operative Officer' i Mwanza - säte för VFCU vilket som bekant 

var ett förbund som i början hade starkare förankring bland 

medlemmarna än de flesta - att "ett mer oroande tecken på att 

kooperationens principer korrumperas av rikedomar gör sig märk

bar i tendensen bland styrelsemedlemmarna i föreningar och för

bund att anse sig själva berättigade till direktörsprivilegier. 

De avsevärda höjningarna av traktamenten och honorar som de 

kommitterade beslutar om för egen räkning överstiger de faktiska 

utläggen och börjar resultera i vinstgivande ämbeten och lönande 

karriärmöjligheter." 27 Av naturliga skäl är det svårt att 

kontrollera sådana påståenden, men det finns gott om häpnads

väckande skildringar av jobberi. De är så allmänt diskuterade i 

alla läger att de måste tas på allvar. I en rapport sägs exem

pelvis att en föreningsordförande, som från början hade en 
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mycket låg inkomst, på några år hade skaffat sig "en Toyota-bil, 

två traktorer, ett hus och en bar, ett hus åt hustrun, en 

Isuzu-lastbil, två båtar och fisknät", egendom vars värde upp

skattades till minst 86 000 shillings; 28 det ansågs allmänt i 

trakten - utan tvivel med viss rätt - att oegentligheter i 

skötseln av kooperativet delvis låg bakom denna plötsliga rike

dom. 

Andra former av bevisning ges i olika officiella undersökningar 

av enskilda förbund och föreningar som gjorts av regeringens 

'Audit and Supervision Section'. Rapporten från 'Audit and 

Supervision Section' i ~1wanza rörande ett förbund i East Lake

distriktet, omfattande tiden l december 1965 till 30 september 

1967, påpekar under punkten "löpande utgifter för fordon" an

märkningsvärt stora inköp av bensin under söndagar och helger, 

omfattande förhyrning av privata fordon tillhöriga förbundets 

direktör, sekreterare och andra funktionärer och av lastbilar 

tillhöriga styrelsemedlemmar, och säger i en kommentar att 

"det är av intresse att påpeka att förbundet köper drivmedel 

från en ... Esso-station ... där förbundets direktör, sekrete

rare och andra funktionärer är delägare". "Icke godkända för

skott" och "resetraktamenten för styrelsen" visade liknande 

mönster. Under en sexmånadersperiod hade förbundsordföranden 

begärt traktamente för ett antal dagar som översteg antalet 

arbetsdagar under månaden, varierande mellan 27 och 43 dagar 

per månad. 29 I ett annat förbund hade 10 medlemmar av förbunds

styrelsen begärt och fått 2 000 shillings per person för "en 

studieresa i Östafrika"(!) trots att åtminstone två av dem inte 

ens tycks ha gjort resan. I ett annat förbund hade direktören, 

i samband med ett privat affärsföretag, "tillsammans med för

bundets ordförande, kassör och sekreterare använt förbundets 

bil för att skicka fisk till Malya, Ngudu och Shinyanga under 

tiden april- juni". 30 På ett annat håll rapporteras: "det hade 

nyligen avslöjats att man hade anslagit 60 000 shillings till 

ett gästhus; det verkliga behovet var 30 000 shillings och 

återstoden av medlen gick till förbundsstyrelsen". Detta är 

ett exempel bland många på påstådda och bevisade oegentligheter 

vid kontraktering av kooperativa verksamheter. 31 Som påpekats 

i inledningen får vi inte förledas att tro att detta ger en 
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rättvisande bild av kooperationen i Tanzania, eller ens i East 

Lake-distriktet. Men det står klart att man i alltför hög grad 

står kvar i samma situation som beskrevs av två regerings

kommissioner, som undersökte verksamheten inom två av landets 

mest uppskattade kooperativa organisationer, KNCU och VFCU, år 

1963 respektive 1962. 32 Dessa rapporter utgör en beklämmande 

läsning med sin genomgång av olika missförhållanden som vi 

redan har behandlat. 

När de kooperativa förbunden och föreningarna åläggs nya "ut

vecklingsfunktioner" kan detta ibland enbart leda till att 

frestelserna till oegentligheter blir fler. En av de ovan nämnda 

undersökningarna observerade också, under rubriken "tillhanda

hållande av traktorer för plöjning'', att "förbundets funktionä

rer använder traktorerna för att plöja sina egna åkrar utan att 

betala hyra" och denna tendens återkommer regelbundet på andra 

håll. Migot, som nyligen gjorde en värdefull undersökning av 

traktorprogrammet i ett litet område i Sukumaland, nämner bland 

annat att "kooperativa inspektörer och förbundsfunktionärer gav 

antydningar om att det var vanligt att traktorföraren och med

lemmar av styrelsen delade på pengar som erlagts utan kvitto, 

men inget konkret fall relaterades. Men denna vana diskuterades 

så allmänt att den måste ha varit en offentlig hemlighet i 

Sukumaland". Han fortsätter: "Många bönder gav faktiskt uttryck 

för åsikten att de själva skulle ha arbetat för att komma in i 

styrelsen, men nu, när traktorprogrammet höll på att avvecklas 

av regeringen, var det inte längre lönande att sitta i styrel

sen".33 Migot noterar också att traditionella band och lokala 

intressen spelade en viss roll; där det fanns starka styrelse

medlemmar dirigerades traktorerna lika ofta ut i grannskapet 

som till hans egna gårdar. 

Men eftersom traktorer, liksom andra nya hjälpmedel, är säll

synta, är det inte förvånande att "aktivisterna" skyndade sig 

att utnyttja dem för egen vinning. I sådana situationer kan 

dessa aktivister också göra ganska invecklade arrangemang för 

att tillförsäkra sig mer indirekta förmåner; detta förhållande 

påverkade antagligen under en följd av år VFCU:s årsmöte, där 

delegaterna i första hand var "aktivister" från de lokala före-
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ningarna, till att enhälligt anta beslut om ett visst bidrag 

per hektar för traktorhyra. Också när de måste betala kunde 

aktivisterna i alla fall räkna med att kunna använda traktorer

na på särskilt gynnsamma villkor och därmed göra en vinst 

- mellanskillnaden mellan den summa som de betalade och den 

faktiska kostnaden för kooperativets tjänster täcktes genom· 

allmänna avgifter. 

Kanske har vi nu samlat tillräckligt mycket bevis för att våga 

påstå att en analysmodell, som tar fasta på verkningarna av 

ömsesidig påverkan och en samtidig tillämpning av både kapi

talistiska och pre-kapitalistiska produktionsmetoder - där 

varje enskild bonde i sin medverkan tenderar att väga över åt 

den ena eller andra "världen" - hjälper oss att knyta samman en 

stor mångfald data om bristande effektivitet och korruption. 

Dessutom ger det oss möjlighet att förstå de mönster som fram

står som ett sammanhängande system av exploatering - låt vara 

att det kan vara outtalat - som har sina rötter i Tanzanias 

sociala struktur. 

En sådan modell ger oss vidare en förklaring till en annan sida 

av denna allmänna process som otaliga iakttagare har kommente

rat: avsaknaden av allmänt engagemang från böndernas sida i det 

som rimligen borde vara deras egna kooperativa organisationer. 

I en rapport, avgiven av en ekonomisk rådgivande delegation till 

Tanzania år 1965, talas om de kooperativa förbundens växande 

makt; man fann "anledning till oro" i "att denna makt och det 

sätt på vilket den utövas står i strid med de enskilda före

ningarnas och medlemmarnas intressen". Det var omständigheter 

av detta slag som föranledde upphovsmannen till 'Lake Province 

Cooperative Report' av år 1958 - citerad i det föregående -

att, efter en uppräkning av olika oegentligheter som han iakt

tagit, uppmana 'Cooperative Department' "att skapa en opinion 

bland de enskilda medlemmarna i primärföreningarna mot alltför 

stora arvoden och onödigt slöseri med kapital och att införa 

demokratiska metoder inom statuternas ram för att motverka 

dana missförhållanden". 34 Och i rapporten, avgiven av 1966 

så-
o ars 

'Special Committee', sades avslutningsvis att "det finns ett 

stort antal föreningar/vilkas medlemmar saknar kunskap om ko-
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operativens väsen, hur de skall fungera, vilka uppgifter som 

åvilar föreningens styrelse och vilka befogenheter och skyldig

heter som tillkommer medlemmarna vid föreningsmötet ... hela 

föreningen vilar sålunda på flera platser på en svag grund; 

utan välinformerade medlemmar kan kooperativen inte fungera 

normalt". 35 Under dessa förhållanden saknas trycket underifrån 

eller, om det finns, är det splittrat och utan verkan; en 

arbetsgrupp, utsedd av regeringen, hade sålunda "samlat en 

mängd bevis på förbundens bristande effektivitet och på miss

nöje bland många bönder. Man måste dock hålla i minnet att kri

tiken huvudsakligen kom från den yngre, bättre utbildade och 

mer artikulerade minoriteten i gruppen. Den mer konservativa 

majoriteten tycktes inte anse det nödvändigt att uttala sig 

annat än om man tillhörde styrelsen". I ett sådant uttalande 

kan man se en av de viktigaste grunderna till de aktuella svå

righeterna; möjligt är att man här också kan finna början till 

en framtida förändring av situationen. 

Följderna av dessa förhållanden på det lokala planet kan förut

sägas: " ... debatten om budgeten på föreningsmötet är ganska 

teknisk och långdragen och endast de mer upplysta medlemmarna 

kan förväntas ha kännedom om frågorna. sådana gåvor kunde där

för mycket lätt gå igenom på föreningsmötet till följd av bris

tande opposition. Det var inte möjligt att få några siffror på 

dessa bidrag, men man har anledning· förmoda att de har varit 

ganska ansenliga under de senaste åren". 36 Till och med på för

bundsnivå kunde en undersökningsgrupp, utsänd av regeringen på 

ett dramatiskt sätt avslöja "den taktik som tillämpades av den 

ekonomiska rådgivaren, generaldirektören och andra högre be

fattningshavare för att lura styrelsemedlemmarna och förbunds

mötet". Sålunda har man, av de skäl vi anfört, inte bara saknat 

ett tryck på "aktivisterna" från den stora massan av medlemmar; 

vi finner också tecken som tyder på att ledarna faktiskt har 

manipulerat medlemmarna, ofta på ett ytterst iögonenfallande 

sätt. Även här ges mycket flagranta exempel av olika rapporter 

om verksamheten inom landets viktigaste kooperativa organisa

tioner. En grupp som granskade ett viktiqt förbund ställde sig 

till en början tvivlande, men fann sig efter hand nödsakade att 

sätta tilltro till anklagelser om att ledarna utövade påtryck-



47 

ningar vid valförrättningar, till och med i form av mutor, att 

man speciellt hjälpte fram var och en "som ägde stora jord

egendomar och hade inflytande" och så vidare. Gruppen konstate·

rade slutligen att man måste vidta kraftigare åtgärder "för att 

se till att inga otillbörliga påtryckningar utövas av förbun

dets anställda personal''. Mest talande är det enkla konstate

rande som görs i en enda mening i en rapport av eu regerings

grupp om en annan stor kooperativ organisation i början av 60-

talet: "trettio odlare från en kooperativ förening ... upp

manades av distriktets 'Cooperativ officer' att för gruppen 

framlägga sina synpunkter, men han meddelade senare att de hade 

förhindrats att närvara på grund av påtryckningar som hade ut

övats av direktören ... " 

Man får inte bortse fr~n det missnöje med den kooperativa rörel

sen som finns på gräsrotsnivå; den kom till uttryck i parlamen

tet efter det att man fått in nya parlamentsledamöter, som hade 

valts i en starkare konkurrens i 1965 års val, och ledde till 

att p~esidenten tillsatte en 'Special Cqmmittee of Enquiry'. 

Men denna kritik har i många stycken varit vag och drar inte 

tillräckligt klara gränser mellan försämrade priser på grund av 

världsmarknadsläget och inkomstbortfall på grund av exploate

ring. Denna kritik har inte heller i verklig mening kommit till 

uttryck inom den kooperativa organisationen, där den skulle 

kunna bli en verksam drivkraft till inre förändringar. Under 

alla förhållanden har en begynnande medvetenhet om korruption 

lett till apati och skygghet och inte till häftiga reaktioner; 

den "institutionaliserade misstänksamhet", som Dore och andra 

har betraktat som en förutsättning för en framgångsrik koopera

tion, kräver dels att de berörda medlemmarna engageras, dels en 

mentalitet som ger effektivitet åt åtgärder för undanröjande av 

missförhållanden. 

Alternativet till denna kontroll har varit ännu aktivare in

gripanden från regeringen, kontroll uppifrån. 'President's 

Special Committee' underströk i sin rapport betydelsen av ett 

utvidgat program för utbildning, både av odlarna och de koopera

tiva tjänstemännen, men den framlade också ett förslag som an

knöt till ett tidigare uppslag från 'Cooperative Department', 
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nämligen att upprätta en 'Unified Cooperative Service'. Denna 

institution skulle vara ett centraldirigerat organ med befogen

het att utfärda normer för anställda inom kooperativen och flyt

ta dem från plats till plats beroende på det nationella behovet. 

Ett av de viktigaste syftena med detta förslag tycks ha varit 

at·t införa en anda av "yrkesmässighet" och härigenom skapa en 

ny arbetsmoral bland den berörda personalen och samtidigt skydda 

den mot de värsta formerna av påtryckningar från lokala styrelse

medlemmar. Fö'rslaget har nu genomförts, åtminstone till en del, 

men det är för tidigt att uttala sig om vilka verkningar det Kall 

komma att få. Men den olikartade utvecklingsnivån och lokalpa

triotismen gör sig alltjämt gällande i hög grad. Lokala intres

sen och motsättningar mellan olika områden - och i vissa fall 

mellan olika stammar - lever kvar, och dessa känslor kan mycket 

lätt väckas till liv och styras av lokala "aktivister" som är 

måna om att värna sin maktställning mot rationaliseringstenden~ 

ser i det nationella programmet. Det är osäkert om den plane

rade omflyttningen av personal kan genomföras under sådana för

hållanden. Men exemplet visar tydligt hur centrala initiativ i 

syfte att skydda den stora massan av bönder mot att utnyttjas 

av lokala "aktivister" ofta missförstås och avvisas av huvudde

len av befolkningen som fortfarande inte blivit medvetna om den 

fulla innebörden i dessa strävanden. 

I besvikelsen över befolkningens oförmåga att sköta sina "egna" 

organisationer och värna om sina egna intressen har regeringen 

ingripit i mer och mer direkt form. Ar 1966 övertogs helt 16 

kooperative förbund omfattande hundratals föreningar i landets 

mest efterblivna områden där den kooperativa rörelsen hade till

kommit efter självständigheten. styrelserna suspenderades och 

regeringens folk sattes på de administrativa posterna. En tid 

senare började regeringen i grunden reorganisera det väldiga 

VFCU och gick ännu radikalare till väga än man hade gjort tidi

gare - då gällde det KNCU. I de efterblivna områdena skulle 

organisationerna förvaltas till dess de kommit på rätt köl; i 

East Lake-distriktet uppmuntrades redan från början medlemmarnas 

deltagande i stora delar av reorganisationsarbetet. Men i båda 

fallen märker man återigen att regeringens agerande får begrän

sad effekt. Till att börja med försöker regeringen, som vi har 
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sett, i sin nya funktion åstadkomma mer än enbart effektivitet 

och hederlighet; den är också intresserad av skatteintäkter 

och av att ha medinflytande över hur vinsterna används. Även 

om medlemsinflytandet skulle fungera ordentligt och den koope

rativa verksamheten skulle löpa tillfredsställande, kan det än

då kvarstå problem vid samordningen mellan nationella och lo

kala behov. Men för dagen är det viktigare att dylika rege

ringsingripanden "i odlarnas intresse" blir föremål för vantolk

ningar, av skäl som vi behandlat i det föregående. Eftersom 

den stora massan av bönder sannolikt skulle reagera genom star

kare betoning av lokala intressen snarare än genom en aktiv op

position mot aktivisterna, kan regeringens agerande för att 

"rätta till förhållandena" helt enkelt leda till ett bakslag; 

odlarna kan bli ännu mer fjärmade från rörelsen. Endast på 

detta sätt kan vi förklara de ständigt återkommande slutsatser

na i rapporterna om reorganisationen i East Lake-distriktet un

der de senaste åren: man redovisar ett allmänt missnöje med 

det gamla VFCU, ganska obetydliga krav på förändringar från med

lemrnarna och en viss irritation över regeringens åtgärder för 

att förbättra organisationen utifrån, en irritation som endast 

till en del behöver ha väckts av "aktivisterna" - låt vara att 

dessa är snara att utnyttja lokalpatriotism och stamrivalitet 

f .. tt t•• k . t••ll . 37 or a s ar a s1n egen s a n1ng. 

FRAMTIDEN 

Vi har redan diskuterat vissa faktorer av betydelse för en be

dömning av i vilken riktning Tanzanias kooperativa rörelse skall 

utvecklas i framtiden. Kanske kornmer man i den närmaste fram

tiden att anse det nödvändigt med ännu kraftigare regeringsin

gripanden. Även om en sådan metod mycket väl kan få en viss 

gynnsam effekt, kornmer den troligen också att medföra faktiska 

kostnader som är svårare att beräkna. En höjning av befolkning

ens bildningsnivå, påde i form av specialutbildning och allmän 

skolutbildning, kornmer att börja ge märkbara resultat. Det är 

problem av det slag som vi har behandlat som Tanzanias plane

rare har haft i åtanke när man nyligen beslutade att under lop

pet av nästa femårsplan inleda ett program syftande till att 
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flytta närmare i tiden - eventuellt till 1989 - den tidpunkt då 

alla skall få grundläggande utbildning. Detta program innebär 

en betydelsefull förändring av målsättningen jämfört med den 

första femårsplanen. A andra sidan förefaller det uppenbart 

att kooperativen kommer att åläggas uppgifter på ännu fler om

råden än nu, och rörelsen kommer alltså även i fortsättningen 

att gå en känslig balansgång mellan vad den kan klara av och 

vad den skall klara av. 

Ett allmänt utbildningsprogram kommer att leda till vissa för

ändringar, men "utbildning" ger inte automatiskt någon lösning. 

Vad som kanske är mer angeläget är en allmänt utbredd kritisk 

medvetenhet, något som endast kan utvecklas som en följd av 

en viss erfarenhet av utbildning. Det är ingen tillfällighet 

att president Nyerere under de. två senaste åren har ägnat stort 

utrymme åt att uppmana bönderna att bli mer misstänksamma mot 

sina ledare. Det är inte otänkbart att systemet med "celler" 

om tio hushåll - utformat för att skapa små enheter, under de 

lokala partiorganen, för att få till stånd ett personligt po

litiskt engagemang bland folket, enheter som kan fungera som 

forum för politisk utbildning och aktivering - kan komma att 

fungera som ett organ inom kooperativet och bli en nagel i 

ögat på rörelsen. Inom ramen för en socialistisk ideologi som 

motsätter sig alla former av exploatering skulle sådana grup

per på ett verksamt sätt kunna bidra till att väcka bondebe

folkningen och förmå den att själv bestämma sin framtid. 

Denna betoning av det tänkbara resultatet av "sociala förut

sättningar", skapade på politisk väg, kan hjälpa oss att hålla 

i minnet att Tanzania faktiskt är ett samhälle som vill vara 

helt igenom socialistiskt. Man finner det allt mindre till

fredsställande att enbart sätta sin lit till fria marknadsmeka

nismer och deras framtidsutsikter - verkliga eller inbillade -

om en utveckling som i längden leder till att alla som stannar 

inom jordbruket skall bli "aktivister" - kapitalistiska jord

ägare - eller bilda ett lantarbetarproletariat - och därmed av

skaffar mellangruppen, självägande småbrukare, och ersätter 

deras indirekta exploatering med en mer renodlad form av utsug

ning. I presidentens artikel 'Socialism and Rural Development' 
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föreslås tvärtom en gradvis utveckling mot socialistiska pro

duktionsmetoder, .låt vara att denna utveckling ännu ligger i 

sin linda. I början lades tyngdpunkten på att skapa nya 

"Ujamaa-byar" i obebodda områden, men allteftersom de socialis

tiska strävandena har blivit starkare, har man i allt högre 

grad riktat uppmärksamheten mot de existerande kooperativa or

ganisationerna, och det har börjat växa fram ideer om hur man 

skall kunna ge dem en ny grundval av nya produktionsformer. 

sådana ideer fanns i själva verket redan 1965 i en promemoria 

av den dåvarande handels- och kooperationsministern, 'Proposals 

for Reorganization of the Cooperative Movement in Tanzania', 

men de har fått ett större eftertryck efter Arushadeklarationen 

1967 och det mer påtagliga socialistiska engagemang som där 

aviserades. I 'Government Paper' nr 4, 1967, exempelvis, ställs 

ganska bestämda krav på "skapandet av (kooperativa) föreningar 

med flera syften, där varje familj skall ingå som föreningsmed

lemmar", med tillägget att "de attitydförändringar, som är så 

nödvändiga för att åstadkomma nödvändiga strukturförändringar, 

torde ta mycket längre tid än om kooperativen får en effektiv 

organisation och betonar nödvändigheten av produktion". 38 Om 

en sådan målsättning skulle komma fram, skulle den i själva 

verket vara grundad på den underförstådda förutsättningen att 

det föränderliga samhälle, som man finner i dagens Tanzania, 

med dess nya former av bristande jämlikhet, inte till fullo 

kan bilda underlag för "moderna koopera:tionsformer" inom mark

nadsföringsområdet. Den vanlige bonden måste därför aktiveras, 

ges ett nationellt perspektiv och få ett nytt, mer vitalt och 

jämställt förhållande till sina organisationer. Man kan säga 

att socialismen kanske är nödvändig för kooperationen, snarare 

än att kooperationen är nödvändig för socialismen. 

Detta tycks i varje fall vara den ståndpunkt mot vilken Tan

zania utvecklas på grundval av landets erfarenheter. Dessa er

farenheter, som har analyserats i denna uppsats, tjänar så

lunda till att understryka ett sista argument av betydelse för 

all fortsatt debatt om de sociala förutsättningarna för jord

brukskooperation: att den strukturupplösning som åstadkommits 

genom det internationella marknadssystemet har gått alltför 
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långt i de flesta delar av dagens Tanzania för att man i någon 

större utsträckning skall kunna lita till den traditionella 

kommunalismen som en garanti för en effektiv kooperation. Om 

kooperation är eftersträvansvärd måste man lägga större vikt 

vid ett medvetet skapande av "sociala förutsättningar" för den

na kooperation genom utbildningsmässiga, politiska och organi

satoriska åtgärder, som bokstavligen kan hjälpa den stora mas

san av bönder att hjälpa sig själva. Om man tror något annat 

är man inte medveten om hur kooperativen i realiteten fungerar 

i ett samhälle i omvandling, där de lätt råkar i händerna på 

"ekonomiska aktivister" - både byråkrater och valda förtroende

män - och kan tas över av dessa grupper för egen vinning och 

manipuleras till nackdel för deras mer "inskränkta" fränder. 

Att tro något annat vore att hysa en alltför förenklad och ro

mantisk tilltro till en livskraftig traditionalism, en "natur

enlig" samhörighetskänsla, som är utmärkande för en "populis- · 

tisk" världsuppfattning. 39 Att tro något annat vore att sakna 

förståelse för vilken väldig uppgift det är att bygga upp ett 

kooperativtoch socialistiskt samhälle i dagens Afrika. 
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NOTER 

En tidigare version av denna uppsats lades fram vid konferen
sen om 'Social Prerequisites of Agricultural Cooperation' som 
hölls vid University of Sussex 31mars - 3 april 1969. Vid min 
revision har jag dragit nytta av redaktionella kommentarer av 
professor Peter Worsley. 

l. Jfr. Balandier, Georges, The Colonial Situation (i: Africa. 
Social Problems of Change and Conflict, red. av P. Van den 
Berghe. San Francisco 1965). 

2. Det är också givet att den asiatiska folkgruppen ivrigt mot
arbetade den kooperativa rörelsens framväxt under kolonialtid~n, 
låt vara att man hade mycket begränsade politiska medel att till
gå. 

3. 'Socialism is not Racialism', tryckt i: Nationalist, Dar 
es Salaam, 14 februari 1967. Nytryckt i: Nyerere, J.K., Free
dom and Socialism, Oxford University Press, Nairobi & London 
1968. (Svensk översättning under titeln Socialismen är emot 
rastänkande, i: Nyerere, Julius K., Socialism i Tanzania, Nor
diska Afrikainstitutet 1968.) Jfr. även presidentens tal 9 
december 1968, refererat i: standard, Dar es Salaam, under rub
riken 'No room for racialism'. 

4. Jfr. Cohen, Percy s., Traditional Societies and Modern Ca
operatives (stencil; uppsats utarbetad för VIth World Congress 
of Sociology), samt Dore, R., Traditional Communities and Mo
dern Cooperatives (stencil). Dessa uppsatser användes som dis
kussionsmaterial vid konferensen om 'Social Prerequisites of 
Agricultural Cooperation'. 

5. Dessa uttryck intar en framträdande plats i Cohens analys, 
ibid. 

6. Kilson, Martin, African Political Change and the Maderni
satian Process (i: Journal of ModernAfrican studies, I, 4 
(1963) P och Balandier, G., Traditional Social Structures and 
Economic Changes (i: Van den Berghe, op. cit., s. 386). 

7. Dore, op. cit., s. 4. 

8. Iliffe, J. , The Age of Improvement and Differentia·tion 
(1907-45) (i: -Kimambo, I.N., & Temu, A.J., A History of Tan
zania. Under utgivning). 

9. Maguire, Andrew, Towards Uhuru in Sukumaland, 1945-60. 
(Otryckt doktorsavhandling, framlagd vid Department of Govern
ment, Harvard, 1966) s. 160. 

10. Ibid. s. 122. 

11. Ibid. s. 136. 
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12. ibid. s. 159. 

13. Migot-Adhola, S.E., The Politics of a Growers' Cooperative 
Society. (Otryckt seminarieuppsats, framlagd vid Department of 
Political Science, University College, Dar es Salaam.) I omar
betad form kommer uppsatsen att ingå i: Migot-Adhola, S.E., & 
Saul, John·s., (utg.), Marketing Cooperatives in Tanzania (pre
liminär titel; ännu ej utgiven). 

14. Balandier, op. cit. s. 389. 

15. Saul, John s., Towards a Critique of Modernization Theory 
(i: Arrighi, Giovanni, & Saul, John s., Ideology and Develo»
ment. Essays on the Political Economy of Africa. East Africaro 
Publishing House, Nairobi. Ännu ej utgiven.) 

16. Detta överensstämmer inte med president Nyereres uppfatt
ning; han har visserligen hävdat att "den nuvarande utveckling
en går bort från storfamiljsproduktion och social endräkt, mot 
framväxten av ett klassystem i jordbruksområdena", men framför 
allt oroas han över att ett "landsbygdsproletariat" börjar växa 
fram. Jfr. hans artikel 'Socialism and Rural Development', 
Government Printer, Dar es Salaam 1967. (Svensk översättning 
under titeln~ Socialism och jordbruksutveckling, i: Nyerere, 
Julius K., Socialism i Tanzania. Nordiska Afrikainstitutet 
1968.) 

17. I inledningen till 'The New Elites of Tropical Africa', 
Oxford University Press, London 1966, understryker Peter Lloyd 
att detta alltjämt äger giltighet för den bildade eliten som 
har intagit viktiga maktpositioner på det nationella planet; 
även om han troligen överdriver sin tes om eliten, är förhåll
andet viktigt och torde sannolikt ha ännu större betydelse i 
fråga om lokala "aktivister" av den typ som vi behandlar. 

18. 'Report of the Presidential Special Committee of Enquiry 
Into Cooperative Movement and Marketing Boards', Government 
Printer, Dar es Salaam 1966, s. 5. En kort kommentar till den
na rapport ges i: Saul, John s., An Introduction to the Ca
operative Report, i: Mbioni, 3, 7 1 Dar es Salaam, dec. 1966, 
s. 2 - 8. 

19. Dar es Salaam 1965, s. 27. 

20. Report of the Presidential Special Committee ... op. cit. 
s. 5. 

21. Annual Report of the Ministry of Commerce and Cooperatives, 
1964, s. 12. 

22. Government Paper nr 4, 1967. Government Printer, Dar es 
Salaam, s. 15. 

23. Nyerere, op.cit. 

24. Kasambala, J.S., Policy Statement to the Budget $ee_s;iop .Qf 
the National Assembly. Government Printer, Dar es Salaam 1964. 
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25. Report of the Presidential Special Committee ... op. cit. 
s. 9. 

26. Ibid. 

27. Annual Report of the Cooperative'Officer, Lake Province, 
1958. 

28. student Research Report, september 1968, avsedd att ingå i 
John s. Sauls allmänna rapport om reorganisation av VFCU, som 
skall publiceras i: Migot-Adhola, S.E., & Saul, John s., (utg.) 
Marketing Cooperatives in ranzanig. (Preliminär titel; ännu 
ej utgiven.) 

29. Från en rapport av 'Audit and Supervision Section' i Jord
bruksministeriet: Food and Cooneratives based in Mwanza. 

30. student Report, december 1968 (jfr. not 28). 

31. student Report, september 1968 (jfr. not 28). 

32. Report on the Kilimanjaro Native Cooperative Union Ltd, 
25 februari 1963; Report on the Victoria Federation of Ca
operative Unions, 28 september 1962. En konfidell rapport om 
VFCU, som utarbetades samtidigt med 'Report of the Presidential 
Special Committee of Enquiry ••• ' av samma kommitte, framförde 
uppenbarligen 5 år senare samma tes, men i mycket starkare 
ordalag. Det är intressant att påpeka att ett annat av de 
större och äldre förbunden, Bukoba Cooperative Union, tycks ha 
haft mycket mindre besvär med det slags problem som behandlas 
här. Det vore mycket väl värt att analysera varför detta för
bund kan uppvisa en så effektiv ledning. 

33. Migot-Adhola, op. cit. 

34. Annual Report, op. cit. 

35. Report ... , s. 9. 

36. Migot-Adhola, op. cit. 

37. Jfr. i denna fråga den ännu outgivna rapport som omnämnts 
ovan i not 28. 

38. Government Paper nr 4, 1967, s. 16. 

39. Jfr. Worsley, Peter, The Third World, London 1964, s. 164-
167. 
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