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Orosmolnen har skingrats. Det
kalla kriget är över, apartheid
tillhör det förgångna och rebell-
ledaren Jonas Savimbi är borta.
Samtidigt som världen blivit ett
farligare ställe har Södra Afrika
blivit fredligare.
För länderna i SADC-regionen har
det haft positiva följder, inte minst
på ekonomin, men de är för den
skull inte helt förskonade från
kriget mot terrorismen.

Tidigare i år utökade den amerikanska stats-
sekreteraren Condolezza Rice listan över de
så kallade ondskans axelmakter när hon pe-

kade ut Zimbabwe som en tyranniets ut-
post.

Martin Rupiya skrattar hjärtligt och säger
att det är rena farsen. Fram tills tidigt -tal
var han överste i den zimbabwiska armén.
Sedan lämnade han landet och idag är han
verksam som säkerhetspolitisk expert vid In-
stitute for Security Studies i Pretoria.

– Det finns visserligen skäl att oroa sig för
utvecklingen i landet, men för Rice handlade
det nog bara om att vinna politiska poäng. I
verkligheten befinner sig Zimbabwe bland
bottenskrapet av USA:s prioriteringar.

Ändå ledde utspelet till starka reaktioner i
Harare.

President Mugabe svarade med att föro-

lämpa Rice personligen samtidigt som op-
positionen vädrade morgonluft; Nu när
Saddam Hussein var avklarad skulle kanske
George W Bush kunna tänka sig att också
befria Zimbabwe.

Men nej, det tror alltså inte Rupiya. Idag
finns i princip varken något internt eller
externt militärt hot mot landet.

Den politiska oppositionen under MDC:s
ledning har misslyckats i sina ansträngning-
ar att få stöd från regeringscheferna i både
samarbetsorganisationen SADC och den
afrikanska unionen AU, och Sydafrika har
gång på gång förkastat uppmaningarna från
Europa och USA om att ingripa militärt i
grannlandet.

Militära hoten har minskat
”Osannolikt att Sydafrika utsätts för militär aggression”

Avsaknaden av en yttre hotbild har fått kritiken att flöda mot Sydafrikas köp av bland annat 29 svenska stridsplan.
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Förhandlingar om handel mellan EU
och forna kolonier, de så kallade

AVS-länderna, pågår. Det är mycket
som står på spel. En del av dessa EPA-
förhandlingar handlar om att AVS-länd-
erna öppnar sina marknader för europe-
iska företags varor och tjänster och vice
versa.

De överlägsna, och ofta statligt sub-
ventionerade europeiska företagen, hotar
att konkurrera ut afrikanska småbön-
der, företagare och arbetare. Följden
kan bli ödeläggelse av industrier och
landsbygd med ökad arbetslöshet och
livshotande försörjningsproblem som
konsekvens.

Trots att flera afrikanska länder för-
klarat att man behöver mer tid och

resurser för att förbereda sig och formu-
lera sin handelspolitik och driva sina
intressen pressar EU obönhörligen på.

Rätten till och behovet av ägande
över sin egen utveckling tycks inte gå
hem på Thomas Östros näringsdeparte-
ment, som är ansvariga för Sveriges po-
sitioner i handelsförhandlingarna. Nä-
ringslivets intressen tycks dominera.

När det gäller internationella be-
stämmelser om investeringar och

konkurrens så ligger det, enligt Östros
tidigare inlägg i debatten, i AVS-länder-
nas eget intresse att utveckla tydliga re-
gelverk på dessa områden. Afrikanska
Unionens handelsministrar, som träffa-
des i Kairo i juni i år, sa att de inte vill
förhandla om investerings- och konkur-
rensregler med EU. Risken att de trans-
nationella storbolagens makt ökar på
bekostnad av de afrikanska ländernas
självbestämmande är stor.

Förhandlingarna har dock ännu inte
gått in på konkreta, detaljerade frå-

gor. Under hösten kommer EPA att stå
på dagordningen under minst två EU-
möten. Flera länder, förutom Storbri-
tannien, har börjat ifrågasätta hur EU-
kommissionen driver EPA-förhandling-
arna.

I detta läge är det viktigt att vi pressar
på den svenska regeringen så att den
lyssnar på de afrikanska ländernas rop
på politiskt handlingsutrymme och inte
driver på om förhandlingar om konkur-
rens- och investeringsregler.
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Endast två månader efter G8-mötet
i Gleneagles, Skottland, har det
uppdagats att en del av de omtala-
de Afrikapengarna öronmärkts för
skuldavskrivning i Irak. Det berät-
tar Stephen Lewis som är FN:s
sändebud för hiv/aids i Afrika.

– Gleneagles kan mycket väl komma att bli
det största PR-tricket i G-gruppens histo-
ria, säger han till tidningen The Sunday In-
dependent.

I juli förband sig medlemmarna i G att
stärka den Globala fonden för bekämpning
av aids, tbc och malaria, och lovade en

”universiell tillgång” på bromsmediciner re-
dan år . Men Lewis anser att mötet var
ett uselt misslyckande. Regeringarna enades
om beloppet , miljarder dollar vilket mot-
svarar ungefär hälften av de pengar som be-
hövs. Efter mötet meddelade Tyskland och
Italien att de inte skulle kunna möta sina
åtaganden pga budgettekniska skäl, och Ja-
pan avslöjade att deras bidrag ska användas
för att minska Iraks skuldbörda.

Enligt Lewis är konsekvenserna ödesdig-
ra. Som han ser det är hoppet nu i princip
ute för FN:s millenniemål om att halvera
fattigdomen.
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Afrikapengar till Irak

– Armén är helt enkelt för stark för att
meningsmotståndarna ska våga resa sig i
väpnad kamp, påpekar Rupiya.

Vag hotbild
I Sydafrika däremot påstås yrkesarmén
SANDF vara kraftigt försvagad av politiska
motsättningar och hiv/aids. Enligt regering-
ens siffror bär mellan  och  procent av
militärerna på smittan.

Försvarsminister Mosiuoa Lekota har ti-
digare försökt stoppa rekryteringen av hiv-
positiva, men förnekar nu att det är ett signi-
fikant problem.

– Det finns inget hot som vi inte kan
försvara oss ifrån, säger Lekota och tillägger
att det under alla omständigheter ändå är
högst osannolikt att Sydafrika skulle bli
föremål för en militär aggression.

Det är just avsaknaden av en yttre hotbild
som fått kritiken att flöda mot det omfattan-
de vapenköpet som bland annat innefattar
 svenska stridsplan.

Oro för utlandsskulden
– Resurserna borde ha använts till mer akuta
problem som aids och utbildning för alla.
Zimbabwe och Moçambique är ju inte pre-
cis på väg att anfalla oss, säger Tristen Taylor
som jobbar på organisationen Jubilee South
Africa och som oroar sig för att köpet kom-
mer att spä på utlandsskulden.

Martin Rupiya är mindre oroad över
Sydafrikas militära utgifter. Han beskriver
dem som blygsamma och påpekar att de
faller inom ramen för de , procent av BNP
som FN föreskrivit som en acceptabel nivå.
Däremot håller han med Taylor om den
vaga hotbilden.

– Men man får för den skull inte glömma
oroshärden i östra Kongo (DRC) och
Rwandas stöd till rebelledaren Nkunda som
vägrar att lyda eld upphör, säger han.

Angola är det land i regionen som plöjer

ner mest pengar i försvaret. Även om utgift-
erna minskat sedan Jonas Savimbis död för
tre år sedan så ligger de fortfarande på runt
åtta procent av BNP.

USA:s mer eller mindre självsvådliga in-
gripanden i Afghanistan, Haiti och Irak har
försett vapenskramlare världen över med en
ursäkt för upprustning, och därtill har pro-
blemtyngda regeringar i Syd begåvats med
ytterligare en syndabock.

Till exempel valde den sydafrikanska
jordbruksministern Thoko Didiza att skylla
den långsamma jordreformen på just ocku-
pationen av Irak. Nu, sa hon, måste vi istäl-
let lägga pengar på vårt försvar. Vem vet
vilket land som står på tur?

Men den mest kännbara konsekvensen
för Afrika anses ändå vara omdirigeringen av
bistånd till återuppbyggnaden av Afghanistan
och Irak när omvärldens fokus till viss mån
förskjutits från fattigdomsbekämpning till
säkerhetsfrågor.

Säkert resmål
Å andra sidan betraktas södra Afrika i all-
mänhetens ögon som ett säkrare resmål än
Mellanöstern, USA och England.

Allt fler väljer att semestra i regionen, och
framförallt i Sydafrika där turismen åtnjutit
ett kraftigt uppsving efter den  september
.

Enbart ifjol beräknas näringen ha skapat
  nya arbetstillfällen i landet.

Men precis som Rupiya påpekar gror po-
tentiella konflikter även inom SADC, och
när det gäller kriget mot terrorismen jagar
både CIA och den brittiska underrättelse-
tjänsten MI militanta muslimer i regionen.
Till exempel försörjde sig den utpekade
hjärnan bakom bombdåden i London fram
tills för några månader sedan på att sälja CD-
skivor i Johannesburg.
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