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Vi uppmanar världssamfundet att fortsätta kampanjerna för att 
isolera Sydafrika ... 

Uppmaningen kommer i befrielserörelsen ANCs ledare Nelson 
Mandelas första tal efter frigivningen den 11 februari 1990. Men 
Nelson Mandela säger också: 

-Allt som vi önskade förändra genom sanktionerna är fortfaran
de kvar. Ingenting av det har förändrats. Du måste komma ihåg att 
vårt mäl är ett icke-rasistiskt samhälle. Vi är fortfarande längt ifrån 
detta. 

Det är inte bara ANC som vädjar om en skärpning av sanktion
strycket Också Världskyrkorådet uppmanade i februari 1990 med 
anledning av det nya läget i Sydafrika till intensifierade sanktioner. 

-Vi uppmanar det internationella samfundet att intensifiera sank
tioner och andra påtryckningar på den sydafrikanska regimen för att 
påskynda oroformandet av Sydafrika till ett rättvist samhälle, skriver 
Världskyrkorådet. 

Visserligen signalerar nu Sydafrikas president F. W. de Klerk att 
han, efter frisläppandet även av Nelson Mandela och legaliseringen 
av ANC med flera förbjudna organisationer, är beredd att vid för
handlingsbordet förhandla om att avskaffa aparteidlagar och också 
ge svarta politiska rättigheter. 

Men uttalandena från oppositionen i Sydafrika är entydiga och 
tydliga- det är genom fortsatta påtryckningar från omvärlden som ett 
fritt, demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika kan skapas. Frank 
Chikane, generalsekreterare i sydafrikanska Kyrkorådet säger att 
"det vore ett gravt misstag om de internationella påtryckningarna mot 
regimen minskade i detta skede", och ANCs förre generalsekretera
re W alter Sisulu har sagt detsamma. 

Fackföreningsfederationen COSA TU s vice ordförande Chris 
Dhlamini har slagit fast att "det är av största vikt att sanktionerna 
fortsätter att skärpas tills en ny folkvald församling antagit en ny 
konstitution". 



Kravet att sanktionerna ska fortsätta tills en konstituerande 
församling antagit en ny grundlag finns också i en fredsplan, den s k 
Hararedeklarationen, som utarbetats av ANC tillsammans med an
tiapartheidfronten UDF och COSA TU. Planen stöds av den afrikan-_ 
ska enhetsorganisationen OAU och antogs enhälligt av FN s general
församling i december 1989. 

Sedan 1979 är det förbud för svenska företag att investera i Syd
afrika, och i oktober 1987 införde Sverige ett handelsförbud med 
Sydafrika. Trots det fortsätter svenska företag att ha kontakter med 
apartheidstaten. 
• Svenska företag har bolag, fabriker och säljorganisationer i Syd
afrika. 
• Svenska företag fortsätter att handla med Sydafrika via tredje land 
och från sina utländska fabriker. 
• sydafrikanska produkter misstänks komma in i Sverige via tredje 
land. 

Flera av de svenska företagen är verksamma inom gruvsektom, 
som är den ekonomiskt viktigaste näringen för Sydafrika. 
• Atlas Copco levererar bl a borr-riggar. 
• Sandvik och Secoroc säljer t ex borrstål. 
• SKF har cirka 30 procent av marknaden för kullager, och har de 
senaste åren bl a öppnat försäljning i ett hemland. 

Sam tidigt fortgår den internationella debatten om att införa totala 
sanktioner mot Sydafrika. En nyckelsektor är Sydafrikas mineral
och metallexport Guldet svarar för omkring 40 procent av landets 
exportinkomster, medan övrig mineralexport står för 20 procent. 

Skulle denna inkomstkälla sina, så skulle den redan dåliga eko
nomin raseras, och den vita apartheidregimen skulle stå utan pengar 
att bedriva kriget mot sina egna svarta invånare. 

Ä ven om guld har stor betydelse för Sydafrikas ekonomi, så har 
det ingen strategisk betydelse eftersom världens guldreserver är 
mycket stora. Guld behandlas därför inte i denna rapport. 

Analysen i "Sanktioner- och Sydafrikas mineraler" visar att ar
gumentet som anförs av sanktionsmotståndare, att omvärlden inte 
klarar sig utan de sydafrikanska mineralerna, är överdrivet. 

Denna skrift baseras på ett samarbete mellan ISAK, Nordiska 
afrikainstitutet och Råvarugruppen, och är en förkortad och av ISAK 
bearbetad version av ett utförligare material som under våren 1990 
kommer att ges ut i Nordiska afrikainstitutets serie "Discussion 
Papers". 

Stockholm i april1990 
Bo Forsberg 
ordförande, Isolera Sydafrika-kommitten 
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Det råder sedan oktober 1987 
förbud i Sverige mot att handla 
med Sydafrika, oavsett vilka va
ror det gäller. En rad andra län
der har också infört olika for
mer av handelsförbud. 

Under 1980-talets andra 
hälft har diskussionerna varit 
intensiva om möjligheten, och 
vikten av, att genom ett beslut i 
FNs säkerhetsråd införa totala 
sanktioner mot den brutala 
apartheidregimen i Sydafrika. 

Beroendet av Sydafrikas mi
neraler används ofta som ett 
argument mot internationella 
sanktioner mot Sydafrika. Men 
stämmer detta argument? 

Genom att sammanställa 
tillgänglig information, kan man 
visa att beroendet av Sydafrika 
finns där, men ofta är överdri
vet. 

Detta material presenterar 
samlade data om S ydafrikas roll 
och om de sydafrikanska gruv
bolagen vad gäller strategiska 
mineral. Källan till denna pre
sentation är Råvarugruppens i 
Stockholm databas. Dessutom 

jämförs några påsenare tidgjor
da studier av västvärldens be
roende av mineral från Sydafri
ka. 

Två linjer i argumentationen 
Argumentet mot sanktioner föl
jer två huvudlinjer. Den första 
är att Sydafrikas regering kan 
stoppa landets export av mine
raler som en motåtgärd mot 
sanktioner. Detta argument har 
också framförts av delar av Syd
afrikas etablissemang. 

Den andra linjen är att sank
tioner mot Sydafrika måste un
danta så kallade strategiska mi
neral, för att undvika stillestånd 
och eventuellt kaos i västvärl
dens metallindustri. Ett exem
pel är USAs Comprehensive 
Sanctions Actfrån 1986, därtio 
mineraler definieras som stra
tegiska och därför måste un
dantas. 

Den första linjen är osanno
lik, särskilt nu, eftersom Syda
frika är beroende av exportin
komster från mineral och me
taller. 
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Exportandelen av mineralprodukter 1986 och 1987: 

1986 1987 

Procent av totala exporten 23,0 20,0 
Procent av totala exporten exkl guld 38,2 34,3 

Effekten av att stoppa ex
porten av mineralprodukter 
skulle vara alltför allvarlig för 
Sydafrikas ekonomi. Detta står 
också klart för beslutsfattarna, 
vilket framgär av följande citat: 

"Utrikesminister Pik Botka 
reagerade entydigt mot flera 
röster som krävde motsank
tioner genom att säga att stra
tegiska mineral inte kommer 
att användas mot väst som 
motåtgärder mot sanktioner. 
Pat Retief, ordförande i Ro
stenberg Platinum- som pro
ducerar 45 procent av värl
dens platina - har fördömt 
förslag om motsanktioner som 
oansvarigt. m 

På grund av den sydafrikan
ska dominansen, har platina
gruppens metaller (PGM) of
tast nämnts som lämpliga att 
använda för motåtgärder av 
regeringen. Handelsstatistiken 
för dessa mineral hälls hemlig 
av regeringen, liksom statisti
ken för allt fler mineral och annat 
strategiskt gods i landets han-

del. Exportförlusten för Syd
afrika om PGM skulle hällas 
tillbaka, beräknas till omkring 
1,5 miljarder dollar per är. 

Detta motsvarar omkring 
åtta procent av den totala expor
ten och mellan 1/2 och 2/3 av 
det bytesbalansöverskott som 
erfordras för att täcka netto-ka
pitalutflödet. 

Det finns två skäl till att 
Sydafrikas regering vill undvi
ka att införa sanktioner på sin 
egen ekonomi: 
• Det skulle minska möjlighe
terna till nödvändigt handelsö
verskott. 
• Det skulle undergräva Syda
frikas tillförlitlighet som leve
rantör av mineraler och därige
nom öka köparnas ansträng
ningar att utveckla alternativa 
källor. Därigenom skulle Syda
frikas strategiska värdeförväst
makterna minska, och inga vä
sentliga skäl att stödja apart
heid-regimen skulle finnas kvar. 

USA i viktig roll 
De flesta studier som gjorts på 
området är amerikanska, vilket 



satt sin prägel på jämförelserna. 
Sam tidigt är det intressant att se 
hur USA resonerar när det gäl
ler en bojkott av Sydafrikas me
taller. 

Anledningen är helt enkelt 
att argumentet långvarig skada 
av avbruten import från Syda
frika har spelat en viktigare roll 
i USA än i andra länder, samti
digt som landet har en betydan
de import från Sydafrika. Det är 
dock så att flera europeiska 
länder samt J apan tar en större 
andel av sin mineralimport från 
Sydafrika än vad USA gör. 

I de amerikanska rapporter
na avvisas vanligen möjlighe
ten av en total bojkott av Syda
frika, dock utan ingående dis
kussion. 

Olika studier identifierar ett 
större eller mindre antal strate
giska mineral. Det största anta
let finns i US Anti -apartheid 
Act, där man undantar tio mine
raler från sanktioner. 

De tio mineralen i US 
Comprehensive Antiaapartm 
heid Act är: 
<~>krom 

<l> titan 
e platinagruppen (PGM) 
<~>antimon 

.. mangan 
<~>diamant 

e kobolt 
e sillimanit 
"'vanadin 
.. asbest 

Flera mineralexperter kritiserar 
att ett så stort antal mineraler 
ungantagits. Även US General 
Accounting Office sammanfat
tar, utgående från samma lista: 
"Med undantag av två PGM
metaller (platina och rodium), 
en specifik typ av industridia
mant, en typ av krysolit asbest 
och andalusit finns alternativa 
källor till de tio strategiska 
mineralen som importeras från 
Sydafrika enligt data från US 
Bureau of Mines, Bureau of 
Commerce ochDefence D ep art
ment."3 

V år sammanfattning är att 
förutom PGM (platina och ro
dium), bör krom och ferrokrom 
betraktas som strategiska. Vil
ken grad av känslighet detta 
skapar beror på en rad antagan
den. 

Vad är beroende? 
Det är viktigt att skilja mellan 
övergående beroende och lång
varigt beroende. För att citera 
Michael Shafer vid Harvard
universitet "Det är inte korrekt 
att benämna importberoende i 
sig som långsiktigt beroende. 
Den verkliga frågan är hur 
snabbt, hur effektivt och till 
vilkenkostnad ettlandkan ställa 
om sin ekonomi vid leveran
savbrott Beroende är den ska
da som återstår när du har gjort 
ditt yttersta" . 
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Gruvarbetarna arbetar på ett år långa kontrakt. Arbetet är hårt, tungt och 
·farligt. Varje år dödas omkring 800 man i gruvolyckor, ochtrots att det är ett 
av de bäst betalda arbetena för svarta är personalomsättningen hög. 

Vad är ett strategiskt sikt. Här är avgörande vilken 
:rnrnineral? politisk vilja de styrande har. 
Mineral kan definieras som stra- Den mest rimliga definitio-
tegiska om leveransavbrott in- nen på hur strategiskt ett mine-
nebär allvarliga ekonomiska ralär,ärommineraletharnatio-
stömingar. En mera snäv defi- nell betydelse men att tillgång-
nition avser mineral med speci- en inte är säker. Det kan bero t 
fik militär användning. ex på att antalet leverantörer ä.r 

Dock är ett land som idag begränsat,attdetanvändsikäns-
importerar storakvantiteter mi- lig teknologi eller förekommer 
neral från Sydafrika naturligt- geologiskt sparsamt. 
vis mycket beroende på kort 
sikt om det inträffar ett avbrott, 
men detta beroende säger in g
enting om möjligheterna att 
hantera situationen på längre 

snutsatser 
De rapporter som vi gått igen
om är huvudsaldigen baserade 
på samma data vad gäller vol y-



men av såväl Sydafrikas som 
resten av världens produktion 
och export. Detta även om de 
täcker olika år. Ändå är slutsat
serna vitt skilda i fråga om sår
barheten hos västerländska 
industrier/industribranscher. 

Det viktigaste skälet är de 
olika antagandena om ett antal 
frågor, vid sidan av den nuva
rande omfattningen av de väst
erländska ekonomiernas pro
duktions- och importberoende. 

De viktigaste av dessa anta
ganden är: 
- Om strategiska lager frigörs 
eller inte som en tillfällig åt
gärd. Detta är speciellt viktigt i 
falletUSA. 
- Förutsättningar vad gäller 
marknadskrafternas flexibilitet, 
d v s att högre priser minskar 
efterfrågan som ökar intresset 
av att ersätta med andra mine
raVmetaller. Dessutomkan bryt
ning av tidigare icke lönsamma 
gruvor starta och samtidigt ökar 
återanvändningen avfall som 
innehåller metaller. 
- Förutsättningar vad gäller 
teknologiska förändringar. 
-Förändringar vad gäller Sov
jetunionens framtida export. 
- Förutsättningar vad gäller 
graden av transportberoende av 
Sydafrika för mineralproduk
tion i Zambia, Zaire och Zim
babwe. 

Några av antagandena har 
effekt på kort sikt. Det gäller 

bland annat möjligheterna att 
frigöra strategiska och indu
striella lager, att påverka efter
frågan och tillgången via pris
förändringar i form av substitu
tion för andra mineral, att släp
pafritt juveler, myntoch tackor 
(platina) på marknaden samt att 
öka återanvändningen. 

Andra antaganden har ef
fekter på lång sikt. Det gäller bl 
a teknologiska förändringar, att 
gruvor åter tas i bruk samt att 
nya mineraltillgångar utveck
las. 

Vi är medvetna om frågans 
spekulativa karaktär, men skul
le ändå vilja sammanfatta den 
genom att dra några slutsatser 
från det material vi studerat. 

De huvudsakligaslutsatser
na är: 
-Effekterna av bortfallet av ett 
eller flera mineral från Sydafri
ka beror naturligtvis på hur 
avbrottetgårtill.Skerdetplöts
ligt eller gradvis? Hur effektivt 
är avbrottet-är det fullständigt 
eller resultatet av enskil da län
ders sanktioner? Under hur 
lång tid kommer avbrottet att 
fortgå? 
- De mest kritiska mineralen 
för industrierna i väst är pla
tinagruppens metaller, fram
för allt platina och rhodium, 
samt krom och ferrokrom. 
- Aven om ett avbrott i till
gången på sydafrikanska mi
neral kommer att skapa svå-

13 
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righeter under kortare tid i 
fallet platina och för en något 
länge period vad gäller krom, 
så tycks flera av dokumenten 
överdriva effekterna. 
- En faktor som inte tillräck
ligt uppmärksammats av 
"alarm-författarna" är pris
förändringars effekter på till
gång och efterfrågan i hän
delse av avbrott i tillgången 
från Sydafrika. 
- Beträffande USA tycks de 
strategiska och industriella la
gren vara tillräckliga som buf
fert mot kortvariga följder av 
varje slags avbrott. Detta 
under förutsättning att de 
släpps fria. Fyra gånger se
dan andra världskriget har 
det inträffat abrupta störning m 

ar i utbudet av ett eller flera 
för USA strategiska minera-

ler. Inte i något av dessa fall 
har USAs industrisektor fått 
allvarliga svårigheter. 
- Europa och i än högre grad 
Japan är mer sårbara, efter
som deras . lager är mindre 
eller saknas helt. I händelse 
av ett fullständigt avbrott av 
mineralleveranserna från 
Sydafrika skulle sannolikt 
någon typ av internationell 
samordning komrna till stånd, 
liknande den för oljeproduk
ter efter oljeprisökningen 
1973-74. 
-Det är inte troligt att Syda
frika kommer att införa sank
tioner mot sin egen ekonomi 
genom att själva stoppa ex
porten av mineral eller me
taller. De ekonomiska och po
litiska kostnaderna skulle bli 
för höga för landet. 

• Framtidsutsikter att tekniskt kunna minska 
USAs importberoende av sydafrikanska mineraler4 

Krom Kobolt Mangan PGM 

Utsikter för Mycket Bra Dåliga Ganska 
ökad substitution bra dåliga 

Potential för ökad Bra Bra Dåliga Utmärkt 
återvinning 

Potential för ökad Mycket Dåligt (Om Mycket Ganska 
produktion i USA dålig understött: dåligt bra 

Bra) 

Potential för spridd Ganska Bra Bra Dålig 
tillförsel dålig 



De flesta gruvarbetare kommerfrån hemländerna ellerfrån grannländerna 
Där tvingas de lämna familjen i stor fattigdom och social underutveckling. 

Utvecklingen i Sovjet och 
Östeuropa 
Det är för tidigt att i detalj ana
lysera effekterna av de betydel
sefulla politiska förändringar
na i Sovjetunionen och Östeu
ropa under 1989. En följd av 
utvecklingen skulle emellertid 
kunna bli att USAs starka mot
vilja mot att vara beroende av 
tillgången från Sovjetunionen 
skulle minska. 

Som klart framgår av den 
följande översikten över strate
giska mineral är Sovjetunionen 
den viktigaste alternativa käl-

lan för de flesta mineral. Med 
mindre motvilja från USAs sida 
kunde sovjetiska tillgångar er
sätta sydafrikanska, vilket i 
grunden skulle förändra bilden 
och därmed försvaga Sydafri
kas ställning. 

En faktor som kan stödja en 
sådan utveckling är att mineral 
är de enda sovjetiska produkter 
med vilka en tänkbart ökad 
framtida USA-export av bl a 
kapitalvaror kan finansieras. 
Restriktioner för amerikanska 
exportkrediter skulle kunna för
dröja tidpunkten när detta verk-

15 
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ligen sker, men det kan inte i 
långa loppet hindra utveckling
en. 

En faktor som å andra sidan 
arbetar i motsatt riktning är 
USA-företagens skepsisnärdet 
gäller att lita till tillförlitlighe
ten i de sovjetiska tillgångarna. 
Den nya situationen i Sovjetu
nionen kan komma att öka anta
le t strejker och andra aktiviteter 
som kan hota regelbundna leve
ranser. 

Svenska studier 
Kommerskollegium gjorde 
1981 en studie över Sydafrikas 
betydelse för Sveriges råvaru
försörjning. Man granskade 100 
mineral avseende förekomstoch 
produktion i Sydafrika. Av des
sa ansågs tio mineral behöva 
granskas mer i detalj. Dessa var 
krom, mangan, vanadin, guld, 
PGM, antimon, diamant, ver
mikulit, sillimanit och zirkon. 

A v dessa finns inte guld, 
vermikulit och zirkon med i US 
Comprehensive Anti -apartheid 
Act som istället har med titan, 
kobolt och asbest. 

Slutsatsen i Kommerskol
legiums studie är att beroendet 
ofta är överdrivet. För Sveriges 
del, skriver Kommerskollegium 
att ett stopp för direktimport 
från Sydafrikakanklaras. Detta 
har sedemera visat sig korrekt, 
eftersom det sedan 1988 råder 
stopp för direktimport. 

1 l Troyounce (o z) är 31, l gram 
2 Southern Africa Report, 27 maj 
1988 
3 US General Accounting ·Office: 
South Africa, Summary Report on 
Trade, Lendin g, Investment and Stra
tegic Minerals (Report to Congressio
nal Requesters, Washington, Sept 
1988), sid 42 
4 Congress of The United States, 
Office of Technology Assessment 
Strategic Minerals - Technologies to 
Reduce US Import Vulnerability 
(Washington DC, 1985) 
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I det följande avsnittet be
handlas de viktigste av Syda
frikas mineraler och metall
er. De behandlas i ordning be-

r 
roende på mineralets relativa 
vikt sett ur västvärldens syn
punkt. 

KROM OCH FERROKROM 
Det viktigaste brytvärda krom
mineralet är kromit, Fe0Cr20 3• 

Det förekommer i naturen med 
varierandehalteravkrom-,järn
' aluminium- och magnesiumo
xider. Kromitmalmer används 
vid framställning av ugnsinfo
dring, för kemiska ändamål och 
vid framställning av ferrolege
ringar. 

70procent av allt ferrokrom 
används för framställning av 
rostfritt stål, som är den viktiga
ste ferrolegeringen. Rostfritt stål 
innehåller normalt 18 procent 
krom (och åtta procent nickel). 
Vid framställning av rostfritt stål 
finns inget substitut , d v s er
sättningsmaterial, för krom. 

Andra betydande ferro
kromlegeringar är konstruk
tionsstål, kullagerstål och de
gelstål. 

Krom och ferrokrom har stor 
betydelse inom rymdindustrin, 
kemiska industrin samt energi
och transportindustrin. 

Världens reserver 
Världens totala reserver av 
kromitmalm uppskattas till 3 
700 miljoner ton, vilket mot
svarar 37 5 års förbrukning på 
nuvarande nivå. Större delen av 
de kändareserverna finns i södra 
Afrika. Sydafrika har 75 pro
cent och Zimbabwe 17 procent. 
Därefter kommer Sovjetunio-
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nen med två procent samt In
dien och Turkiet med en pro
cent vardera. 

Dessutom finns fyndighe
ter i USA, Kanada och på Grön
land. Dessa är inte brytvärda 
idag, men kan bli det vid en 
eventuell bojkott mot Sydafri
ka1. 

Produktion 
Världens totala produktion av 
kromitmalm 19 8 8 var 11,8 
miljoner ton, vilket kan jämfö
ras med 7,9 miljoner ton år 197 5. 
1988 svarade Sydafrika för 34 
procent av produktionen, Sov
jetunionen för 27 procent samt 
Albanien och Turkiet för sju 
procent vardera. 

Under perioden 1975 till 
1988 ökade Sydafrika sin andel 
från 26 procent till 34 procent. 

Sydafrika ökar 
ferrokroma produktionen 
stålindustrin använder ferm
krom vid produktion av rostfritt 
stål. Framställningsprocessen är 
energikrävande och ger förde
lar åt länder med låga energi
kostnader, som t ex Sydafrika, 
Norge och Sverige. 

Under 1970-talet byggde 
Sydafrika ut sin ferrokrom
produktion, vilket var möjligt 
tack vare billig energi, egen 
kromitmalm, eget kollämpligt 
för ferrokromframställning 
samt låga arbetskostnader. Ut
byggnaden gjordes i samarbete 
med sydafrikasregering och un
derlättades genom ekonomiskt 
stöd, skattelättnader och stats
subventionerade lån. Resultatet 
blev att många ferrokrompro
ducenter i USA, EG och Japan 

• Produktion i tusen ton av kromitmalm2
: 

1975 1988 
tusen procent tusen procent 
ton ton 

Sydafrika 2 070 26,4 4 245 36,3 

Zimbabwe 590 7,5 560 4,8 
Albanien 740 9,4 750 6,4 
Finland 165 2,1 620 5,3 
Indien 500 6,4 760 6,5 
Filippinerna 520 6,6 165 1,4 
Turkiet 670 8,5 800 6,8 
Sovjetunionen 2 090 26,6 3 240 27,7 
Övriga 495 6,5 560 4,8 

Totalt 7 840 100,0 11 700 100,0 



blev utkonkurrerade. 
Avsikten med satsningen 

var att göra västvärlden mer 
beroende av Sydafrikas mine
ralindustri. Istället för att ex
portera kromitmalm, som lätt 
kunde ersättas av kromitmalm 
från andra leverantörer, gjorde 
man kunderna i väst beroende 
av ferrokromimport från Syda
frika. Konkurrerande kromitle
verantörer inte kunde produce
ra ferrokrom lika billigt. 

Lågkonjunkturen runt om i 
världen under 1970-talet och 
början av 1980-talet gjorde att 
lönsamheten var dålig också i 
industrin för rostfritt stål. När 
efterfrågan ökade under mitten 
av 1980-talet utökades ferro
kromproduktionen framför allt 
i Finland, Turkiet, Italien, 
Grekland, Norge och Sverige. 
USA och EG är fortfarande be
roende av ferrokromimport. 

Världsproduktionen av fer
rokrom var 1985-1986 3,2 mil
joner ton/år. Sydafrika svarade 
för 30 procent, Sovjetunionen 
28 procent, J apan 11 procent, 
Zimbabwe sex procent, Sveri
ge fem procent, Brasilien fyra 
procent och USA två procent3• 

Sverige 
Sverige är en stor förbrukare av 
krom beroende på vår stora 
produktion av specialstål, fram
för allt rostfritt stål. Allt krom 
som används importeras, efter-

som Sverige inte har några 
brytvärda förekomster av kro
mit. 

Importen från Sydafrika har 
varit ganska låg, medan huvud
delen har kommit från främst 
Finland och andra europeiska 
länder. 

Efter beslutet om handels
bojkott 1987 har ingen kromit 
importerats från Sydafrika en
ligt statistiken. Ferrokromtill
verkarna menar att de tvingas 
betala upp till l 00 procent mer 
på grund av bojkotten. 

Enligt tillgänglig statistik 
har import från USA ersatt de 
tidigare leveranserna från Syd
afrika. 

Den svenska importen av 
krommalm (kromit) var 1988 
totalt 435 000 ton. På grund av 
handelsskäl är specificeringen 
på land sekretessbelagd med ett 
års förskjutning. 

U tö v er kromit importerades 
44 000 ton ferrokrom 1988, att 
jämföras med 46 000 1984, då 
50 procent kom från Sydafrika. 

(Se tabell på nästa sida.) 

USA 
USAsimportavkromvar 1983-
1986 i genomsnitt: 
- kromitmalm, 94 000 ton inne
hållen krom, därav 77 procent 
från Sydafrika. 
- ferrokrom, 186 000 ton inne
hållen krom, därav 55 procent 
från Sydafrika. 
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Andra leverantörer av kro
mit var Finland, Filippinerna 
och Turkiet. Leverantörer av 
ferrokrom var också Brasilien, 
Sverige, Turkiet och Zimbab
we. 

USA har ingen egen pro
duktion av kromitmalm. Det tar 
minst fem år i ett krisläge att 
kunna öppna idag icke lönsam
ma fyndigheter. 

Den inhemska ferrokromp
roduktionen är ca 90 000 ton/år, 
men skulle kunna utökas till ca 
270 000 ton/år om idag olön
samma anläggningar togs i drift. 

I händelse av ett embargo 
mot Sydafrika skulle kromit
och ferrokromimporten kunna 
fortsätta efter en viss tid av oro 
under omläggning av handels
mönstret, enligt US Bureau of 
Mine s. De uppskattar att kost
naderna skulle öka med 15 pro
cent vid import från andra län-

der än Sydafrika. Totalt skulle 
detta innebära en ökad kostnad 
av 30 miljoner USdollar/år. 

stålindustrin menar dock att 
det skulle ta tre till fem år innan 
importen skulle kunna fungera 
utan problem. 

USAs statliga säkerhetsla
ger motsvarar tre års import av 
kromit och ett och ett halvt års 
import av ferrokrom. I detta 
ingår inte lager som finns i in
dustrin. 

I händelse av en världsoms
pännande bojkott mot Sydafri
ka skulle USA vara tvungna att 
öppna idag icke brytvärda fyn-

. digheter och priset på kromit
malm skulle öka med 300 pro
cent. I slutändan skulle detta 
resultera i att kostnaden för till
verkning av rostfritt stål ökar 
med 13-15 procent. 

Svensk import i tusen ton av kromit: 

Sydafrika Finland 
tusen proc proc 
ton 

1983 341 4 39 
'1984 580 6 44 
1985 377 '12 27 
1986 378 2 40 
i9875 378 16 x 
19885 435 o x 

Albanien 
proc 

32 
25 
22 
22 
x 
x 

Turkiet 
proc 

12 
i2 
15 
8 
x 
x 

USA 
proc 

o 
o 

22 
20 

x 
x 

s Uppgifterna lämnas inte ut av statistiska Centralbyrån förrän efter ett 
år på begäran av kromindustrin 
x Uppgiften okänd 



Övriga västländers 
importberoende 
Alla västliga industriländer är i 
hög grad bundna till import av 
kromprodukter. 1983 var im
portberoendet: 
o USA 92 procent, varav från 
Sydafrika: kromit 78 procent, 
ferrokrom 51 procent. 
o Japan 90 procent, varav från 
Sydafrika: kromit 47 procent, 
ferrokrom 65 procent. 
o EG 92 procent, varav från 
Sydafrika: kromit 48 procent, 
ferrokrom 50 procent. 

Andra leverantörer till EG 
är Zimbabwe lO procent, Alba
nien 13 procent, Turkiet fem 
procent och Sovjetunionen två 
procent. Man anser att endast 
Sovjetunionen har kapacitet att 
öka leveranserna avsevärt i 
händelse av ett embargo, dock 
inte tillräckligt för att täcka 
bortfallet från Sydafrika. 

En studie gjorda v Västtysk
lands regering kom till slutsat
sen att den västtyska BNPn vid 
en bojkott skulle minska med 
20 procent och orsaka en ar
betslöshet på två miljonerS. 

Södra Afrika 
Zimbabwe har 17 procent av 
världens kromitreserver, unge
fär 560 miljoner ton. Malmen 
innehåller höga halter kromit, 
men malmen förekommer i re
lativt tunna skikt vilket gör den 
svår att bryta med befintlig 

teknik. Detta erbjuder möjlig
heter till positiva sanktioner i 
form av hjälp till utveckling av 
lämpliga brytningsmetoder för 
att därigenom ersätta bortfallet 
från Sydafrika i händelse av en 
bojkott. 

I en rapport från US Bureau 
of Mines uppskattar man att 
Zimbabwe har en brytningska
pacitet på cirka en miljon ton/år 
(0,59 miljoner ton 1988). En 
miljon ton motsvarar USAs 
årliga import från Sydafrika6

• 

Idag exporteras en stor del 
av Zimbabwes kromprodukter 
på järnväg via sydafrikanska 
hamnar. US Bureau of Mines 
anser därför inte att krom från 
Zimbabwe skulle kunna expor
teras i händelse av ett embargo 
mot Sydafrika. Ytterligare po
sitiva sanktioner vore därför att 
utöka kapaciteten på järnvägar
na till Dar-es-Salaam i Tanza
nia och till Mocambique7

• 

Möjliga ersättningsmaterial 
Enligt en studie 1978 av US 
National Materials Advisory 
Board, kan 30 procent av krom
förbrukningen i USA ersättas 
av tillgängliga kromfria mate
riaLDet finnsiriget substitut för 
krom i dess användning i rost
fritt stål, men som rostskydd för 
järn och stål kan det ersättas av 
zink, nickel eller kadmium. 

Som nämnts har USA stra
tegiska reserver av kromit som 

21 



22 

Framställningen av ferrokrom är energikrävande, och det levereras. sen i 
olika former. Här kyls fermkromen för att stelna innan det krossas vid en av 
Sydafrikas anläggningar. 

motsvarar tre års import. J apan 
avser att hålla strategiska lager 
av kromit. Storbritannien köpte 

1983 ospecificerade kvantite
ter av krommaterial för att ha i 
lager. 



PLATINAGRUPPENs 
(PGM) 

METALLER 

I platinagruppen ingår sex ädel
metaller - platina, palladium, 
rodium, ruthenium, iridiumoch 
osmium. I naturen förekommer 
de normalt tillsammans och de 
har inbördes likartade unika 
egenskaper, som t ex höga 
smältpunkter, unika katalytiska 
egenskaperochhögtkorrosions
motstånd. 

De ekonomiskt viktigaste 
PGM-metallernaärplatina,pal
ladium och rodium, som alla 
används somkatalysatorer i pet
roleum- och bilindustrin. I öv
rigt används PGM i den e lekt
rorriska industrin, i glasindust
rin, i kemisk industri samt som 
investeringsobjekt och för till
verkning av smycken. 

Världens reserver 
Världens totala malmreserver 
av PGM uppskattas till 37 000 
ton, motsvarande 17 5 års för
brukning på nuvarande nivå. 
Omkring 80 procent av värl
dens kända reserver finns i 
Sydafrika, 17 procent i Sovjet-

unionen och tre procent i Zim
babwe8. 

Det är bara i Sydafrika och 
i en gruva i USA som PGM för
ekommer ensamt. Alla andra 
förekomster har PGM som bi
produkt vid brytning av nickel 
eller kopparmalmer. Detta in
nebär att endast Sydafrika kan 
planeraPGM-brytningen efter 
marknadens aktuella situation. 
De övriga, t ex Sovjetunionen 
och Kanada, måsteplanera bryt
ningen efter efterfrågan på hu
vudmineralet, d v s för nickel 
eller koppar. 

I de sydafrikanska fyndig
heterna är fördelningen mellan 
de olika PGM-metallema 60 
procent platina, 25 procent pal
ladium och fyra procent rodium. 
I en ny fyndighet som snart ska 
börja utvinnas, och som enligt 
sydafrikanska grovanalytiker 
står för 32 procent av landets 
totala PGM-reserver, är förhål
landet 42 procent platina, 46 
procent palladium och tre pro
cent rodium. 
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Motsvarande fördelning i 
Sovjets nickelmalmer är 65 
procent palladium och 20 pro
cent platina. 

A v all platina som produce
ras utanför Sovjetunionen kon
trolleras 99 procent av de två 
Sydafrikanska bolagen Rusten
berg och Impala samt av det 
kanadensiska bolaget INC09• 

Produktion 
Produktionen uppgick i Sovje
tunionen 1987 till121 ton, där
av 30 ton platina och 78 ton 

palladium. Produktionen i Syd
afrika uppgick 1987 till131 ton, 
därav 78 ton platina och 31 ton 
palladium. 

Marknad 
Bilindustrin använde 1987 cir
ka 40 procent av den producera
de platinan, övrig industri 20 
procent medan ungefär 40 pro
cent användes för investeringar 
och smycken. 

80 procent av allt palladium 
förbrukades i den elektriska 
industrin och inom tandvården. 

Produktion i ton av platina.10 
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70 procent av allt rodium 
och åtta procent av allt palla
dium förbrukades av bilindu
strin. 

Sydafrikas marknadsandel 
i västvärlden för både platina 
och rodium är omkring 80 pro
cenL 

Platina ochrodium används 
vid tillverkning av den mest 
använda katalysatorn, trevägs
katalysatorn. För tillverkning 
av en katalysator behövs 2,3 g 
platina och 0,2 g rodium. 

Miljölagstiftning över hela 

västvärlden kräver idag kataly
satorrenare, och miljökraven 
kommer att öka än mer. Därför 
kommer förbrukningen av plati
na och rodium att öka under 
kommande år. I Japan och USA 
har katalysatorer krävts sedan 
början av 1980-talet, i Sverige 
och Schweiz från 1989. BO
länderna har nyligen beslutat om 
samma krav12• 

• Produktion i procent av palladium och rodium11 
• 

Palladium Rodium 
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• Konsumtion i ton av platina på västmarknaden 13 
• 

1984 1987 1988 1989 

Västeuropa 16,2 17 1 
' 

18,8 19,3 
Japan 38,9 44,4 47 7 

' 
47,1 

USA och Kanada 30,8 32,2 31,7 33,1 
Övriga västländer 6,2 5,3 5,1 5,3 
Lagerförändringar o -0,8 -o 3 

' 
-3,0 

Total 92,1 98,3 103,1 101,7 

Huvuddelen av lagerförändringarna var förändringar i den spekula-
tiva lagerhållningen. 

•Västvärldens konsumtion i ton av övriga PGM 1986 

Palladium 92,1 därav Sydafrika 32,3, Sovjetunionen 49,8 
Rodium 8,4 därav Sydafrika 6,2, Sovjetunionen 2,2 
Övriga PGM 8,7 

Ny katalysator på gång 
Tekniska tidskrifter rapportera
de 1988 att amerikanska biltill
verkare har utvecklat katalysa
torer som är baserade på palla
dium istället för på platina och 
rodium. Om detta är riktigt kan 
situationen vid en bojkott se 
ljusare ut. 

sydafrikaberoendet skulle 
bli avsevärt mindre, eftersom 
Sovjetunionen är den ledande 
leverantören av palladium till 
västmarknaden. 1987 svarade 
Sovjetunionen för 48 procent, 
Sydafrika 30procent och Kana
da fyra procent. 

USA kommer dessutom att 
producera 12 procent av sitt be
hov av palladium från 1987 från 
egna gruvor. 

Priset på palladium är för 
närvarande endast 30 procent 
av priset på platina och 10 pro
cent av priset pä rodium. 

Sverige 
Sverige har ingen egen produk
tion av PGM utan importerar 
hela sitt behov. Importen 1988 
var cirka två ton. Dessutom 
importeras färdiga katalysato
rer med 2,5 g PGM/katalysator, 
vilket gör ytterligare ett ton. 

,, 



Platinaleveranserna kom 
1988frånSchweiz(46procent), 
Tyskland(15procent), USA(15 
procent), m fl. Eftersom varken 
Schweiz eller Tyskland har 
någon malmproduktion kan 
man förmoda att PGM -leveran
serna har sitt ursprung i Syd
afrika. 

Svenskt 
Sydafrika -samarbete 
Den svenska känsligheten för 
ett bortfall av PGM gäller i för
sta hand importen av katalysa
torer till bilindustrin. Det finns 
långtgående planer på att pro
ducera en svensk katalysatorvid 
Emmissionsteknik AB i Bohu
slän. Företagetköperplatina till 
provserier från Johnson Matt
hey i Stockholm, ett företag 
som ägs av Anglo American. 
Alternativ borde kunna hittas i 
bl a Sovjetunionen. 

USA 
Platina: 1986 använde USA 31 
ton platina, varav Sydafrika 
svarade för 86 procent, Kanada 
fem procent och Sovjetunionen 
tre procent. Återstående fem 
procent erhölls genom återvin
ning från bilkatalysatorer. En 
nyöppnad gruva producerar 
sedan 1987 0,8 ton/år. 

USAs strategiska lager av 
platina motsvarar ett års för
brukning. 

Bilindustrin svarade för 65 
procent av den industriella 
konsumtionen 1986. 

I händelse av ett ensidigt 
embargo från USA uppskattar 
US Bureau of Mines att priset 
på platina kommer att öka med 
466 procent under en femårspe
riod. De totalakostnaderna upp
skattas därav til11355 miljoner 
USdollar/år. 
Rodium: Konsumtionen av 
rodium 1986 var 3,1 ton eller 
cirka hälften av världskonsum
tionen. S ydafrika svarade för 
69 procent, Sovjetunionen 20 
procent och Kanada fem pro
cent av leveranserna. Återvin
ning svarade för resterande fem 
procent. 

Vid en sydafrikabojkottkan 
bortfallet från Sydafrika inte 
kompenseras från andra länder, 
utankonsumtionen måste krym
pas, enligt US B urea u ofMines. 
De kalkylerar med att priset då 
kommer att öka med 824 pro
cent. De totalakostnaderna upp
skattas i så fall till384 miljoner 
USdollar/år. 

I en senare studie, utförd på 
begäran av ordföranden i US 
Energy and Commerce Com
mitte, skriver US Bureau of 
Mines att behovet av rodium i 
bilindustrin endast kan täckas 
till 7 5 procent i händelse av ett 
embargo. Detta skulle innebära 
att bilproduktionen minskar 
med 2,3 miljoner bilar per år. 
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Den mest använda bilkatalysatorn, trevägs-katalysatorn, består av ett ke
ramiskt block som är belagd med en blandning av platina och rodium. 

En sån minskning skulle 
orsaka en minskning av BNP 
med 12 miljarder USdollar/år 
och en arbetslöshet på 206 000. 

I ett sådant läge kan man 
fråga sig om inte USA kommer 
att tumma på miljöhänsynen. 

Ett annat alternativ är att 
platinan, som finns på markna
den som investeringar och 
smycken, kommer att bli till
gänglig. 

Övriga västländer 
J apanska och europeiska biltill
verkare importerar i huvudsak 
hela sitt behov av PGM från 

Sydafrika. Ett embargo skulle 
drastisktreducera produktionen 
av katalysatorer. 

Några länder har lager av 
PGM som täcker några måna
ders förbrukning. 

Södra Afrika 
Zimbabwe besitter tre procent 
av världens reserver av PGM
metaller. 

Dessa är av samma typ som 
de sydafrikanska, men med läg
re halt är de på gränsen till bry
värda med dagen priser. 

Positiva sanktioner vore att 
exploatera dessa fyndigheter. 



,, 

Möjliga 
ersättningsmaterial 

För användningen som kataly
satori bilindustrin finns det inget 
lämpligt ersättningsmaterial till 
PGM. 

Enligt en amerikansk stu
die borde dock 70 procent av 

MANGAN 
Mangan används till90 procent 
vid ståltillverkning och finns i 
så gott som allt stål och gjutjärn. 
Mangan ökar stålets styrka och 
hårdhet. 

Det gör stålet lättare att be
arbeta och härda samt minskar 
ojämnheter i ytan. Det är för att 
erhålla dessa legeringseffekter 
som mangan används och för 
dessalegeringsegenskaper finns 
inget substitut. 

Mangan tillsätts normalt vid 
stålprocessen i form av ferro
mangan- och kiselmanganlege
ringar. 

Under 1970-talet svarade 
ferromangan för omkring 90 
procent av allt tillsatt mangan, 
men kiselmangan får alltmer 
ökad användning. 

Utöver för stålproduktion 
används mangan huvudsakligen 
för tillverkning av torrbatterier, 

allt PGM kunna återvinnas från 
industrin. 

40 procent av all PGM säljs 
som smycken eller investeras 
på spekulation i platina- och 
palladiumtackor. Vid ett em
bargo bör dessa avsevärda re
server bli tillgängliga i taktmed 
att priset på metallerna stiger. 

för kemikalier samt för icke
järnlegeringar. 

Världens reserver 
Mangan är ett av de vanligast 
förekommande grundämnena i 
jordskorpan och många mang
anförekomster har hittats runt 
om i världen. Få av dessa är 
dock tillräckligt stora och har 
tillräckligt hög halt för att anses 
brytvärda. 

Enligt US B urea u of Mines 
finns 41 procent av världens 
totala malmreserver i Sydafrika 
och 37 procenti Sovjetunionen. 
Dessa och ytterligare sju länder 
besitter 99 procent av världens 
malmreserver på 5,4 miljarder 
ton. 

Reserverna beräknas räcka 
för 210 års konsumtion med 
dagens förbrukning. 

Dessutom finns enorma 
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djuphavsresurser som på sikt 
kan bli brytvärda. 

Produktion 
Brytningen av manganmalm är 
koncentrerad till ett fåtal län
der. Sju länder står för 95 pro
cent av världsproduktionen. 

Sydafrikas manganindustri 
kontrolleras nästan helt av två 
sydafrikanska bolag, Gencor 
och Anglovaal, samt amerikan
ska USX Corporation. 

Marknad 
De socialistiska länderna sv a
rade 1983 för 50 procent av 
världens konsumtion av mang
anmalm, EG och J apan för l O 
procentvarderaoch USAförtre 
procent. 

USA, J apan och de europei
ska ländernaimporterar hela sitt 
behov av mangan, antingen som 
manganmalm eller som ferrole
genngar .. 

Efter andra världskriget steg 

Världens större manganproducerande länder14 

Andelar i procent av totala världsproduktionen 

mangan farromangan 
1975 1988 1974 1988 

Sydafrika 24,5 15,2 6,4 11,6 

Australien 6,5 8,8 1 , 1 1,8 
Brasilien 8,4 7,4 2,0 6,4 
Kina 4,2 7,1 okänt 12,2 
Gabon 9,2 9,7 
Indien 6,4 5,8 2,6 3,2 
Japan 19,0 7,9 
Norge 9,3 8,4 
Sovjetunionen 36,8 40,5 17,3 16,8 
USA 11,9 1 ,9 
Övriga 4,0 5,5 30,4 29,8 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total produktion 
i miljoner ton 24,0 22,7 5,6 5,4 



efterfrågan p åmangan i takt med 
den snabba expansionen av stål
industrin. Efterfrågan mattades 
i början på 1980-talet beroende 
på lågkonjunkturen med låg ef
terfrågan på stål. Avmattning
en berodde också på en mins
kad manganhalt i stål, som in
nehåller tre till nio kilo mangan 
per ton råstål. Trenden med 
minskad manganhalt fortsätter. 

Från mitten av 1980-talet 
har efterfrågan på mangan dock 
ökat igen. Anledningen är den 
ökade efterfrågan av stål. 

Ytterligare en faktor som 
kan påverka den framtida efter
frågan är att de stora j ärilmalms
fyndigheterna i Brasilien inne
håller mangan i sig själva. Där
för behövs bara små mangan
tillsatser vid ståltillverkning. 

1988 uppgick den totala 
världshandeln av manganmalm 
till 8,1 miljoner ton. Sydafrika 
svarade för 30 procent och 
exporterade till Västeuropa, 
Japan och USA. Gabon svarade 
för 25 procent, Sovjetunionen 
för 15 procent och Australien 
för 13 procent. 

Under 1970-talet blev det 
en dramatisk omstrukturering 
av marknaden förferrolegering
ar. 

Producenter i USA, Stor
britannien och Västtysklandfick 
minskad lönsamhet och min
skade sin framställning, medan 
produktionen ökade i länder 

med egen manganbrytning samt 
i Norge och Japan. Ferrolege
ringar svarar idag för en allt 
större del av den totala manga
nexporten. Speciellt Sydafrika 
har kraftigt ökat sin produktion. 

Det är en medveten sats
ning, liknande den för ferro
krom och baseras på låga ener
gikostnader samt ökande frakt
kostnader som gör det mer lön
samt att bygga smältverken vid 
malmfyndigheten. 

När det gäller mangan har 
andra producenter liknande för
delaktigaförhållanden och väst
världens beroende av Sydafrika 
är därför inte lika stort som för 
krom. 

Sverige 
I Sverige förekommer mangan 
bundet till järn i några idag ned
lagda gruvor. Manganhalten i 
dessa fyndigheter är dock låga. 

Mangansilikat med 12-15 
procents manganhalt bröts ut
anför Oxelösund under kriget. I 
Bottenviken finns manganno
duler på hav botten. 

Det kan eventuellt bli lön
samt med brytning här i framti
den, dock inte med dagens låga 
manganpriser. 

Hela konsumtionen av 
mangan importeras, antingen 
som manganmalm eller som 
ferromangan. 

Under 1988 importerades 31 
000 ton ferromangan, 17 000 
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ton ferrokiselmangan och 12 
000 ton manganmalm. 

Sydafrika stod 1979 för 77 
procent av den svenska mang
anmalmsimporten, medan im
porten av ferromangan var 
obetydlig. 

1988 kom 63 procent av 
ferromanganet kommer från 
Norge, som i sin tur importera
de en tredjedel av sin råvara 
från Sydafrika. Samma förhål
lande gäller för Frankrike och 
Belgien, som levererade 35 
procent av ferromanganimpor
ten 1988. 

stålindustrin är de stora 
förbrukarna av manganmalm 
och ferromangan, eftersom me
tallen behövs för allt stål och 
stålgjutgods. 

~angan förbrukas också 
som manganmetall (l 500 ton 
1988) i aluminiumindustrin. 

Den största leverantören av 
manganmalm till Sverige 1988 
var Brasilien med 98 procent. 

Den svenska känsligheten 
för bortfall på grund av en boj
kott mot Sydafrika beror i stor 
utsträckning på hur våra största 
leverantörer av ferromangan, 
främst Norge, förhåller sig till 
ett eventuellt embargo. På lång 
sikt finns alternativa leverantö
rer. 

USA 
USA importerar hela sitt behov 
av mangan som 1985-1986 
uppgick till 650 000 ton mang
an. Av detta svarade Sydafrika 
för 29 procent. 

Det finns alternativa leve
rantörer i händelse av ett em
bargo. Inhemska smältverk har 
en överkapacitet och kan öka 
produktionen av ferrolegering-

Sveriges import av mangan 

1963 1964 1986 

tusen Sydafri k a tusen Sydafrika tusen Sydafri k a 
ton procent ton procent ton procent 

F er ro m an gan 29,7 2,0 31,6 4.4 31 '1 o 

Ferroki sel-
mangen 12,1 1 ,O 12,2 0,9 17,3 o 

Menganmetall 1,4 OJ 1 ,O OJ 1 ,6 o 

Mengenmalm 24,5 100,0 o o 11J o 
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ar. Därför förväntas ingen brist 
varken på malm eller ferrolege
ringar. USAs strategiska lager 
av manganmalm och ferrolege
ringar uppgick till två miljoner 
ton 1983. 

US Bureau of Mines upp
skattar att priserna på mangan
malm kommer att öka med 15 
procent i händelse av en boj
kott. Totalt ökar då kostnaderna 
med 31 miljoner USdollar/år. 

EG 
EG importerar hela sitt behov 
av mangan, som 1983 var 1,1 
miljoner ton. Sydafrika svarade 
för 39 procent, Gabon 23 pro
cent, Norge 16 procent, Brasi
lien sju procent och Australien 
fyra procent. 

I händelse av ett embargo 
räknar man med att problemen 
med bortfallet av leveranserna 
från Sydafrika kan ersättas med 
leveranser från andra länder. 

Södra Afrika 
Det finns flera malmfyndighe
ter i södra Afrika utanför Syda
frika, men den enda som bryts 
finns i norra Zaire vid Bengue
lajärnvägen. Det är dock svårt 
att exportera malmen beroende 
på den politiska situationen. 

Möjliga 
ersättningsmaterial 
På lång sikt kommer åtskilliga 
fyndigheter att bli brytvärda i 
händelse av att priset på mang
an ökar. 

Det finns inget substitut för 
manganets legeringsegenska
per, men stål kan ersättas av 
aluminium samt syntetiska-, 
keramiska- och komposit-ma
terial. 

Nya stålkvaliteter, liksom 
förbättrade beräkningsmetoder 
för stålkonstruktioner, resulte
rari reducerade dimensioneroch 
därmed mindre materialåt gång. 
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KOBOLT 
Kobolt är en silvergrå metall 
med hög smältpunkt. Den är 
hård, korrosionsbeständig och 
stark. 

Den förekommer allmänt i 
koppar- och nickelmalmer och 
tas fram som biprodukt vid 
brytning av dessa. Kobolthal
tema varierar mellan 0,15-0,45 

procent. De högsta halterna 
förekommer i kopparmalmer 
från Zaire. 

Kobolt har sedan antiken 
använts som fårgpigment, men 
dess största betydelse idag är 
inom stålindustrin som lege
ringsmetall. Som sådan ger den 
styrka och korrosions beständig-

Viktigare producentländer för kobolt15 

Andelar i procent av totala världsproduktionen 

koboltmalm raffinerad kobolt 

1975 1988 1975 1988 

Sydafrika 1,2 1,9 1,2 1,9 

Australien 7,4 9,0 
Botswana 0,3 0,7 
Kanada 4,1 7,1 1,2 8,8 
Kuba 5,2 5,1 
Nya Kaledonien 5,8 5,1 
Norge 3,5 6,9 
Sovjetunionen 5,5 7,3 13,6 19,7 
Zairea 52,9 41 ,O 61,8 37,7 
Zambia 9,0 15,4 8,6 18,7 
Zimbabwe 0,1 0,3 O, 1 0,3 
Övriga 8,5 7,1 11,2 6,0 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total produktion 
tusen ton 32,9 39,0 22,0 26,9 

a Belgiens enda koboltraffinaderi rapporterar ej sin produktion, som är omfattande. 
En stor del av Zaires rapporterade produktion anses processad i Belgien. 



het åt stål vid höga temperatu
rer. 

Den viktigaste användning
en av dessa legeringar är inom 
flygindustrin (34 procent), hård
metallindustrin (lO procent), för 
permanenta magneter (l O pro
cent) och inom den kemiska in
dustrin (34 procent). 

Världens reserver 
Världens totala landbaserade 
reserver uppskattas till3,4 mil
joner ton, vilket motsvarar 115 
års konsumtion på nuvarande 
nivå. Därtill finns enorma före
komster på havsbotten som inte 
är brytvärda idag. 

Malmreserverna finns 
främst i Zaire och Zambia. Ins
titute for Mining and Metallur
gy i London uppskattar att av 
världens totala reserver har 
Zaire 30 procent, Nya Kaledo
nien 18 procent och Sovjet
unionen 14 procent. Sydafrikas 
malmreserver är små. 

Produktion 
Eftersomkobolt produceras 

som biprodukt vid brytning av 
· koppar och nickel varierar inte 

produktionen med marknadens 
behov av kobolt utan med dess 
behov av koppar och nickel. 
Variationerna mellan produk
tion och efterfrågan lagras och 
främst då av den största produ
centen Gecamin i Zaire. 

Från skrot återvinns l 500 
ton/år. 

Transportfrågan 
Sydafrika har endast liten egen 
koboltproduktion, medan hu
vuddelen av Zaires produktion 
transporteras på järnväg via 
sydafrikanska hamnar. Detta är 
anledningen till att USA undan
tagit kobolt från sanktioner i 
händelse av ett embargo. 

Det kan ifrågasättas om 
detta är nödvändigt, eftersom 
det finns alternativa transport
vägar, bl a via Dar-es-Salaam i 
Tanzania. Den kortaste vägen 
är annars över Lo bi to som even
tuellt kan öppnas när Namibia 
blivit självständigt. Kostnaden 
att flyga Zaires koboltleveran
ser till USA uppskattas till fyra 
miljoner USdollar/år. 

Internationellhandel 
Koboltkoncentraten raffineras i 
elektrolytiska processer. De 
största raffinaderierna är Me
tallurgie of Roboken i Belgien, 
Outokumpu Oy i Finland, Fal
conbridge och Inco i Kanada 
samt SNL i Frankrike. Falcon
bridge ägs till hälften av Trelle
borg. 

Prisledare på kobolt är Zai
re och Zambia som kontrollerar 
marknaden på grund av sina 
stora lager. 

strategiska nationella lager 
finns i USA, England, Västtysk-
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land, Frankrike och J apan. 
USAs lager motsvarar tre års 
import. 

Sverige 
Sverige har inga egna koboltfö
rekomster, utan importerar hela 
sitt behov. Ingen import sker 
direkt från Sydafrika, utan en
dast via sydafrikansk hamn från 
Zaire och Zambia. 

Det har bedömts att i hän
delse av ett embargo skulle le
veranserna stoppas. Under 1988 
importerades 580 000 ton ko
bolt i form av skärsten och 
metall. 

Leveranserna var fördelade 
på tio länder. Zaire och Zambia 
svarade tillsammans för 25 
procent. 

Kommerskollegium bedö
mer att det finns alternativa le
verantörer i ett krisläge. 

USA 
Importerna svarar för 85 pro
centavUSAskoboltbehov. Un
der 1981-1985 svarade Zaire för 
34 procent och Zambia för 19 
procent av den totala importen. 

Frakten skedde huvudsakligen 
via Sydafrika. US Bureau of 
Mines bedömer att hamnen i 
Dar-es-Salaam inte har kapaci
tet att klara leveranserna pä 8 
000 ton/år i händelse av ett 
embargo. 

Södra Afrika 
Positiva sanktioner vore att 
renoverajärnvägarna till ham
narna i Lobito och Dar-es-Sa
laam. 

Möjliga 
ersättningsnnaterial 
Kobolt kan ersättas av nickel, 
molybden, vanadin, wolfram 
och krom i mänga superlege
ringar, men till viss förlust i 
effektivitet. 

Kolfiber och keramisk tek
nologi kan i vissa fall minska 
behovet av metallegeringar. 

Låghaltiga superlegeringar 
med kobolt kan reducera beho
vet av kobolt. 

Vad gäller användningen 
som bindemedel för karbider 
vid hårdmetalltillverkning finns 
det ingen fullgod ersättning. 



VANADIN 
Den främsta användningen av 
vanadin är som legeringsmetall 
i stål och tackjärn. Den ger 
nötningstålighet åt stål för hög
hastighetsverktyg och turbinro
torer vid höga temperaturer. 
Vanadin ger ökad hårdhet, pla
sticitet och styrka åt konstruk
tionsstål och är därför viktigt i 
bilindustrin och för konstruk
tion av broar, oljeborrplattfor
mar och oljeledningar. 

stålindustrin använder va
nadin enbart i legeringen ferro-

vanadin i små kvantiteter (nor
malt bara ca O, l procent). 

Vanadin används också i 
titaniumlegeringarförflygplan. 

Världens reserver 
Vanadin är en relativt vanligt 
förekommande metall i jord
skorpan, där den normalt finns i 
låga koncentrationer. Vanadin 
erhålls främst som en biprodukt 
vid järn- och uranbrytning, men 
den framställs också ur slagg 
från stålprocesser samt ur restp-

Världsproduktionen i tusen ton av vanadin16 
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rodukten vid krackning eller 
bränning av råolja frän Vene
zuela. 

A v världens vanadinreser
v er finns 50 procent i Sydafrika 
och 45 procent i Sovjetunionen. 
Då inräknas inte vanadininne
hållet i råolja. 

Produktion 
Världens gruvutvinning av 
vanadin är dominerad av syd
afrikanska koncernen Anglo 
American Corporation. 

Sydafrika svararnormalt för 
35-45procentavvärldsproduk
tionen. Ett enda sydafrikanskt 
företag, Highveld Steel and 
Vanadium som ägs av Anglo 
American, svarar för 20 pro
cent av världsproduktionen. 
Highveld är ett integrerat järn
malm/stålföretag, vars järn
malm är rik på vanadin. Företa
get producerar vanadin i form 
av slagg och exporterar det som 
slagg och vanadin pentoxid 
(V 205, 98 procent vanadin). 

Hela Sovjets produktion av 
vanadin konsumeras i Östeuro
pa. 

Kina exporterade i genom
snitt 4 000 ton koncentrat och 2 
200 ton pentoxid per är 1983-
1985.(Se tabell på föregående 
sida.) 

Sverige 
I Sverige finns tre typer av 
vanadintillgängar: vanadinfö-

rande järnmalmer, vanadinfö
rande alunskiffer samt slagghö
gar vid stålverken. Endast de 
senare är av ekonomiskt intres
se, och skulle i ett krisläge kunna 
göra det möjligt med en pro
duktion av 4 000 ton vanadin/ 
är. 

Allt vanadin som för n ärva
rande förbrukas i Sverige im
porteras. Importen 1979var940 
ton ferrovanadin och l O 16 ton 
vanadinpentoxid. Då importe
rades huvuddelen, 88 procent 
från Finland och 11 procent från 
Sydafrika. Den finländska bryt
ningen är nu nedlagd. 

Importen 1988 uppgick till 
l 097 ton ferrovanadin, varav 
48 procent frän Västyskland och 
24 procent frän vardera Belgien 
och Österrike. 

Känsligheten bedöms som 
relativt liten för ett totalt bort
fall frän Sydafrika på världs
marknaden, eftersom det finns 
alternativa leverantörer. På 
längre sikt finns de svenska 
slagghögarna. 

USA 
USA konsumerade 5 000 ton/år 
av innehällen vanadin under 
1984-1986. Fram till mitten av 
1980-talet erhöll man vanadin 
som en biprodukt vid brytning 
av uranmalm, vilket svarade för 
en stor del av landets behov. 
Sedan uranmalmsbrytningen 
upphört har en ny källa fram-



trätt, nämligen råolja från Ve
nezuela ur vilken vanadin er
hålls som biprodukt. 

USA producerade 1984-
1986 i genomsnitt 2 000 ton/år 
från oljerester, vilket svarade 
för 40 procent av konsumtio
nen. 

1985 importerades 1400 ton 
vanadin. 

Under perioden 1983-1985 
svarade Sydafrika för 28 pro
cent av USAs behov. 

I händelse av en bojkott mot 
S ydafrika framstår Kina som en 
potentiell leverantör. US Bu
reau of Mines uppskattar att 
marknadsjusteringarna vid ett 
embargo skulle öka priset på 

vanadin med 20 procent, vilket 
skulle kosta sju miljoner vs
dollar/år. 

EG 
Enligt enEG-studie från 1985 
skulle ett embargo mot Sydafri
ka orsaka svårigheter under en 
begränsad tid fram tills dess att 
marknaden hunnit justeras. 

Möjliga 
ersättningsmaterian 
Världsmarknaden för vanadin 
anses vara ganska okänslig för 
en bojkott. Wolfram och niob är 
bra ersättningsmaterial för va
nadin. 
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TITAN (RUTIL OCH SUBSTITUT) 
Rutil, som i huvudsak består av 
titanoxid (Ti0

2
), är råmaterial 

för framställning av titanmetall 
och färgpigment av titanoxid. 

Substituten för rutil inklu
sive slagg från Richards Bay i 
Sydafrika framställs av ilmenit, 
en järn-titanoxid (FeTi0

2
) som 

är mycket mervanligtförekom
mande än rutil. 

Den huvudsakliga använd
ningen av ilmenit är för fram
ställning av vitt färgpigment till 

målarfärger, papper, plaster, etc. 
Cirka 85 procent av all rutil och 
ilmenit används för framställ
ning av färgpigment och cirka 
13 procent för framställning av 
titanmetalL 

Titanmetall används i flyg
industrin på grund av metallens 
höga styrka i förhållande till 
metallens vikt samt dess korro
sionsbeständighet vid höga 
temperaturer. 

Viktigare producentländer för titan17 

Andelar i procent av totala världsproduktionen 

Sydafrika 

Australien 
Kanada 
Norge 
Japan 
USA 
Sovjetunionen 
Övriga 

Totalt 

Total produktion 
i tusen ton 

e = uppskattad andel 

titanmalm 
1975 1988 

o 14 

36 25 
21 18 
9 9 

15 4e 
6 6 

18 30 

100 100 

1495 2600 

titanmetall 
1975 1988 

13 18 
21 26 
59 51 

7 5 

100 100 

59 90 



Världens reserver 
De största malmreserverna av 
rutil och ilmenit finns som 
havssand i Australien och Syd
afrika, samt som berggrunds
fyndigheter i Kanada och Nor
ge. 

Produktion 
Det finns bara ett företag i 
Sydafrika som utvinner titan, 
Richards Bay Minerals. Det 
kontrolleras av brittiska RTZ 
Corp samt sydafrikanska Gen
cor. 

Ökningar nyligen av bryt
ningskapaciteten kommer att 
ytterligare öka Sydafrikas pro
duktionsandelar. 

För framställning av titan
metall används rutil för tillverk
ning av titansvamp före raffine
ring till metall. 

Världens största producen
teravtitansvamp 1988 var Sov
jetunionen 60000, Japan 34000 
och USA 28 000. 

USA 
Under perioden 1984-1986 
importerade USA i genomsnitt 
260 000 titanslagg per år, därav 
36 procent från Sydafrika. Man 
importerade också 135 000 ru
til, av vilket 22 procent kom 
från Sydafrika. 

I händelse av ett embargo 
mot Sydafrika uppskattar US 
B urea u of Mine s kostnaderna 
för prisökningar som följd där
av till 32 miljoner USdollar/år. 

Möjliga 
ersättningsmaterial 
Det finns inget bra substitut för 
titan i dess användning inom 
flygindustrin. 

Det finns ett antal fyndig
heter som idag inte är ekonomi
ska att bryta, men som kan bli 
det om priserna höjs. Stora för
ekomster harpåvisats i Mos;am
bique och Tanzania. Dessa 
undersöks för närvarande av 
FNts. 
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ANTIMON 
Antimon är ett silveraktigt, 
sprött, kristallint ämne med 
dåliga elektriska och värmele
dande egenskaper. Dess främ
sta användning är i legering med 
bly i batterier, somflamskydds
medel, för isolering av kablar, i 
svetselektroder, mm. 

Världens reserver 
Nästan hälften av världens re
server finns i Kina. I Bolivia, 
Sovjetunionen och Sydafrika 
finns vardera cirka fem procent. 

I Sydafrika finns en anti
monproducent, Consolidated 
Murchinson Ltd, som kontrol
leras av Anglo American Cor
poration. 

Sverige 
1977 var den svenska konsum
tionen av antimon 31 ton och 
täcktes till största delen genom 
återvinning från batterier. 1988 
uppgick importen till 112 ton, 
som helt kom från Kina. 

Antimon bedöms inte vara 

• Världsproduktion i tusen ton av antimon19 
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ett kritiskt mineral i händelse av 
ett världsembargo mot Sydafri
ka. 

USA 
Importen svarade 1983-1985 i 
genomsnitt för 59 procent av 
USAs konsumtion. Kina svara
de för 48 procent av metallim
porten, Bolivia för 45 procent 
av malmer och koncentrat 
medan Sydafrika var den stör
sta leverantören av antimono
xid med 36 procentSom alter
nativa leverantörer till Sydafri-

ANDALUSIT 
Det är ett aluminiumsilikat som 
tillhör samma grupp somkyanit 
och sillimanit Samtliga dessa 
används vid tillverkning av tegel 
för infodring av metallsmältug
nar vid stål- och metallverk. 

Den totala förbrukningen i 
världen är cirka 300 000 ton. 

USA, Sydafrika, Sovjet
unionen och Indien svarar till
sammans för omkring 80 pro
cent av världsproduktionen. 
USA har 25-30 procent, Syda
frika 30 procent, Sovjetunio
nen och Indien l 0-15 procent 
vardera. Samtliga dessa länder 
har också stora reserver. 

För de flesta användning
sområden kan andalusit ers ä t
tas av syntetiskmullit Till USAs 

ka finns Kina, Sovjetunionen, 
Bolivia och Mexiko. 

US Bureau ofMines menar 
att de ekonomiska konsekven
serna av ett embargo mot Syda
frika skulle bli obetydliga. 

.. 
Möjliga 
ersättningsmaterial 
Som legeringsmetall i batterier 
kan antimon ersättas av kalcium, 
strontium, tenn och koppar. 

Som flarnskyddsmedel kan 
det ersättas av bor, brom, m fl 
metaller .. 

produktion skallläggas ytterli
gare 50 procent av syntetisk 
mullit, d v s ett konstgjort mine
ral. 

USA importerade i genom
snitt 5 200 ton andalusit och 
sillimanit från Sydafrika under 
1984-1985. 

Industrin i USA menar att 
de i en krissituation kan återgå 
till användning av bauxit och 
lera, dock till en viss ökning av 
kostnaderna. 

VS Bureau of Mines anser 
att de ekonomiska effekterna av 
ett embargo mot Sydafrika 
skulle bli små20• 
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KRYSOLIT ASBEST 
"Zimbabwe är för närvarande 
den enda leverantören av denna 
typ av asbest i världen. De andra 
stora producenterna, Kanada 
och Sydafrika kan eventuellt 
komma att producera krysolit i 
en framtid, men detta har ännu 
inte dokumenterats. Zimbabwe 
är beroende av Sydafrika för 
uttransporten, eftersom endast 
en liten del av krysoliten trans
porteras via Mo9ambique .. ". 

Detta är motiveringen till att 
US State Department har place
rat krysolit på listan över mine
ral undantagna från embargo. 

USA importerade 102 000 
ton krysolit asbest under 1986, 
därav 99 procent från Kanada 
och 9 ton från Zimbabwe22• 

US General Accounting 
Office föreslår att krysolit as
best transporteras medflygfrakt 
i händelse av ett embargo23

• 

Världsproduktionen i tusen ton av asbest21 
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INDUSTRIDIAMANTER 
Diamant är det material som är 
hårdast av alla kända material. 
A v den anledningen används 
diamant för bearbetnirtg av 
andra hårda material, t ex hård
metall som i sin tur används för 
bearbetning av stål. Diamant 
används också för borrning och 
slipning av granit och andra 
kvartsrika bergarter. 

Världens reserver 
När det gäller världens reserver ·· 
av naturliga diamanter och dess 
fördelning i industrikvaliteter 
och smyckestenar (gemstones) 
saknas information. De största 
reserverna finns dock i Austra
lien, Zaire, Botswana, Sydafri
ka, Namibia, Angola, Sovjetu
nionen och Brasilien. 

Produktion 
Världsproduktionen av naturli-

ga diamanter uppgick till 90 
miljoner karat (Mct) 1988. 

Den stora australiensiska 
fyndigheten började brytas 1985 
och ökade efter hand världska
paciteten till ornl<-.ring 150 Mct, 
därav cirka 100 Mct industri
diamanter. 

En stor andel av diamanter
na från Botswana och Sydafri
ka håller gemkvalitet (smycke
stenskvalitet), medan de flesta 
diamanterna från Australien, 
'Zaire och Sovjetunionen är av 
industrikvalitet 

Det finns också en produk
tio n av syntetiska diamanter för 
industrianvändning, bl a i USA, 
Irland, Sverige och Sydafrika. 
Denna produktion är inte inklu
derad i tabellens siffror. 

British Geological Survey 
uppskattar USAs import av 
diaman ter till 25 Mc t under 

Världsproduktionen i miljoner karat av diamanter24• 

1975 1984 1987 

Sydafrika 7,8 10,1 9,1 

Angola 0,5 0,9 0,9 
Botswana 2,4 12,9 13,2 
Namibia i ,8 0,9 1 ,O 
Tanzania 0,6 0,3 0,1 
Zaire 17,0 18,5 19,4 
Australien 5,7 30,3 
Sovjetunionen 9,7 10,7 12,0 
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Diamant används bl a för bearbetning av hårda material, t ex hårdmetall. 

1986, därav 16 Mct industridia
manter. Av industridiamanter
na kom 29 procent (4,7 Mct) 
från Sydafrika. 

Sverige 
Känsligheten för störningar i 
diamantimporten från Sydafri
ka bedömdes inför handelsför
budet som liten. 

USA 
En anledning till att US State 
Department har inkluderat in
dustridiamanter i listan på un
dantagna mineral kan vara att 
det sydafrikanska bolaget De 
Beers Consolidated Diamond 
Mines har mer eller mindre 
monopol i världen på försälj
ningen av rådiamanter via sitt 

dotterbolag Central Selling 
Organisation (CSO) i London. 
Man kan ifrågasätta huruvida 
CSO kommer att vägra att sälja 
diamanter från andra länder än 
Sydafrika i händelse av ett 
embargo. 

Det förefaller inte omöjligt 
att dessa länder i så fall säljer 
utanför CSOs kontroll. 

Det finns uppenbarligen ett 
antal alternativa leverantörer för 
Sydafrika utom för en speciell 
diamantkvalitet typ II-B, som 
har en specifik användning inom 
försvaret, enligt US State De
partment. 

Enligt US B urea u of Mine s 
kommer ett embargo mot Syda
frika att ha små ekonomiska 
effekter på USAs ekonomi. 



NICKEL 
Trots att Sydafrika endast sva
rar för en obetydlig del av värl
dens nickelproduktion, impor
terade Sverige 12-13 procent 

SILLIMANIT 
Sillimanit ingår i gruppen av 
aluminiumsilikater med anda
lusit och kyanit. I Sverige bryts 
kyanit i Värmland sedan ett antal 
år. 

Sverige importerade 1977 

VERMIKULIT 
Vermikulit är ett magnesium
aluminium-järnsilikat som bl a 
används som isoleringsmaterial 
och i lättbetong och putsbruk. 
Mineralen ersätter asbest och 
har fått ökad betydelse i takt 
med att användningen av asbest 
minskat. 

USA svarar för hälften av 

ZIRKONIUM 
Sverige importerade 6 900 ton 
zirkoniumsilikat i form av sand 
från Sydafrika under 1983-
1984, vilket motsvarande 95 
procent av importen. 

Zirkonsand används som 
formsand' i gjuterier och som 
råvara vid tillverkning av eldfa
sta produkter. 

från Sydafrika under perioden 
1983-1984. Det har inte varit 
några svårigheter att ersätta 
dessa leveranser. 

cirka 30 procent av den totala 
importen av aluminiumsilika
ter från Sydafrika. Men efter
som det finns alternativa leve
rantörer, så har bojkotten inte 
påverkat Sverige. 

världsproduktionen och Syda
frika för cirka 3 5 procent ( 197 8). 

I Sverige förbrukades 1978 
ungefär 3 000 ton, som huvud
sakligen då importerades från 
Sydafrika. 

Vermikulit har idag ersatts 
av substitut, bl a perlit från 
Grekland. 

Vid sidan av Sydafrika är 
Australien en stor producent av 
zirkonsand, men landethar svårt 
att hävda sig i Europa på grund 
av den långa transporten. 

Någon svårighet att finna 
alternativa leverantörer till 
Sydafrika finns inte. 
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Noter 

1 Råvarugruppen 
2 British Geological Survey: 
South Africa (Mineral BriefNo 
24, April 1984) samt Rävaru
gruppen Data 1989 
3 Mining Survey 1987 
4 US General Accounting Offi
ce: South Africa, Summary 
Report on Trade, Lending, In
vestment and Strategic Mine
rals (Report to Congressional 
Requesters, Washington, Sept 
1988) samt US Bureau of Mi
nes - studie som förefaller ligga 
till grund för GAO-studiens 
mineraldel, refererad i tidning
en The Narnibian 17 juni1988 
5 J Käkönen; H Pelkonen; L 
Siitonen: Southern African 
Conflict in the Perspective of 
International Politics of Natu
ral Resources (Occational pa
pers No 4/1984, Institute of 
Sociology and political Scien
ce, University of Turku) samt 
Commission des Europeennes: 
Consequences d 'une interrup
tion des echanges commerciaux 
entre la Communaute et la 
Republique d' Afrique du Sud 
dans le domaine des rnatieres 
premieres (Memo, CEE, Bru
xelles, aug 1985) 
6 US Bureau of Mines 1981 
(Uppgiften hämtad ur P Jour
dan: US Mineral Dependence 
on South Africa- Exploding the 
Myths, 1988; se även not 7) 

7 P J ourdan: US Mineral De
pendence on South Africa -
Exploding the Myths (Paper to 
Conference on Southern Afri
ca, Economic Experiences sin
ce Independence. Lessons For 
South Africa and Namibia, 
U ni versity of Zimbabwe, Rara
re16-18 nov 1988) 
8 Råvarugruppen 1985 
9 Råvarugruppen 1983, Sveri
ges Geologiska Undersökning
ar (SGU) 1989, South African 
Y earbook 1987 
10British Geological Survey och 
Råvarugruppen Data 1989 
11 ibid 
12 Sveriges Geologiska Under
sökningar (SGU) 1989:1, Me
tals &Minerals Annual Review 
1989, USBureauofMines 1988 
samtden sydafrikanska tidning
en Engineering News l O okt 
1989 
13 Årsrapport från Johnson 
Matthey (Plc) 1989, London, 
S torbri tannien 
14British Geological Survey och 
Råvarugruppen Data 1989 
15 ibid 
16 ibid 
17 ibid 
18UNRFRE, United Nation Re
volving Pund for Natural Re
sources Exploration 1988 
19British Geological Survey och 
Råvarugruppen Data 1989 
20 US Bureau ofMines, US De-



partment of the Interior: Esti
matedDirectEconomic Impacts 
of a US Import Embargo on 
Strategic and Critical Minerals 
Produced in South Africa ( Open 
file report 19-88) 
21 British Geologkal Survey och 
Råvarugruppen Data 1989 
22 US Bureau of Mines 1988 
23 US General Accounting Offi
ce, sept 1988 
24 British Geological Survey 
1988 
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Anglo Americans högkvarter i centrala Johannesburg syns vida omkring. 
Det är en skapelse i glas, byggd i formen av en diamant. 



ruvföretagens betydelse 

Fem sydafrikanska gruvföretag 
dominerar landets mineralindu
stri. De kontrollerar, tillsam
mans med statliga företag som 
huvudsakligen är verksamma 
inom järn- och kolsektorerna, 
landets totala mineralproduk
tio n. 

Lonhro är ett brittiskt före
tag med omfattande verksam
het i Sydafrika, samt flera av 
frontstaterna. 

Anglo American 
Världens största gruvföretag, 
och ett imperium av jätteformat 
som är bland världens största 
transnationella företagsgrupper. 
Anglo American består av en 
mängd företag, där de största är 
Anglo American Corporation 
och De Beers. 

Verksamhetsområden: 
Företagsgruppen är verksamt 
inommånga näringsgrenar, bl a 
gruvor, livsmedelindustri och 
tillverkningsindustri, liksom 
inom finans- och bankväsende, 
fastigheter, handel, etc. 

Kontrolleras av familjen 

Oppenheimer. Idag ledsAnglo 
American av Gavin Relly. 

Viktigaste mineraltilla 
gångar: Guld (14 procent av 
världsproduktionen, men kont
rollerar mer), diamanter (kont
rollerar mer eller mindre l 00 
procent), platina (26 procent), 
kol. 

Utiandsägd gruvverk
samhet: Nordamerika (guld, 
koppar, zink, silver, etc), syd
arnerika (guld, nickel, niob, kop
par, silver, etc), Europa (tenn, 
wolfram, etc), Australien (titan, 
guld, tenn, etc). 

Svensk anknytning: Äger 
Seandiamant i Robertsfors. 

Anglovaal 
Det är det minsta av de sydafri
kanska gruvbolagen. 

Verksamhetsområden: 
Det av företagen som är minst 
beroende av gruvinkomsterna. 
Därutöver verksamt inom bl a 
livsmedelsindustrin, elektronik, 
textil och fastighets branschen. 

Kontrolleras av två famil-
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jer, men Gencor äger en fjärde
del. 

Viktigaste mineraltill~ 
gångar: Guld, koppar, zink, 
mangan och krom. 

Barlow Rand 
Barlow Rand är moderbolagför 
en företagsgrupp. 

Verksamhetsområden: 
Gruvor, mineralhantering, till
verknings- och livsmedelsin
dustri. 

Kontrolleras av försäk
ringsbolaget SA Mutual Life 
Assurance. En minoritetspost 
ägs av Sanlam, en boer-kon
cern som idag är landets näst 
största ägargrupp. 

Viktigaste mineraltill
gångar: Kol, krom och ferro
krom, medan guld inte är lika 
viktigt som för de andra gruv
bolagen. 

Gencor 
Företaget är näst störst bland de 
fem. 

Verksamhetsområden: 
Koncernen är till största delen 
ett rent gruvföretag, men de 
senaste åren har dock Gencor 
investerat inom bl a pappers-, 
elektronik- och livsmedelsindu
strin. Gencor investerar också 
kraftigt inom energisektorn och 
köpte t ex oljejätten Mobil, när 
det amerikanska moderbolaget 

lämnade Sydafrika våren 1989, 
samt har i en utbytesaffär köpt 
ut Shell och BP ur det lokala 
oljebolaget Trek. 

Kontrolleras av Sanlam. 
Företagets ordförande är Derek 
Keys, tidigare bl a styrelseord
förande i ASEA Electric SA 
Ltd. 

Viktigaste mineraltill
gångar: Guld (sju procent av 
världsproduktionen), platina
metaller, titan, krom och mang
an. 

Utiandsägd verksamhet: 
Brasilien (guld), Australien 
(titan). 

Gold Fields 
Är näst störste guldproducen
ten i Sydafrika, och en stor 
producent av basmetaller. 

Verksamhetsområden: Ett 
renodlat gruvföretag. 

Kontrolleras av South 
African Rembrandt Group, men 
Anglo American har ett avse
värt inflytande. 

Viktigaste mineraltill
gångar: Guld 

Utiandsägd verksamhet: 
USA (guld, kol), Peru (koppar, 
molybden), Australien (världs
störst på titan och zirkonium; 
därutöver bl a koppar och tenn) 

Is c or 
Statligt företag. 



Verksamhetsområden: 
Järn- och ståltillverkare. 

Viktigaste mineraltilla 

'1988 
1984 
'1975 

1988 
1984 
'1975 

Barlow 
'1988 
"1984 
1975 

Gencor 
1988 
1984 
1975 

Totalt 
1988 
1984 
'1975 

6,9 

a 
9,1 
6,5 

a 
9,7 

'17,7 

l i 

5,0 7,6 
5,9 6,2 
"1,2 3,6 

16,7 
"14,8 
12,2 

19,7 0,9 
21,9 0,7 
12,2 

34,9 8,3 
42,6 6,9 
25,6 3,6 

a Siffran är ännu ej publicerad. 

Källa: Råvarugruppen Data 

5,5 
5,4 

7,3 
5,4 

"12,1 

11,7 
9,4 

20,2 
20,2 
"12,1 

gångar: Järn- och stålsektorn i 
Sydafrika. Bryter t ex zink, sil
ver och tenn i Namibia. 

47,5 "12,7 75,8 25,7 
45,0 '!"l :1 52,8 21, ., 
52,0 1 ,O 39,5 17,3 

7,3 
5,4 

"!2,"l 

16,7 
14,8 
"12,2 

38,2 10,6 "10,1 
42,0 7,3 "15,1 
26,0 2,5 'i 1,8 

78,9 "16,4 75,8 
90,0 18,4 52,8 
80,7 3,5 39,5 
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Lästips 

Böcker och häften: 

Material utgiyet ay ISAK: 
Apartheid; Christoffer Leo
nardsson. (Afrikagrupperna/ 
ISAK, 1986) 
En bok med grundläggande 
information om Sydafrika och 
N ami bia. Den belyser ämner ur 
många olika perspektiv, som t 
ex ekonomi, historia, sport, 
kultur, kyrkan, militären, fri
hetskampen, handel och svens
ka företag. 

Används som studiemate
rial och för att skaffa sig grund
läggande fakta. 

Moral tm salu - Apartheid
affärer på nya vägar; Henrik 
Adolfsson. (1988) 
En skrift om hur svenska före
tag försöker kringgå handels
förbudet och bojkotten av S y d
afrika och N ami bia. ASEA, Alfa 
Laval, Atlas Copco, Sandvik 
och SKF är några av de grans
kade företagen. Rapporten vi
sar också på brister i svensk 
sydafrikalagstiftning. 

Rapporten ledde till en dis
kussion om de svenska företa
gens förbindelser med apart
heid-regimen och till att rege
ringen gav tullen ökade resur
ser för att kontrollera efterlev
naden av sydafrika-lagen. 

Sanktionsbryteri. ( 1987) 
En rapport om hur svenska före
tag försöker kringgå bojkotten 
av Sydafrika och Namibia. 

Svensk teknologi till· apart
heid. (1986) 
En redogörelse för de svenska 
ekonomiska och teknologiska 
relationerna med Sydafrika. 

Med denna skrift startade 
debatten om de svenska företa
gens relationer med Sydafrika. 

Vad döljer sig bakom skalet 
(1989) 
Ett häfte om Shell i Sydafrika 
och Namibia. Fakta och argu
ment om Shells stöd till militä
ren, förtryck av facklig verk-



samhet och brott mot oljeboj
kotten. 

Vi marscherar mot Pretoria. 
(Brevskolan/ISAK, 1988) 
En bok om fackföreningar i 
Sydafrika och Namibia och 
deras allt viktigare roll i kam
pen mot apartheid. 

Övri~t material: 
Afrika - en kontinents histo
ria; Basil Davidsson. Om his
torien som lett fram till dagslä
get. 
(Bonniers, 1985) 

Facket i Sydafrika och kam
pen mot apartheid; Sven Fock
stedt. En bok bl a om fackliga 
strategier på den segrergerade 
arbetsmarknaden i Sydafrika 
och om internationell solidari
tet. 
(LO{fCO, 1985) 

International Investment In 
Sm.Ith Africa; Investor Respon
si bility Research Center. En lista 
utgiven i juni 1987 med västeu
ropeiska, japanska och austra
liensiska företag som finns eller 
har dotterbolag i Sydafrika. 
(IRRC, 1755 Massachusetts 
Ave N.W., Washington, DC 
20036, USA) 

Investment In Apartheid; In-

ternational Confederation of 
Free Trade Unions. En lista 
utgiven i maj 1988 med företag 
som har investeringar och in t
ressen i Sydafrika. 
(ICFTU, Rue Montagne Aux 
Herbes Pontageres 37-41, B-
1000 Brussels, Belgien) 

Om förbud mot handel med 
Sydafrika och Namibia. Re
geringens proposition 1986/ 
87:110. 

South Africa, Summary Re
port on Trade, Lending, In
vestment and Strategic Mine
rals; 
(Report to Congressional Re
questers, Washington, septem
ber 1988) 

South Africa 's Strategic 
Mineral Exports: An Analy
sis of the Feasibility of a Uni
ted States Embargo; En rap
port presenterad för The Gra
duat School of International 
Studies Conference on Sanc
tions Against South Africa, 
University of Denver, Colora
do den 5 maj 1989. 
(Center for Afro-american Stu
dies, Indiana State University, 
Terre Haute, Indiana, USA) 

Svartoch guld; Anthony Samp
son. Så agerar de transnationel
la bolagen och internationella 
politiker i fallet Sydafrika. En 
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intressant bok som bl a skärskå
dar sanktionernas effekter och 
sanktions bryteri. 
(Coronet Books, 1987) 

Sydafrika i södra Afrika; 
Bertil Oden. En faktaspäckad 
bok om regionens historia, 
Sydafrikas ekonomiska struk
tur och landets dominans i 
området. 

Den visar de regionala pers
pektivet på ett lättbegripligt sätt 
och förklarar hur situationenkan 
ändras till det bättre. 
(Nordiska Afrikainstitutet/ 
SIDA, 1988) 

Södra Afrika a kamp för bea 
frielseoch utveckling; RedMai 
Palmberg och Kenneth Herme
le. Förklarar de samband och 
beroendeförhållanden som ut
gör grunden för situationen i 
södra Afrika idag. 
(Afrikagrupperna, 1990) 

The Mineral Industries in 
Selected Countries; Andreas 
Tegen. 
(Studies from the Research 
Division, SIDA, februari 1989) 

The Sanction Handbook; Jo
sephHanlon och Roger Omond. 
Om olika exempel på sanktio
ner genom historien, om hur 
Sydafiika drabbas av dagens 
sanktioner och vilka effekter 
olika typer av framtida sanktio-

ner kan fä, om hurolika sydafri
kaner ser på frågan, etc. 
(Penguin Books, 1987) 

The Scope for Sanctions; Ri
chard Moorsom. Boken analy
serar Sydafrikas beroende av en 
smal sektor exportprodukter, ett 
brett importberoende och deut
ländska transnationella bola
gens roll. Den tar också upp 
effekterna av olika typer av 
sanktioner. 
(Catholic Institute for Interna
tional Relations, 22 Coleman 
Fields, London N1 7AF, UK) 
(1986) 

Tidskrifter, etc: 
ANC News Briefings. På eng
elska. En årsprenumeration 
kostar ;[60. Betala med check 
till ANC, Box 38, 28 Penton 
Street, London N1 9PR, En
gland. 

Ra w Materials Re port. Ges ut 
av Rävarugruppen. En årspre
numeration kostar 300:- för 
enskilda och 600:- för organis
dationer. Pg 19 89 24- 3. 

Southscan. På engelska. Ut
kommer en gång i veckan med 
information om händelser i 
södraAfiika. En årsprenumera
tion kostar ±:10. Betala med 
check till Southscan, PO Box 
724,LondonN17 A Q, England. 



Södra Afrika Nyheter. Kom
mer var fjortonde dag med noti
ser om frihetskampen, ekono
min, förtrycket och kriget i södra 
Afrika. 

III 

l 

ANC, 
African National Congress 
Tel: 08-31 87 20 
Box 6183, 102 33 Stockholm 

Afrikagrupperna i Sverige 
Tel: 08-44 04 25 
Barnängsgatan 23, 116 41 
Stockholm 

Generaltullstyrelsen 
Tel: 08-789 73 00 
Box 2267, 103 16 Stockholm 
Fax: 08-20 26 26 

IDAF, International Defence 
and AidFund 
Can on Collins Ho u se, 64 Esse x 
Rd, London Nl 8LR, England 

Isolera Sydafrikakommiten, 
ISAK 
Tel: 08-40 18 55 

arnängsgatan 23, 116 41 
Stockholm 
Fax: 08-41 11 35 

Kommerskollegium 
Tel: 08-791 05 00 
Box 1209, 111 82 Stockholrn 

Utges av Afrikagrupperna 
och ISAK. En årsprenumera
tion kostar 130 kr. Pg 82 95 52 
-9, ange Södra Afrika Nyheter. 

LO 
Tel: 08-796 25 00 
105 53 Stockholrn 

Nordiska Afrikainstitutet 
Tel: 018-15 54 80 
Box 2126, 750 02 Uppsala 

Rå varugruppen 
Tel: 08-42 7 5 77 
Virkesvägen 24C, Box 81519, 
104 82 Stockholm 
Fax: 08-40 11 87 

SACTU 
Tel: 00945-1 26 55 12 
Sortedam Dossering 83 st tv, 
DK-2100K0benhavn,Danmark 

SIDA 
Tel: 08-728 51 00 
105 25 Stockholm 
Statistiska Centralbyrån 
Tel: 08-783 40 00 
Karlavägen 100, 115 81 Stock
holm 

South \Vest African 
Peoples Organization, 
Tel: 08-11 46 68 
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Kungsgatan 56, 111 22 Stock
holm 

TCO 
Tel: 08-782 91 00 
Box 5252, 102 45 Stockholm 

Utrikesdepartementet 
Tel: 08-786 60 00 
Box 16121, 103 23 Stockholm 

Adresser i Sydafrika och Namibia 

COSA TU South African Council of Chur-
PO. Box 1019, Johannesburg ches, SACC 
2000, South Africa P. O. Box 9942, Johannesburg 
Tel: 00927-1 492 1440 2000, South Africa 

NUNW, National Union of 
Narnibian Workers 
P.O. Box 2271, Windhoek9000, 
N amibia 
Tel: 009264-61 63100 

ad är IS K? 
Isolera Sydafrika kommitten, 
ISAK, bildades 1979 och är idag 
med sina 66 medlemsorganisa
tioner en unik folkrörelse med 
stor bredd. Bland medlemmar
na finns politiska ungdomsför
bund, fackförbund, solidaritet
sorganisationer, kyrkor, m fl. 

ISAKs paroller är: 
0 Stopp för svenska affärsför
bindelser, inklusive avveckling 
av investeringar, med Sydafri
ka. 
0 Inget kulturellt, idrottsligt, 
akademiskt och vetenskapligt 

United Demoeratic Front 
P. O. Box 10366, Johannesburg 
2000, South Africa 

utbyte medföreträdare för apart
heids Sydafrika. 
0 Samordnade internationella 
sanktioner mot apartheidregi
men, om möjligt genom FN. 
0 Skydd av mänskliga rättighe
ter, frihet åt politiska fångar och 
nej till dödsstraff. 
0 Stöd för befrielsekampen 
genom stöd av ANC, SW APO 
och de demokratiska rörelserna 
i övrigt. 
0 Stöd åt frontstatema för ökad 
förmåga att motstå Sydafrikas 
des tabiliseringspoli tik. 



ISAK finns med överallt, 
men på olika sätt. Ibland som 
uppvaktande påtryckargrupp, 
ibland som arrangör av studie
cirklar, ibland språkrör i media, 
ibland insamlare av pengar, 
ibland som informatör. 

ISAK har material och tips 
för allt antiapartheidarbete. 

Lokala grupper kan bli stöd
medlemmar för 400 kronor per 
år. Men man kan också abonne
ra på ISAKs kampanj-info. 

Ta gärna kontakt med 
ISAK! 

Adressen är Bamäng::.gatu1 
23, 116 41 Stockholm. Telefcn 
08-40 18 55. 

Vad är 
ordiska frikainstitutet? 

Nordiska Afrikainstitutet, N AF, 
arbetar med nordisk forskning 
om Afrika och för att öka sam
arbetet mellan Skandinavien 
och Afrika. Institutet samarbe
tar med afrikanska forskare och 
forskningsinstitutioner. 

NAF ger ut skrifter, pub-

likationer och forskningsrap
porter om Afrika, arrangerar se
minarier och konferenser, m m. 

NAF är formellt en statlig 
institution och finansieras av 
svenska utrikesdepartemetet i 
samarbete med övriga nordiska 
länder. 

Vad är Råvarugruppen? 
Råvarugruppen samlar in och 
sprider data och analyser om 
rävaror, deras ekonomi och 
politiska betydelse. 

De har utfört uppdrag åt 

FN, fackliga och statliga orga
nisationer samt företag. 

Rävamgruppen har fun
nits i 20 år och ger bl a ut tid
skriften Raw Materials Report 
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kta Sydaf i 

Befolkning: 36 miljoner, varav 27 miljoner (74,9 pro
cent) afrikaner, 3, l miljoner (8,7 procent) färgade, 928 000 (2,6 
procent) asiater och 5 miljoner (13,8 procent) vita. 

Yta: l ,2 milj km2• 

Statsskick: Republik baserad på apartheid. Ny författ
ning 1984 med trekammarparlament, där färgade och asiater väljer 
till varsin kammare med beskuret politiskt inflytande. Afrikaner 
saknar rösträtt och politiska rättigheter. 

Huvudstad: Pretoria. 

Språk: Officiella språk är engelska och afrikaans 
(holländsk dialekt): Afrikanska språk är de största språken. 

Fördelning av ll.and: Vita 87 procent, svarta (färgade, asiater och 
afrikaner) 13 procent. 

Viktiga handelspartners: USA, Japan, Storbritannien, Västtysk
land, Frankrike, Israel, Taiwan. 

Export: Guld (40 procent), mineraler (20 procent), 
jordbruksprodukter. 
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-Vi uppmanar världssamfundet att fortsätta kampanjerna för att isolera 
Sydafrika ... 
S å löd Nelson Mandelas uppmaning till omvärlden när han frigavs från 
sitt fångelse i februari 1990. 
Ett av de områden där Sydafrika länge hävdat att omvärlden inte klarar 
sig utan apartheidstaten är när det gäller försörjningen av mineraler och 
metaller. 
Men Sydafrikas betydelse är överdriven. I denna skrift kan du läsa om 
vilken betydelse Sydafrika verkligen har och hur Sverige och övriga 
industriländer kan klara sig utan import därifrån. 
Sanktioner - och Sydafrikas mineraler är producerad i samarbete 
mellan Isolera Sydafrika-kommitten, Nordiska Afrikainstitutet och 
Rå varugruppen. 

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 
The Scandinavian Institute of African Studies 
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