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I södra Afrika är utvecklingen i många
avseenden negativ, d.v.s. livssituatio-

nen för människorna har försämrats un-
der det senaste årtiondet. Stöd och sam-
arbete på internationell nivå har inte
givit det resultat som förväntats.

Idag diskuteras åtgärder som skuldav-
skrivning för de fattigaste länderna

och avveckling av EU:s kvarvarande han-
delshinder mot import från fattiga län-
der. Detta kommer att stärka de fattiga
ländernas ekonomi och möjliggöra in-
vesteringar i grundläggande sociala struk-
turer som skola och sjukvård. Att däremot
införa en global frihandel är ett stort
hot. De västerländska och amerikanska
storföretagens stora ekonomiska resur-
ser ger kraftiga konkurrensfördelar som
omintetgör den fria marknadens princi-
per, och därmed allt tal om handel på
lika villkor. EU:s omoraliska politik för
jordbruksstöd som medför en över-
svämning av europeiska varor på den
afrikanska marknaden visar klart på hur
en inhemsk marknads- och näringslivs-
utveckling kan kvävas.

Hur man skapar och får små företag
att växa är en fråga som Sverige har

grubblat mycket över. Vi vet att det som
lärs ut på universitet och högskolor inte
är det väsentligaste utan att andra fakto-
rer spelar en stor roll. Studier har visat
att till exempel lokala kulturella nätverk,
egensinniga och tjurskalliga ledare, per-
sonliga kontakter och mentorer har varit
viktiga faktorer.

Afrikagruppernas långsiktiga och ut-
hålliga stöd till civilsamhället på gräs-

rotsnivå i södra Afrika är en viktig faktor
för att vända den negativa trenden. Vi
har valt att förlägga arbetet till de pro-
vinser där utvecklingen går långsam-
mast, på grund av brister i förvaltning,
administration och beslutsförmåga. Att
där samarbeta solidariskt med NGO är
att tillsammans bygga självkänsla och
självtillit, nödvändiga egenskaper för att
skapa utveckling.

Afrikagruppernas långa erfarenhet av
arbete på plats i södra Afrika ger

ovärderliga och djupa kunskaper. Detta
måste bättre komma fram inom vår or-
ganisation och i Sverige. Vi måste bli
bättre på att marknadsföra en solidarisk
utvecklingspolitik som alternativ till de
allmänna generaliseringar som ofta fö-
rekommer i biståndsdebatten.

K J E L L  F R A N S S O N

Över 90 procent av invånarna i
Harares kåkstäder har allvarligt
drabbats av regeringens upprens-
ningskampanj genom att de har
förlorat sina hem och/eller sin
försörjning. Dessutom har livs-
medelspriserna i landet stigit med
60 procent sedan den zimbabwiska
dollarn devalverades med 94
procent i juli.

Totalt beräknas minst   bostäder har
förstörts främst i Harare och Bulawayo i
Operation Restore Order, vilket kan ha gjort
upp emot , miljoner människor hemlösa.

Många människor som tvingats bort från
sina förstörda hem till tillfälliga läger på
landsbygden, återvänder för att bygga upp
sina hus. Men de har ingen chans, rivnings-
patrullerna är snabbt på plats.

Som en följd av ”upprensningsaktionen”
har dessutom hyrorna i Harare tredubblats
vilket ytterligare försvårar ekonomin för fa-
miljeförsörjare.

När den zimbabwiska dollarn devalve-
rades med  procent i juli steg livsmedels-
priserna med  procent. Detta samt den
höga inflationen, som i juli nådde  pro-
cent, och kraftigt urholkar lönerna har med-
fört att  procent av befolkningen nu lever
under fattigdomsstrecket.

Enligt regeringen ska nu motsvarande
över sju miljarder kronor läggas på nya bo-
städer för dem som fått sina hem ödelagda.
Var alla dessa pengar ska tas ifrån uppges
dock inte.

Ingen förvarning
”Hope”, som vill vara anonym, berättar så
här om vad hon sett.

– Jag befann mig utomlands när Opera-
tion Restore Order inleddes. När jag kom
tillbaka till Harare kände jag inte längre igen
mig. Alla marknader hade raserats och gatu-
försäljarna var försvunna. De flesta av dessa
försäljare var kvinnor, och jag frågade mig –
vad ska de överleva av nu? Deras hem har
förstörts, och deras rättighet att försörja sig
har tagits ifrån dem. Kvinnor och barn har
förflyttats till flyktingläger på farmer utan-
för Harare.

– När demoleringen av husen påbörjades
gavs ingen förvarning. Barnen var fortfarande
i skolan, och när de kom hem fann de att
deras hem var borta, mammorna uppgivna

och det fanns ingen mat. Hur kommer det
här att påverka barnen?

Aidsvård avbryts
– Och alla de zimbabwier som lever med hiv
och aids, och som ingick i behandlingspro-
gram – hur ska organisationer och sjukvårds-
personal kunna lokalisera dem nu, när de
tvingats på flykt?

– Kvinnornas smärta var så stor att de
varken grät eller skrek när husen raserades.
Det hördes bara tunga suckar. De väntade
sig aldrig en sådan behandling från sin reger-
ing. Deras liv och värdighet har tagits ifrån
dem. Vad hade de begått för brott? Vad hade
barnen begått för brott?

– I förstaden Glen View brukade arbets-
lösa tillverka möbler och sälja till affärer.
När jag kom dit hade de flesta av deras varor
eldats upp. Smärtan var tydlig i människors
ansikten. De kommer inte att kunna börja
om på nytt.

– Nu lever vi i total fattigdom i Zimbab-
we. Vatten och el har stängts av på många
håll, och det finns inte bränsle. De som har
jobb går till fots upp till  kilometer för att
ta sig in till stan, eftersom minibussarna är
dyra och få.

Personal sparkas
”Mary”, som jobbar fackligt, berättar om
sina erfarenheter.

– Förra året startade vi en laglig strejk på
det telekommunikationsföretag där jag ar-
betade. Vi fick rätt i arbetsdomstolen, men
företaget ville ändå inte betala oss de löne-
ökningar vi hade rätt till. Sedan oktober
förra året har vi inte arbetat och vi går utan
löner. Nu har företaget ersatt flera av oss
med ungdomar som genomgått (paramili-
tär) träning genom National Youth Service-
programmet.

– Runt om i landet säger mängder av
företag upp sina anställda. De flesta som
påverkats av dessa nedskärningar är kvinnor.
Den t-shirt jag har på mig säger: ”Kvinnliga
arbetare mot sexuella tjänster i utbyte mot
mat”. Under torkan och matbristen 
utnyttjades kvinnor av de män som hanterade
de långa köerna vid matbutikerna, och tving-
ades gå med på sex för att kunna få tag på mat.
Nu är vi tillbaka på samma nivå som då.

– Kvinnor i Zimbabwe har fråntagits sin
värdighet.
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