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I år kommer tre nya, viktiga institu-
tioner att invigas, meddelade
Afrikanska Unionen vid nyår.

Först på tur står det panafrikanska parla-
mentet, PAP. I slutet av mars blir det troli-
gen invigning i Etiopiens huvudstad Addis
Abeba, där AU har sitt högkvarter. Det har
dock ännu inte beslutats vilket land som
sedan blir permanent värdnation. Libyen,
Egypten och Sydafrika är intresserade av
uppdraget.

Parlamentet, som har EU-parlamentet
som förebild, ska först ha en försöksperiod
på fem år då det endast har rådgivande makt.
Därefter får det lagstiftande makt.

Nytt säkerhetsråd
Varje medlemsland ska utse fem represen-
tanter, varav åtminstone en måste vara kvinna.
Kvinnor uppmanas även att söka de tjänster
som nu är utlysta.

Det fredstärkande arbetet ska stöttas ge-
nom det nyinrättade säkerhetsrådet som för-

hoppningsvis också kommer igång under
året. Det har FN:s säkerhetsråd som modell
och får befogenhet att ingripa i konflikter
för att förhindra nya och för att lösa pågående
stridigheter på kontinenten.

Detta år inrättar AU även en domstol för
mänskliga rättigheter för medlande och
skiljedomsförfarande.

Dessa tre institutioner anses som union-
ens grundpelare. Sammanlagt ska AU ha 
organ, bland annat en centralbank.
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Nytt parlament på gång

Sedan diskussionerna inom världs-
handelsorganisation WTO brakade
samman i september knyter Afrika
allt starkare band med Kina och
arabvärlden.

Vid en konferens i december i Etiopien,
China-Africa Cooperation Forum, meddelade
Kina att man har avskrivit  afrikanska län-
ders skulder på totalt , miljarder USD.
Både politiker och affärsfolk från  länder
deltog och det gjordes klart att man ämnar
stärka både politiska och ekonomiska band
för att stå emot de rika ländernas dominans
och förbättra de fattiga ländernas ställning.

Vissa bedömare menar att även om fattiga
länder i Syd inte önskar att dra sig ur WTO,
kommer de åtminstone att fästa mindre be-
tydelse vid de rika länderna i Nord med
Kina bakom ryggen.

Trots att den afrikanska marknaden är
liten är den intressant för kinesiskt närings-
liv. Endast två procent av Kinas handel går
på Afrika och fem procent av afrikansk ex-
port går till Kina men nu är målet att tre-

dubbla handeln inom tre år. De senaste åren
har den vuxit med  procent/år. En rad
förslag, bland annat på handelsavtal för 
miljoner USD, presenterades på konferensen
och Kina överväger dessutom att ta bort
importtullar på vissa varor från  afrikanska
länder.

Råvarorna finns i Afrika, vad som måste
tillföras är teknologi. Kinesiska företag som
etablerar sig i Afrika kan se fram emot skatte-
frihet och fördelaktiga bankvillkor.

Tanzania är ett av de länder som bjudit in
kinesiska intressenter. Landet vill påbörja
tillverkning av traktorer, få igång kol- och
järngruvor och utöka tillverkning av bland
annat läkemedel.

I Tanzania har kineserna en lång historia,
de var de som byggde Tanzamjärnvägen till
Zambia och det var kinesiska designers som
gjorde kangas, de vackra mönstrade tygerna,
välkända och populära i Europa.

– Kina har börjat bra med att avskriva
skulderna, säger Liberias industriminister
Samuel Wue. Tidigare har vi afrikaner be-
handlats som barn av våra industrialiserade

partners. Nu behandlas vi som likar.
På konferensen kom man även överens

om samarbete mot terrorism och Kina har
lovat att sända fredsövervakare till oroliga
områden i Afrika. Dessutom ska biståndet
ökas.

En dagstidning i Botswana är dock kri-
tisk mot kinesiskt näringsliv. Den anklagar
kinesiska byggfirmor i landet för mutor, en
uppgift som renderade tidningen ilskna ki-
nesiska reaktioner och ett stort bötesbelopp.

Ännu ett exempel på syd-syd-samarbete
är afroarabiska handelsmässor. Den sjätte i
ordningen hölls nyligen i Dar es-Salaam med
bland andra Afrikanska Unionen som ar-
rangör. AU hänvisar till den geografiska när-
heten, de historiska banden mellan afrikanska
och arabiska länder när det gäller kultur och
handel och önskar ett tätare samarbete.

En nyhet vid mässan var ett forum där
investerare kunde knyta band med presum-
tiva handelspartners. Planer finns även på
utökat samarbete genom att öppna handels-
kammare i flera länder.
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Ökande Syd-Syd-samarbete

Afrika söker samarbete med utländska partners för att bygga upp sin industri. FOTO: FERHAT MOMADE/AIM
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